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Betydningen av de fysiske og biologiske 
forholdene i havet for ernrerings ... og for ... 
plantningsforholdene hos terrestriske 
virveldyr. 

Av J. F. Willgohs 

Det er greit a skj0nne at plantelivet pa landjorden rna vrere 
grunnlaget for alt dyreliv her. Men ogsa for aile havets dyr er den 
primrere nreringskilden planter, srerlig de pelagiske, mikroskopisk 
sma algene som kaUes groen. Plant~ eUer phytoplanktonet blir 
konsumert av mangfoldige lavere sj0dyr, bade slike som lever 
pe1agisk og de som lever ved bunnen. Til de f0rste, dyre, eller 
zooplanktonet, h0rer myriader av sma krepsdyr, vingsnegl m.m., 
men ogsa larver av mange virve1l0se bunndyr samt egg og yngel 
av mange nskearter. Dette brogete samfunn av ate,dyr, sammen 

*) Teksten ubetydelig forandret. 



Begge disse, som hos oss er nye elementer i faunaen, har hatt gode 
betingelser for a bre seg srerlig i kyststmkene, hvor de aret rundt 
kan ha god tilgang pa nrering. 

I det neritiske omradet, dvs. i det frie vannlaget fra strandkanten 
og utover til kanten av kontinentalsokkelen, har en mengde fugl, 
likesom mange marine pattedyr, sitt viktigste nreringsfelt. De aller 
fleste av disse lever av plankton eller nekton, som dels snappes 
i overflaten slik de fleste maker gj0r, dels ved styrtdykning, hvor 
terner (Sterna) , men srerlig sulene (Sulidae) kan trenge noe lenger 
ned. Andre furasjerer omkring i dypere lag, ned til 30-50 m, som 
alker (Alcidae) og til dels skarv (Phalacrocoracidae) og bruker da 
mest vingene som fremkomstmiddel. Skarvene opererer helst like 
over bunnen og tar fisk, og dykkender som rerfugl (Somateria 

mollissima) lever mest av bunndyr som muslinger, snegl og pigg~ 
huder. De aller fleste av disse fuglene, som ogsa oteren (Lutra lutra), 

og enkelte seIer som steinkobbe (Phoca vitulina) og havert (Hali~ 
choerus grypus) holder seg vanligvis nrer land og s0ker stadig tilflukt 
til land nar de ikke er ute pa fangst. Alker og havsule (Sula bassana) 

og av makene srerlig krykkjen (Rissa tridactyla), er derimot mer 
knyttet til det ytre neritiske omradet, hvor de utenfor forplantnings~ 
tiden kan holde seg manedsvis d0gnet rundt ganske langt til hays. 
I kystfarvann med skjrergard kan det ofte vrere en karakteristisk 
forskjell mellom den innenskjrers og utenskjrers fuglefaunaen, idet 
den f0rste er sterkere representert ved arter som er avhengig av 
strand- og bunnfatmaen. 

I det oseaniske omradet, ute pa de store, apne hay, er det ikke 
mange terrestriske virveldyr som har betingelser for a leve. I 
Nordatlanteren kan vi herute stundom treffe pa smaflokker med 
alkefugl eller krykkje, kanskje noen havsuler og enkelte storjo 
(Catharacta skua). Men ellers er det stormfugl som havhest (Fulmarus 

glacialis), lirer og stormsvaler (Procellariidae) og albatrosser (Diome
deidae) som dominerer her ute, dem som vi pa aIle verdenshav, 
men srerlig pa den s0rlige halvkule, sikrest treffer pa aret rundt. 
Stormfuglene lever hele sitt liv pa apne havet, hvor de henter sin 
nrering av pelagiske dyr som krepsdyr, blekksprut eller fisk i 
overflaten. Til land kommer de bare for a ruge, srerlig da pit 
avsides oseaniske 0yer. 

Sesongvise og uregelmessige forekomster 

Sa er det en rekke fugler som bare delvis ernrerer seg ved 
havet, men regulrert innfinner seg der utenfor forplantningstiden, 
da de hekker ved vassdrag eller i rent terrestriske biotoper. Blant 
dem kan vi f0rst og fremst regne ovenfor nevnte «secondary», 
eller «annenrangs» sj0fugl, som hos oss bl.a. omfatter dykkender 
som isand (Clangula hyemalis), svartand (Melanitta nigra) og sj00rre 
(M. fusca), samt lommer (Gaviidae) og lappedykkere (Podicipedidae). 

Av arktiske gjess er det isrer ringgasen (Branta bernicla), som 
i vinterhalvaret lever ved sj0en, hvor den vesentlig eter alegress 
(Zostera marina). Ellers legger vi srerlig om h0sten merke til de 
store vaderflokkene som passerer pa trekket fra sine nordligere, 
til dels h0yarktiske hekkeplasser. De slar seg ned for a ta mat~ 
stasjoner i fjrerebeltet, heIst pa vide sandstrender mot apne havet. 
Et noksa enestaende eksempel har vi i SV0mmesneppene (Phala
Topus-artene), som vesentlig hekker i arktiske str0k ved smavann 
eller myr, mens de om vinteren f0rer et pelagisk liv til dels langt 
til hays, i tropene eller s0rligere hay. leg kan ogsa nevne skjrerpip-
lerken (Anthtls spinoletta), som er standfugl sa langt nord som det 
nordlige Norge, takket vrere at den om vinteren for en stor del 
kan leve av marine smadyr i stranden. 

For disse fuglene er altsa nreringen fra havet av livsviktig 
betydning for deres vinteropphold i nordlige stmk, eller for at 
de kan greie a gjennomf0re sine lange vandringer til og Era over~ 
vintringssteder lenger S0r. 

Det er ogsa mange arter som er avhengige av apent vann, og 
som srerlig i strenge vintre tvinges ut til havkanten for a kunne 
livberge seg. Dette gjelder sakalte vrerfugl, og noen trekkfugler 
som oftest holder seg ved fersk~ eller brakkvann eller sumper, som 
b1.a. svaner (Cygnus), «gressender f.eks. (Anas platyrhynchos) og 
hettemake (Larus ridibundus) og soth0ns (Fulica atTa). Ogsa oter 
i innlandet rna til dels forlate vassdragene i strenge vintre og s0ke 
ut til sj0en. 
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Indirekte nytte av havet 

Foruten aile disse som jeg na har omtalt, som direkte er mer 
eiler mindre avhengige av havetsom nreringskUde, mavi.ogs~ 
nevne dem som indirekte er avhengige av livet i havet, forsavidt 
som de f0rste, iallfalliokalt, utgj0r deres viktigste f0de . Dette gjelder 
rovdyr, rovfugl og krakefugl som lever av strand- og sj0fugl, deres 
egg eller unger, eller andre som joer som parasiterer pa sj0fuglene. 
Fortrinnsvis i nrerheten av store fuglefjell og fuglerike vrer kan 
storfalker (Falco peregrinus), (F. rusticolus), hav0rn og hubro (Bubo 

bubo), vrere godt representert. Det samme gjelder enkelte steder 
for t0yskatt (Mustela erminea), mink og rotter, forholdsvis sjeldnere 
for t0drev (VuLpes vulpes) , mens srerlig i h0yarktiske stt0k de store 
sj0fuglkoloniene sikkert betyr meget for polarrevens (Alopex 

lagopus) kosthold. Enkelte mener enda at grunnen til at TL.. :e er 
Gt0nlands beste revedistrikt skyldes de store alkekonge-koloniene 
der. Bortsett fra at den leilighetsvis kan forsyne seg av smadyr 
blant oppskyllet tang og steiner i fjreren, er isbj0rnen (Thalarctos 

maritimus) et godt eksempel pa et landdyr som indirekte er helt 
avhengig av havet, da dens hovednrering er sel. 

Vi far ogsa nevne at visse landdyr sekundert kan v~re influert 
av havets dyreliv ved den innvirkning dette har pa plantelivet. 
leg tenker her srerlig pa gj0dslingen fra store ansamlinger av sj0fugl, 
som mange steder, enda pa sma holmer like i havkanten, i h0Y 
grad har skapt en frodig vegetasjon, srerlig gress og urter. Slike 
steder kan gi levelige biotoper bade for smafugl og mindre pattedyr 
som gnagere, som ellers aldri ville finne tilstrekkelig dekning og 
nrering pa slike utposter. 

Tar en sa i betraktning havets betydning for klimaet over 
landjorden, kan vi ane enda en faktor av enorm betydning for 
mangfoldige landdyr over store omrader, - og hva sa med men
nesket selv? Hvilken betydning har ikke havet og dets ressurser hatt 
for var 0konomi, var bosetting og ferdsel i alle verdensdeler? 

Vi kunne tenke oss en rekke nreringskjeder som begynner med 
planktonalger, gar gjennom rent marine dyr og videre frem til 
forskjellige endeledd av landdyr; i mange tilfeller med mennesket 
pa toppen. 

Med denne, riktignok temmelig ufullstendige oversikten, har 
jeg pmvd a gi et bilde av de forskjellige soner av havet hvor de 
terrestriske virveldyr kan forekomme, samtz-deres ulike forut
setninger for a nytte dets ressurser. 

De hydrografiske og marinbiologiske faktorene 

Men livsmulighetene i havet kan i h0Y grad variere, fra sted 
til sted og fra den ene arstid til den annen. Havet selv er mangfoldig, 
bade i biologisk og fysisk henseende, ved den ulike fordelingen av 
dets vannmasser, som tross de er sammenhengende kan vise store 
kontraster. Det byr pa h0yst ulike forhold, fra overflaten til 
dypet, fra polartrakter til tropene, som fra strandsonen til de apne 
oseaner. Bade horisontalt og vertikalt kan temperatur og salt
holdighet variere betraktelig, srerlig i de 0vre vannlagene, og lyset 
minker raskt mot dypet. Mest bevegelse er det i de 0vre lagene. 
Det kan finne sted en mektig transport av store vannmasser i de 
mer eller mindre konstante og utstrakte systemene av varme eller 
kalde str0mmer, som dirigeres dels av forandringer i vannets 
tetthet og av vedvarende vinder og dels ved jordrotasjonen, foruten 
de alternerende tidevannsstr0mmene som lokalt kan virke h0yst 
forskjellig. Her og der f0res st0rre mengder ferskvann ut i havet, 
tilblandet stoffer fra landjorden. Oftest er det ogsa b0lger pa 
havoverflaten. En kyst med voldsom brenning eller stmk med 
store utslag av flo og fjrere skaper et ganske annet strandmilj0 enn 
det en f.eks. £inner i en innestengt fjordbotn, hvor vannet sjelden 
er i stor bevegelse, ofte er sterkt brakt og til tider kanskje ogsa 
islagt. Svrere islag dekker forresten store deler av polarhavene. 
Denne isen kan vrere i stadig bevegelse og i struktur og utstrekning 
variere sterkt med arstidene. 

For a kunne forsta den merkelige og ofte sa ujevne fordelingen 
av havets dyre- og planteliv, rna vi ha litt kjennskap til disse 
forholdene, men vi rna ogsa kjenne de viktigste betingelsene for 
primrerproduksjonen, den som foregar hos planteplanktonet. Til 
fotosyntesen, kullsyreassimilasjonen, trengs det kuildioksyd og 
vann, opp10ste nreringssalter og en viss solenergi. Gj0dningsstoffer 
som nitrater og fosfater er minimumsfaktorer i overflatelagene. 
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Disse rna altsa vrere til stede i tUstrekkelig mengde i vannlag h0yt 
nok til at lyset kan slippe til for a holde gaende fotosyntesen. 
Denne h0yden varierer med solintensiteten, og kan i yare farvann 
midtsommers ga ned til 40-50 meter, men optimalbetinge1sene 
for disse algene finner man he1st nrermere overflaten. 

Stort sett finner vi meget rikere forekomster av groen i den 
neritiske sonen, altsa pa grunnere vann nrer kystene, over kon~ 
tinentalsoklene og pa havbankene, enn over dypere hay. Dette 
beror pa tilgangen pa meringsstoffene, som i stor utstrekning 
dannes ved hje1p av bakterier, fra bunnfe1t detritus, som vi kan 
tenke oss rna vrere mest tilgjengelig der det er grunt og srerlig der 
bevege1sen i vannet er stor. Det er ikke uvanlig at gj0dningsstoffer 
i dypereliggende lag kan bli brakt opp nrermere overflaten ved 
forskjellig sirkulasjon. Vi kan derfor regne med gode produksjons~ 
forhold der det foregar en vertikalbevegelse av vannlagene. En 
slik vertikalbevegelse og stadig fornyelse av overflatevannet skjer 
nar dette ved avkj0ling, srerlig om vinteren, blir tyngre enn 
det underliggende laget, slik det i stor utstrekning gar for seg pa 
h0yere bredder. En oppstiging «upwelling» av dypere, koldere 
vannlag kan komme i stand ved divergens, dvs. mellom store 
havstmmmer som b0yer av fra hverandre. Karakteristisk er 
«upwelling» ved enkelte fastlandskyster hvor stadige fralandsvinder 
driver det lettere og varmere overflatevannet ut fra kysten, slik 
det srerlig foregar noen steder utenfor vestkystene av S0r- og 
Nord-Amerika og Afrika. Hvor varme og kalde stmmmer st0ter 
sammen, kan det bli en kraftig sirkuiasjon, som ogsa sterkt 
fremskynder produksjonen. 

Vi kan nesten vrere fristet til a si at havets plante- og dyre
geografi er en vanntypenes geografi. Ofte kan det vrere temperatur
fordelingen i vannet som gjenspeiles i organismenes utbredelse. 
Ogsa havet kan ha sine 0rkener, dvs. steder som er relativt svrert 
nreringsfattige. Stort sett er planktonmengden i de 0vre vannlagene 
i tropene meget fattigere enn pa h0yere bredder, om bestanden 
er jevn aret rundt. Det er ogsa bemerkelsesverdig at farvannene 
utenfor kysten, ikke minst ute ved kontinentaleggen, er adskillig 
rikere enn i se sentrale havstr0kene. I Atlanterhavet ligger de 

magreste str0kene litt nord og S0r for ekvator. Sargossahavet 
regnes for a vrere mer livl0st enn noe annet havstmk. 

Har vi f0rst en god oversikt over hvor og nar vi kan finne de 
st0rste planktonmengdene i havet, vil vi som rege1 ogsa kunne 
vite i hvilke str0k og sesonger, ja, endog til hvilken tid pa d0gnet 
vi sannsynligst kan treffe pa de rikeste forekomstene av krepsdyr 
og fisk, sel og hval, og vi vil lettere kunne forutsi disse dyrenes 
vandringer, - noe som selvsagt er av st0rste betydning for store 
nreringsgrener som fangst og fiskeri. I nrerheten av de beste fisk~ 
plassene er det som regel vi finner de st0rste konsentrasjonene 
av sj0fugl og gjerne de tetteste hekkepopulasjonene. I det hele, for 
de terrestriske virveldyrene, ogsa ved havet, er det nreringstilgangen 
som i f0rste rekke kontroIlerer populasjonene og bestemmer valg 
av oppholdssted, produksjonsdyktighet, ogsa forplantningstiden, 
da srerlig fuglene har det st0rste behovet for mat. 

Det er ikke aIle disse dyrene som er like sterkt influert av 
temporrere vekslinger i de fysiske forholdene i havet. De som lever 
vesentlig av bentale og srerlig sessile sj0dyr er gjennomgaende 
mindre utsatte for sa bra vekslinger i nreringstilgangen som 
plankton- og nektoneterne er det, srerlig pa h0yere bredder hvor 
arstidsvariasjonene er st0rst. Derfor finner vi ofte at de f0rste er 
mer stasjonrere, forutsatt at ikke ishindringer kommer i veien. 

Dyrelivet i nordlige farvann 

Pa den nordlige halvkulen er det mange rike og utstrakte 
produksjonsomrader, bade i Stillehavet og Atlanterhavet, ikke bare 
i den tempererte sonen, men i store deler av de rent arktiske 
havstr0kene. La oss se litt nrermere pa forholdene pa den atlantiske 
siden. 

Poul Jespersen har vist hvordan antallet av sj0fugl observert 
i et omrade nord for ekvator mellom Amerika og farvannene 
mellom Island og Storbritannia meget slaende faller sammen 
med planktonmengden i samme omrade. Liknende forhold viser 
Qgga klart et kart utarbeidet av F. S. Russel og C. ,M . Yonge, over 
den relative planktonmengden i Nord-Atlanteren, om en sammen~ 
ligner dette medden relative tetthet i observagjoner . av storlire 
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(ProceLlaria gravis) i omtrent samme str0k, funnet av Wynne

Edwards i august maned. 
Mange av de tempererte og arktiske farvannene, omkring 

Nordsj0en utenfor norskekysten, ved Island og Gmnland, over 
New-Foundland til Mainekysten, ogsa Barentshavet, er vel kjent 
for sin planktonrikdom, men kanskje mest fordi noen av verdens 
st0rste fiskerier foregar her. Over store omrader skjer det her en 
total utskifting av overflatevannet i 10pet av vinteren, og om varen 
og sommeren blir produksjonen meget stor helt nord til polarisen 
og gir derfor gode betingelser for ate, fisk, fugl, sel og hval. Vi kan 
vel ogsa si at den oppblandingen som skjer mellom kaldt arktisk 
vann fra nord, kystvann som f0rer rikelig med detritus, og det 
varme atlantiske golfstremvannet virker sterkt befordrende pa 

produksjonen. 
Noen av de viktigste atedyrene i yare farvann er flere arter 

krill (Meganyctiphanes norvegicus, Thysanoessa inermis), rauate 
(Calanus finnmarchicus) , marflo (Gammarus), huttate (Limacina 

helicina) og flueate (Limacina retroversa). De to siste er vingesnegl. 
Lengst nordpa er bade marflo, krill og flueate meget karakteristisk. 

Den store ishavsaten (Calanus hyperboreus) er funnet i overflaten 
fra 0 til 20 meter i kolossale mengder enda ved de nordligste 
stasjonene, dvs. pa ca. 78°N. En har antatt at denne masseopptreden 
i overflaten skyldes de enormt rike forekomstene av diatomeer 
som star like under iskanten. Disse er nemlig hovedf0de for 

atedyrene. 
Det arktiske omradet viser mange ekstreme eksempler pa 

hvordan, pa den ene siden havets rike ressurser, og pa den annen 
de strenge klimatiske forholdene influerer pa merings- og for
plantningsforhold og vandringer hos de skarer av sj0fugl og 
sj0pattedyr som holder til her. Her blir iirstidsvekslingene i de 
biologiske forholdene i sj0en mest markert. Jo mer arktisk klimaet 
er, desto st0rre roUe viI ogsa isen spiUe for mange dyr, bade som 
opf'holds- og ynglested, som for de arktiske selene j som frem
koinstvei og operasjonsbasis, som for isbj0rnen og visse sj0fugl. 
Men isen kan ogsa virke som en barriere som for aUe luftandende 
dyr her oppe kan stenge veien til de livsviktige nreringsfeltene 
i havet, og for mange fugl ogsa blokkere hekkeplassene. 
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Som en direkte felge av klimaet her nord kan den sessile 
strandflora og -fauna helt mangle i de 0verste ca. 6 meterne, takket 
vrere drivisen som shaper rent overalt mot land. Nedenfor dette 
beltet finner vi derimot gjerne meget rike bunnforekomster, men 
disse kan ikke vadere og ikke-dykkende sjefugl fa tak i. For andre 
-som rerfugl likesom hvalross (Odobenus rosmarus), hvilke for en 
stor del lever av sessile sj0dyr pa grunnere vann, blir adgangen til 
slik nrering ofte begrenset til steder hvor vannet er apent helt 
inn til land. iErfuglen vil ogsa helst vente med a hekke til is en 
rundt de lave holmene er gatt helt opp, p.g.a. faren for reven. De 
langt fleste fuglefjellbeboere i disse str0kene lever av pelagiske 
organismer og er derfor ikke i den grad avhengige av apent vann 
helt inn til land. Havhest, polarlomvi (Uria lomvia) og krykkje 
kan normalt ha en ganske vid aksjonsradius omkring hekke
plassene. En har sett polarlomvien i hekketiden ta regelmessige 
provianteringsturer pa nesten 50 km. 

Den mest utbredte av de arktiske selene er ringselen (Phoca 

hispida), som gar sa langt nord som det bare fins nok apent vann. 
Isbj0rnen f0lger srerlig selens lokale vandringer. Derfor finner vi 
isbj0rn f0rst og fremst pa isen langs kysten, - bade den faste 
like under land og drivisen lenger ute. Grenlandsselens (Phoca 

groenlandica) yngleplasser er ikke aUtid sa lett a rekke for isbj0rnen, 
men hender det at den kommer over slike steder der kvitunger 
kan ligge stredd utover isen i tusenvis, da kan det bli en fryktelig 
nedslakting. Binner med unger s0ker mest dit mulighetene for 
a fange sel pa isen er st0rst, og av den grunn unngar de de s0r1ige, 
lavarktiske strekene der isen kan ventes snart a ga opp. 

Om vinteren blir mange av sj0fuglene fortsatt i arktiske str0k, 
nrer iskanten, mens andre beveger seg S0rover langs tempererte 
kyster eller sprer seg lenger ute i Nord-Atlanteren. De isfrie 
farvannene utenfor s0rvestkysten av Gmnland er tilfluktssted, ikke 
bare for sj0fugl fra Gmnlands nordligste distrikter, men ogsa fra 
arktiske str0k av Canada og Europa. Et gunstig overvintrings
omrade for en mengde kyst- og sj0fugl fra h0yarktiske og boreale 
populasjoner, til dels ogsa fra 0stersj0en, finner vi langs med hele 
r.orskekysten, ved de fleste av nordsj0kystene og til dels lenger 
S0r ved Atlanterhavet. 
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Mesteparten av sj0fuglene som ruger i det nord~atlantiske 

omradet, er sosiale, dvs. de bosetter seg i kolonier. Vi linner dem 
pa fastlandskystene, men de foretrekker heIst 0yer, og som regel 
er de ytre distriktene nrermest apne havet tettest befolket. Terner, 
de fleste maker, likesom rerfugl og teist (Cepphus grylle) ruger 
gjerne pa holmer og lavere kyster, forholdsvis jevnt utbredt, her 
og der i noe st0rre kolonier. Men det er i fuglefjellene vi finner 
de st0rste og tetteste konsentrasjonene av sj0fugl. Fuglefjellene er 
oftest stupbratte fjeUsider, forberg eller stauter mot apne havet, 
opp til flere hundre meter h0ye. I Europa er det store fuglefjell 
pa De britiske 0yer, Shetland, Fret0yene, Island, Jan Mayen, 
Bj0rn0ya, Spitsbergen samt 0yene i Barentshavet. Hos oss er aUe 
de virkelig store fuglefjellene i Nord~Norge, bortsett fra ett, pa 
Runde pa Sunnm0re. De aller fleste har vi fra Lofoten og nordover. 

Beliggenheten av fuglefjellene faller stort sett bra sammen med 
de srerlig gode nreringsplassene i havet, men en kan likevel undre 
seg over hvor spredt de kan ligge. I mange til feller er det tilgangen 
pa klipper av passe struktur og beliggenhet som er arsaken til 
dette. At vi f.eks. ikke finner nevneverdige forekomster av krykkje 
og lomvi (Uria aalge) mellom Runde og R0st, kan kanskje vrere 
forstaelig ut fra slike hensyn, men srerlig om en tar i betraktning 
den gunstige posisjon disse stedene har i forhold til eggen utenfor 
kontinentalsokkelen, hvor nreringsmengdene pleier a vrere srerlig 
store. 

De viktigste fuglefjellbeboerne i nordeuropeiske farvann er 
alke (Aka torda), lomvi, polarlomvi, lunde (Fratercula arctica), 
alkekonge (Plautus alle), krykkje, polarmake (Lams hyperboreus), 
havhest, havsule, og enkelte steder kan vi vel ogsa regne med 
skarvene, havliren (Procellaria puffinus) og havsvalene (Oceanodroma 
leucorrhoa og Hydrobates pelagica). Det er f0rst og fremst krykkjen, 
aIken og lomviene som bebor de bratteste fjellene. Her finner vi 
ofte ogsa havsulen, men bade den og havhesten kan ogsa hekke 
i flatere terreng eller oppe pa toppen av stakker. Lunden, som 
alkekongen, holder gjerne til i store steinurer, eller den graver seg 
ganger i jordbakker, slik ogsa havlire og stormsvale gj0r. Skarvene 
holder seg mest pa bredere hyIler, i urer, i mindre bratt terreng 
og i det hele i lavere h0yde. Det kan vrere .atskillig variasjon · i 

hekkeplassene for hver art og fra sted til sted. I det hele kan vi si 
at hver art har sitt spesielle krav til selve redeplassen, hver har 
gjerne sitt omrade av fjeUet. Enkelte steder, som pa Runde, kan 
det vrere et ganske broget samfunn. Her finner vi atte sj0fuglarter, 
som aIle stort sett opptar sine spesieUe «nisjer» i fuglefjellet, fordelt 
over stup, urer og skraninger. Andre steder er det svrere koloniet 
med temmelig ren bestand, f.eks. av lunde eller krykkje, noe som 
kan bero pa mer ensformige strukturforhold pa hekkeplassen, 
men muligens kan arsaken vrere en st0rre ensartethet blant nrerings~ 
dyrene i sj0en omkring. Vi vet forel0pig lite om hvorvidt de spesielle 
nreringsspektra hos de enkelte arter er avgj0rende for deres 
relative populasjonsfrekvens. Nyere unders0kelser tyder pa at 
interspesifik konkurranse om redeplass eller nrering blant med~ 
lemmene i st0rre fuglefjell skuUe vrere av mindre betydning for 
populasjonene. 

Mer langsiktige forandringer av nreringsforholdene i sj0en kan 
selvsagt fa merkbare konsekvenser for den lokale bestand. leg kan 
nevne at alkekongen, som er en h0yarktisk fugl , under den senere 
tids klimaforbedring holder pa a forsvinne fra sin s0rligste hekke~ 
plass, pa Nord~Island. Dette er forstaelig forsavidt som dens 
hovednrering er en planktonkreps, krill og vanligvis en Th)'sanoessa~ 

art som er srerlig vanlig ved iskanten i arktiske stt0k. 

Dyrelivet i sorlige farvann 

Rundt det antarktiske kontinentet, i den s0ndre delen av 
vestvinddrifts~beltet, finner vi en viktig hydrografisk og biologisk 
demarkasjonslinje, den sakalte antarktiske konvergensen, hvor det 
kalde s0rpolarvannet synker ned under det varme vannet nordenfra 
og fremkaller en plutselig temperatursenkning. Ogsa i disse stt0k 
finner vi en tydelig arstidsproduksjon, som i et par sommer~ 
maneder mellom SO og 60° bredde i S0r~Atlanteren i det 0vre 
SO meter~laget kan vrere det tidobbelte av det i det tropiske far~ 
vannet nordenfor. At den pelagiske nreringen rna vrere stor her 
om sommeren, viser tydelig nok de store invasjonene av hval. 
Ogsa sj0fugllivet er jevnt over meget rikt, men mer ensformig enn 
i nordlige farvann. Som ventelig er de ekte oseaniske artene her 
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meget sterkt representert, f0rst og fremst stormfuglene, som 
rundt hele dette beltet har sin hovedutbredelse, og her lever de 
aller fleste av albatrossene. En av de videst utbredte stormsvalene 
(Oceanites oceanicus) har man ment matte v~re verdens tallrikeste 
sj0fugl. Karakteristisk for disse oseaniske fuglene er at de mest 
furasjerer om natten, da planktondyrene da stiger n~rmere over
flaten. Av pingvinene (Spheniscidae), som er mest typiske for 
faunaen ved de antarktiske kystene, drar enkelte nordover utover 
havet nar det lir mot vinteren, mens andre f0lger randen av pakk
isen. Ellers viser det rike sj0fugllivet i den lyse arstid her S0r flere 
biologiske likhetspunkter med det i arktiske stmk. 

Dyrelivet i tropiske farvann 

I tropiske og subtropiske stmk finner vi derimot flere trekk 
ved havets fugleliv som avviker ganske meget fra forholdene bade 
i nord og S0r. Det er en st0rre artsrikdom blant sj0fuglene, som 
ogsa her stundom kan ruge i store konsentrasjoner, s~rlig pa 
enkelte avsides 0yer. Ganske s~rpreget for mange av tropefuglene 
er at de ikke har noen bestemt rugetid, og at denne kan variere 
fra sted til sted for samme art, - noe som kan v~re forstaelig, for 
n~ringstilgangen er temmelig jevn aret rundt, i motsetning til slik 
det er pa h0yere bredder. 

Pa 0ya Laysan pa 26°N i Stillehavet er rugeaktiviteten aret 
rundt fordelt pa 16 arter. I juli og begynnelsen av august er det 
tropikfugl (Phaethonidae) og temer. En stormsvaleart innfinner 
seg sa mellom 15. og 18. august, for senere, i oktober, a vike 
plassen for albatrosser som innfinner seg i sa stort antall at de 
legger beslag pa hele omradet. Pa Teneriffa er det en lire (Puffinus 
assimilis godmani), som hekker fra februar til april, pa to andre 
0yer utenfor Vest-Afrika henholdsvis fra mars til mai og fra mai 
til juni, og noe liknende gjelder for en stormsvale, Oceanodroma 
castro. 

Pa det nreringsrike slambeltet i tidevannssonen pa Mangrove
strendene fins det en sv~rt broget fauna, bade av ekte landdyr, 
sj0- og ferskvannsdyr, og her er aret rundt n~ringsfelt for en masse 
fugl, etpar krypdyr, ja enda aper. 

Ved vestkysten av S0r-Amerika har vi et godt eksempel pa 
hvordan faunaelementer fra s0rlige havstmk ved en forskyvning 
nordover av de kalde vannmassene kan bli trukket inn i det 
subtropiske og tropiske omradet. Langs hele denne kyststrekningen 
er det flere innslag i faunaen som tydelig avviker fra det en skulle 
vente a finne pa lavere bredder, ja helt n~r ekvator, sa som fore
komstene av pingviner (Spheniscus humboldti og S. mendiculus) og 
0resel (Otariidae) ved Peru og Galapagos. 

Forholdene utenfor S0r-Amerikas vestkyst fortjener forresten 
en nrermere omtale, fordi vi her finner den mest storslatte virkning 
av de s~rlig gunstige fysiske og biologiske forhold i havet, s~rlig 
pa det h0yere dyreliv i disse farvannene. 

En betydelig del av den sakalte vestvind-driften i det s0rlige 
Stillehavet t0rner mot spissen av S0r-Amerika og tvinges nordover 
langs kysten av Chile og Peru, hvor denne forholdsvis kalde 
stmmmen kalles Peru- eller Humboldt-str0mmen. Ved en stadig 
S0r- til s0r0stlig vind og ved jordrotasjonen presses vannmassene 
her noe ut fra kysten, og dette f0rer til at kaldere vann fra noen 
hundre meters dyp stadig stiger til overflaten. Dette er rikt pa 
stoffer som trengs for planktonproduksjonen, og her oppe i gunstig 
belysning blir resultatet en overmate rik utvikling som gir grunnlag 
for et yrende liv aret rundt. Aller mest pafallende er sj0fugl
mengdene. Vi kan vel trygt si at vi her finner verdens st0rste 
konsentrasjon av rugefugl, fordelt pa fastlandet og noen 0yer 
utenfor kysten av Nord-Chile og Peru. Bemerkelsesverdig er de 
opp til 50 meter tykke guano-Iagene, som her i det 0rkenaktig 
t0rre klimaet gjennom arhundrer, ja sikkert artusener, har hopet 
seg opp av st0rknete fugleekskrementer blandet med d0d fisk og 
annet avfall. 

Det er her flere sj0fugl, men de viktigste guano-produsentene 
er guanoskarven (Phalacrocorax bougainville), ogsa kalt «Humboldt
stmmmens fug!». En har anslatt dens antall til 4,5-6 millidner. 
Bare i en eneste koloni pa S0r-Chincha, litt S0r for Lima, skal en 
ha funnet en million hekkende par, sa tett at det gikk 3 reder 
pro kv.m. Den nest tallrikeste er guanosuIen (Sula variegata), anslatt 
til mellom 1 og 4 millioner, og demest kommer Chile-pelikanen 
(Pelecanus thagus) , som neppe teller mer enn ca. 100 000. Av andre 
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atter kan nevnes inkaterne (Larosten a inca) og humboldt-pingvin. 
Guanoskarven, som pa denne kyststrekningen fins mellom 

5 og 40° s0rlig bredde, har i motsetning til sine s0rligere slektninger 
ingen bestemt rugetid. Egg og unger finner en hele aret. 

En har anslatt at samtlige guanofugl fisker opp ca. 5,5 millioner 
tonn fisk om aret, og den arlige guanoproduksjonen har vrett 
regnet til over 100000 tonn. 

En har registrert st0rre eller mindre fiuktuasjoner i disse 
populasjonene av guanofugl med en periodisitet pa omtrent 7 ar, 
noe som delvis kan settes i forbindelse med vekslinger i havet. 
I ekstreme til feller kan det bli rene katastrofer for sj0fuglene, som 
nar st0rre mengder varmt tropevann med den sakalte EI Nino
str0mmen brer seg nordfra inn mot kysten. Dette fMer nemlig 
til massed0d for fisk og andre marine organismer. 

Indirekte er det fiere andre fugler som drar nytte av disse 
rikdommene i havet utenfor S0r-Amerikas vestkyst ved a parasitere 
pa sj0fuglene, som joer som tvinger maten fra dem, h0nsegribber 
og endog kondorer som bes0ker koloniene for a stjele egg eller 
unger. 

Guano er et ypperlig gj0dningsstoff som hal' vrert av vital 
betydning for befolkningen, f0rst og fremst i Peru. Allerede i tiden 
f0r Columbus brukte indianerstammene guano til akrene sine, og 
senere er det blitt en viktig handelsvare. 

Jeg haper med dette a ha fatt fram visse trekk som kan vise 
hvordan mange landdyr i sine ernrerings- og forplantningsforhold 
kan vrere avhengige, selv av de laveste planteorganismer i havet 
og direkte eller indirekte av havets vekslende hydrografiske forhold. 

Summary 

The Significance of Physical and Biological Factors in the Seas for 
the Ecology and Reproduction of Terrestrial Vertebrates 

A review of various pathways by which many terrestrial animals, including 
man, are dependent upon food chains based on phytoplankton production 
in the sea. The author outlines the three main types of ecologies - inshore, 
offshore, and pelagic - found among animals directly dependent upon the 
oceans, with examples of species typical of each. Other animals (some migratory 
waterfowl, for example) are dependent on the sea only during parts of their 
lives, or are indirectly dependent on the oceans through predation on the first 

group or through exploitation of the changes wrought in coastal habitats by 
them (e.g., smaller animals ' which may live in the ground vegetation built 'up 
in sea-bird colonies). 

The article emphasises the variability of conditions in the sea from place 
to place, both horizontally and vertically, and from time to time, for plankton 
production, and summarizes evidence for the fluctuations of bird and mammal 
populations with phytoplankton levels. The interplay of climatic factors and 
food in rich arctic seas and some of the ecological differences between Northern 
and Southern Hemisphere oceans and their associated fauna are also stressed.. 

En unders0kelse av 
bekker0ya i 0yfjell i T elemark 

Av Magne Grande 

I 10pet av de siste 100 ar er det mange ganger gjott fors0k med. 
a innf0re nye fiskeatter til landet vart. To atter som srerlig har 
vrett gjenstand for oppmerksomhet, er de nord-amerikanske 
laksefiskene, regnbueaure (Salma gairdnerii Gibbons) og bekker0ye 
(Salvelinus fantinalis Mitchell). Til tross for iherdige fors0k har det 
neppe lykkes a etablere en varig stamme av regnbueaure i fd 
tilstand i Norge. Nar det gjelder bekkemye, kjenner en for tiden 
bare til ett distrikt hvor den har funnet seg til rette og dannet en 
livskraftig bestand. Hartvig Huitfeldt-Kaas skrev allerede i 1924 
i Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskrift om en vellykket 
utsetting av bekkemye i et vann ved Dyrdal i 0yfjell i Vest
Telemark. r 1947 fotteller Emil Huitfeldt i samme tidsskrift ,om 
bekkemyas videre skjebnei omradet. Det fremgar denne, gang av 

,beretningen at bekkemya hadde funnet seg til rette i mindre bekker 
og dyer, hvor den tilsynelatende trivdes i beste velgaende sammen 
med auren. 

r 'arene 1958-1960 ble det foretatt. en unders0ke1se av b(!kke
mya i 0yfjell. Tilsammen ble innsamlet et materiale av 392 bekke
!0yer og 242 aure. Pa grunnlag av dettematerialeHe det sa fQretatt 
,en vurdering avfiskens ve.\<:st, alder! reproduksjons-, og ernret;illgs
forhold ' i omradet. Det He videre foretatt unders0kels~)' av 

;17 
16 



bestandens st0rrelse og utbredelse, og fiskens vandringer. Kon
kurranseforholdet mellom aure og bekker0ye var ogsa gjenstand 
for betraktninger. I det f0lgende skal det gis en kortfattet utredning 
om noen av unders0kelsens resultater. 

Om bekker0ya 
Bekker0ya, Salvelinus font ina lis Mitchell, h0rer tillaksefamilien 

(Salmonidae) og har de kjennetegn som karakteriserer denne 
familie. 

Artsnavnet fontinalis henspiller pa fiskens forkja:rlighet for 
kaldt vann, kildevann (fontinalis av latin fonticulus som betyr kilde). 
Pa norsk har bekker0ya ogsa va:rt kalt amenkansk aure og amen
kansk r0ye, og i eldre nmsk litteratur betegnes den ofte ved disse 
navn. I Amerika gar den under navn av: brook trout, speckled 
trout, squaretail trout og sea trout for eksemplarer som vandrer 
ut i sj0en. 

I farge skiller bekker0ya seg fra alle andre norske laksefisk 
ved lyse gr0ngule eller gmngra tegninger (marmoreringer) pa 
hodets 0vre del og langs ryggen. 

Bekker0ya kan oppna en anselig st0rrelse dersom betingelsene 
ligger til rette for god vekst. I Amerika oppnar den vanligvis en 
vekt av 50-900 gram og en lengde av 15-45 cm, alt etter 
erna:ringsforholdene. Visse steder (i Quebec) er det imidlertid 
ikke uvanlig a fange bekker0ye i en st0rrcise av bortimot 4 kg. 
Ett av de st0rste eksemplar som er fanget, veide 6,6 kg og var 
80 cm langt. 

Bekker0ya var opprinnelig utbredt i de nord0stre deler av 
De forente stater samt i de syd0stre deler av Kanada. I 10pet av 
de siste 15'0 ar er den innf0rt til en rekke nye steder i Nord, 
Amerika, Syd-Amerika, New Zealand, Japan og Europa. AIle disse 
steder ska1 den ha akklimatisert seg og dannet varige stammer. 
Til Europa er bekker0ya innf0rt med vekslende hell til England, 
Ftankrike, fIoHand, Belgia, Sveits, Ungarn, Tyskland og Skandi
navia. Fordten i Skandinavia har bekker0ya forplantet seg og 
danfiet varige bestander flere stedec i Mellom-Europa. Den har 
ogsa i en viss gtad v'a:rt knyttet til damkulturen for oppdrett av 
tnatfisk til salg, men er av langt mindre bet)'dning enn regnbueauten. 
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Fig. 1. Bekkemye. Hunn "verst, hann nederst. Mannoreringene pel ryggen karakteristiske. 
(Etter G. A. Bernier.Boulanger.) 

I likhet med sine slektninger, aure og r0ye, kan bekker0ya leve 
bade i ferskt og salt vann. I Amerika finnes bade stasjona:re 
ferskvannsformer og havsvandrehde bekker0ye. Ferskvannsformen 
fihnes bade i bekker og elver, st0rre og mindte vann, men deh 
trives best i klare, kalde bekker hvor temperaturen i sommer, 
manedene ikke blit for h0Y. Gytingen foregar om h0sten som 
rege! , i rennende vann over en bunn av grus og stein. 
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I Nord~Amerika spiller bekker0ya en stor rolle som sportsfisk 
og er en meget ettertraktet matfisk. Den fiskes pa all slags spo~ 
redskap til alle arets tider i lilillet med auren. Pa mange mater kan 
en si at bekkemya i store stmk av Amerika spiller samme rolle 
som auren (Salrna trutta L.) i Norge. 

Innf0ring til Norge og Sverige 
I arene fra 1870-1910 ble foretatt en rekke utsettinger av 

bekker0ye; vesentlig rogn og yngel i Norge. Ingen av disse ut~ 

settingene skal ha gitt noe resultat i form av en bestand som har 
holdt seg frem til i dag. I 1918 ble det foretatt en utsetting ved 
Dyrdal i 0yfjell i Telemark, som ga som resultat en fast bestand 
av bekker0ye i Norge. Huitfeldt~Kaas (1924) forteller at det i slutten 
av juni 1918 ble baret ca. 1000 yngel av bekker0ye opp i et lite 
fisketomt tjem i en h0yde av 1000 m.o.h. Yngelen var klekket ut 
av rogn som kom fra en fiskeoppdrettsanstalt i Danmark. 

I Sverige har en arbeidet med bekker0ye i langt st0rre skala 
enn i Norge, og bekker0ya har her flere steder etablert seg og dannet 
varige bestander. 

Beskrivelse av omradet 
I fig. 2 er vist et kart over det omradet i 0yfiell hvor bekker0ya 

er utbredt i dag. Omradet ligger i 0yfjell, Rauland herred i Tele~ 
mark. Det ligger innenfor 59°34'-59°39' nordlig bredde og 
8°8'_8°13' 0stlig lengde (Greenwich) i en h0yde av 600-1030 
m.o.h. Arets middeltemperatur er 2,2° C med juli som varmeste 
og februar som kaldeste maned. Isen pa vannene og bekkene 
legger seg vanligvis i oktober/desember og gar opp i maifjuni. 

0yfjellligger i et omrade av prekambriske, granittiske bergarter 
i det vestlige grunnfjellsomrade. Viktigste bergartstype er lite 
·omda:nnete kvartsitter. I hoveddalf0ret er ogsa avsatt rikelig med 
morenemateriale av forskjellig karakter. St0rstedelen av omradet 
opp til ca. 850 m er vesentlig dekket av granskog iblandet en del 
'bj0rk; En stor del av arealet opptas av myrer som i det granittiske 
omradet er nreringsfattige nedb0rs~og sigevannsmyrer. · 

Dette om:radet nled sine sure og liteoppl0selige bergarter ·gir 
klart, svakt surt vann med lite oppl0ste nreringssalter. Vannanalyser 
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Fig. 2. Kart over omrddet. Sorte punkter angir bekkemyas utbredelse. Skravert hvor 
den jinnes sammen med aure. Kryss = usikre eller sporadiske forekomster. 
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viste variasjoner i pH fra 5,8-6,5, elektrolytisk ledningsevne 
(x 18 • 10 6) fra 13-25. Bunnvegetasjonen bestar av lite kravfulle 
planter med botngras (Lobelia dortmannia L.) som typeplante 

vannene. Bekker, elver og vann innen omradet horer til den 
oligotrofe type. 

Utbredelse 
Oversiktskartet viser utbredelsen av bekkemye innenfor 

omradet. Fisken har her delvis spredt seg ved egen hjelp og delvis 
er den overfort til nye steder av mennesker. I tabell 1 er oppfort 
de lokaliteter hvor bekkemye finnes. 

Tabell 1. Lokaliteter for bekker0yas forekomst i 0yfjell 

Fig. 3. Verkhusbekkens 0vre del. Her dominere)' bekkemya. 

Midlere arlig 
Lokalitet vannf0ring 

l/sek. 

! 
Dyrdalsai . ..... ..... ... . ........ : 284 

Storebekk ....... .... .. .... . . .. . ! 79 

Gjuvbekken ......... · ........... 1 40 

\Terkhusbekken ............. ... . 109 

Hakkesteinbekken ....... . . ..... . 43 

0yfjells;H ............ : .......... [ 1220 


Gjennomsnittlig 

bredde 


m 


3- 4 
1- 2,5 
1- 2 
2- 3 
1- 2 
3-10 

Dyrdalsvatn ...... . . . ........... . 50 hektar 


Om bekket0yas utbredelse skal bemerkes folgende: 
Den ser ut til a ha forsvunnet fra de vann den er utsatt i. Den 

holder seg fortrinnsvis i vassdragenes 0vre deler og viser liten 
tendens til a vandre ut i st0rre vann og elver. 0verst i vassdragene 
finnes den alene, sa kommer en overgangssone hvor den finnes 
sammen med aure og nedenfor finnes vesentlig eller bare aure. 
Bekkemya finnes i en h0yde av opp til 1000 m og fanges bare 
sporadisk nedenfor en h0yde av 700 m.o.h. 

Om bestanden. Fiskens st0rrelse og kvalitet 
I figur 5 er vist lengdefordelingen av unders0kte bekket0yer 

og aurer fra elver og bekker. 
Det fremgar av denne at ingen fisk er lenger enn 26 em. De to Fig. 4. Verkhusbekkens nedre del. Her dominerer auren. 
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st0rste fisk hadde en lengde av 25,6 og 25,2 em og en vekt av 
henholdsvis 170 og 145 gram. Dessuten ble fanget en bekker0ye 
i Dyrdalsvatnet, som hadde en lengde av 27,5 em og vekt 170 gram. 
FIest fisk i materialet hadde en lengde av fra 15-21 em og en vekt 
av fra 30-80 gram. 
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Fig. 5. Lengdefordeling av bekkereye og alire. 

V-lOO 
I tabell 2 er vist kondisjonsfaktorer (Fulton's formel: K 3 

L
j 

V = vekt i gram, L = lengde i em) for bekkemye og aure over 
17 em i stadium 1--4 i manedene juli/august. I tabellen er hanner 
og hunner shi.tt sammen, da forhoidet lengde/vekt er omtrent det 
samme for de to kj0nn bade hos bekker0ye og aure. 
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Tabell 2. Kondisjonsfaktorer hos bekker0ye og aure. 
Kondisjonsfaktorer for fisk over 17 em i stadium 1--4 i manedene iuli/august. 

Antall observasjoner i parentes. 

Kondisjonsfaktor
Sted -_._----

Bekkemye Aure 

Dyrdalsai ......... . ...... . 0,94 (13) 0,79 (16) 
Storebekk ......... ... ...... . 0,95 (9) 0,78 (3) 
Gjuvbekken ........ .. .......... . 0,93 (8) 
Verkhusbekken ........... . .. . 0,89 (16) 0,87 (19) 
Hakkesteinbekken .............. . 0,92 (2) 0,85 (3) 
Dyrdalsvatnet .................. . 0,83 (1) 0,81 (30) 

Pa grunniag av fiskens st0rrelse og kondisjon rna en kunne si 
at bade bestanden av bekker0ye og aure stort sett viser typiske 
symptomer pa overbefolkning og middels eller darlig kvalitet. 
Bekkemya har stort sett en noe bedre kvalitet enn auren. 

Bestandstetthet 
For a fa et inntrykk av antallet fisk i bekken ble foretatt 2 fors0k 

hvor det pa bestemte strekninger i Gjuvbekken og Storebekk ble 
merket fisk med fettfinneklipping. Fisken ble straks siuppet ut 
igjen. Etter Schnabel's formel (Schnabel, 1938) ble sa bestanden 
beregnet. 

I Gjuvbekken ble bestanden av bekker0ye beregnet a va:re 
ca. 49 fisk over 8 cm pro 100 m bekkestrekning. Dette tilsvarer 
omiag 3270 fisk fra 8-23 cm pr. hektar. Fa grunniag av videre 
beregninger (prosent, Iengde og vektfordeling) i det 0vrige materiale 
ble bestanden beregnet til a va:re omiag 80 kg bekker0ye pr. hektar. 

De tilsvarende tall for Storebekk ble funnet a va:re 52 fisk 
pro 100 m bekkestrekning. 2600 fisk pro hektar til en samiet vekt 
av omlag 65 kg. 

I de 0vrige bekker og elver ble det ikke foretatt slike fors0k. 
Observasjoner tydet imidiertid pa at bestanden i Dyrdalsai var 
mindre tett, mens den i Verkhusbekken var omtrent som i 
Storebekk. I Hakkesteinbekken var bestanden meget liten og 
dreide seg neppe om mange fisk. 

Beskatning 
Bekker0ya og auren i elver og bekker beskattes vesentlig med 

krokredskap, i vannene ogsa med gam. 
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Stort sett rna en si at beskatningen av bekket0ya og auren 
i bekkene er liten og temmelig tilfeldig. I vannene ble den arlige 
beskatningen av aure beregnet a v<ere omlag 0,5 kg pr. hektar 
i Dyrdalsvatn, 1,9 kg pr. hektar i Viksvatn og 3,1 kg i Rorgevatn. 
Auren hadde i disse vann en gjennomsnittsstorrelse i fangstene 
av henholdsvis 80, 100 og 140 gram. 

Alder og vekst 

Pa grunnlag av skjell og otolitter ble beregnet alder og vekst 
. av bekket0ye og aure. Veksten ble beregnet etter kurver fremstilt 
pa grunnlag av skjellradie/fiskelengde-malinger. Otolittene ble 
innstopt i metylmetakrylat, slipt og avlest etter en metode ut
arbeidet av Hans Nordeng (Nordeng, 1961). 
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Fig. 6. Aldersfordeling av bekl<emye og aure. 

I fig. 6 er vist aldersfordelingen av bekket0ye og aure. Mens 
det hos bekket0ya var flest fisk i aldersgruppen 2, 3 og 4 vintre 
i fangstene var det £lest aure i alderen 4 og 5 vintre. Det ser ut til 
at de to arter oppnar omtrent samme alder i de vassdragene det 
her gjelder. En rna allikevel si at auren dominerer noe i de eldre 
arsklasser og da fortrinnsvis i 5-arsklassen. 

Tabell 3. Beregnede gjennomsnittslengder av aure og bekkereye 
ved suksessive vintre. 

Sted Art 
Lengde i em ved vinter . IAntall 

2 3 4 5 6 I fisk 

Dyrdalsai Aure 5,8 10,3 14,3 17,1 17,9 18,8 1 37 
Bekkemye 5,6 10,6 15,1 18,0 18,8 20,8 I 51 

Storebekk Aure 5,7 10,9 16,3 18,7 19,4 19 
Bekkemye 5,5 10,2 14,1 16,3 18,0 124 

Verkhus Aure 5,9 10,7 14,5 17,5 78 
bekken Bekkemye 6,3 10,7 14,9 17,4 58 
Hakkestein
bekken 

Aure 
Bekkemye 

5,2 
6,2 

9,4 I· 

9,9 
14,0 
13,7 

17,4 
17,5 

10 
5 

I 

I tabell 3 er vist beregnede gjennomsnittslengder av aure og 
bekket0ye hvor disse er fanget sammen. Det fremgar av tabellen 
at det ikke er noen vesentlig forskjell i de beregnede gjennomsnitts
lengder. Oppdeling av materialet i forskjellige arsklasser ga heller 
ikke noe vesentlig annet resultat, bortsett fra at bekket0ya sa ut 
til a ha vokst fortere enn auren i forste levear. Malinger av arsyngel 
av aure og bekker0ye fanget pa noyaktig samme sted viste at 
bekkeroya hadde en gjennomsnittlig lengde av 6,5 em mot aurens 
5,6 em. Beregning ble foretatt for a finne en eventuell sammenheng 
mellom variasjoner i veksten og klimaet, men denne ga ikke 
grunnlag for sikre konklusjoner. 

Gyting og gytealder 
Modenhetsgraden av ovarier og testikler ble bestemt etter 

Dahl's system (Dahl, 1917). 
I lopet av juni ble det ikke funnet bekkeroye som hadde nadd 

lenger enn til stadium 3 i utviklingen av kjonnsorganene. I lopet 
av juli og august hadde noen fa av de modne fisk oppnadd stadium 5, 
men de fleste var i stadium 3-4. I forste halvdel av september 
hadde de fleste fisk oppnadd stadium 5, men enna var ingen 
i stadium 6, dvs. gytende fisk. I de forste dager av oktober befant 
de fleste fisk seg i stadium 6, men en del var ogsa utgytt pa dette 
tidspunktet. Sa sent som 1. november ble funnet hanner med 
rennende melke, men samtlige hunner var utgytte. 

Hovedtyngden av gytende bekket0ye ble altsa funnet omkring 
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1. oktober, og en kan regne med at gytingen vesentlig foregikk 
i tiden fra midten av september til i begynnelsen av oktober. For 
auren faller stadienes utvikling stort sett sammen med bekkeT0yas, 
og gytende aure ble funnet pa samme tid og sted som det ble funnet 
bekkeT0ye. Gytetiden for de to arter later saledes til a falle omtrent 
sammen i 0yfjell. 

Aldersfordelingen av moden og umoden bekkeT0ye viser at 
14 % av hannene var kjonnsmodne etter 1 vinter, 27 % etter 
2 vintre og 90 % etter 3 vintre. For hunners vedkommende var 
de samme tall 0 %, 6 % og 72 %. En to-vinter gammel hunn var 
tidligere gyter og hadde altsa gytt etter 1 vinter. Den alminnelige 
alder for forstegangsgyting for hannenes vedkommende var 
2-3 ',1intre og for hunnene 3 vintre. For aurens ',1edkommende 
var yngste kjonnsmodne hann og hunn 2 ',1intre gamle. Gjennom
'gaende var ogsa her hannene tidligere kjonnsmodne enn hunnene. 
Alminnelig alder for forstegangsgyting var 3-4 vintre for hanner 
og 3-5 vintre for hunner. Det ser altsa ut til at bekkeT0ya blir 
tidligere h 2mnsmoden enn auren i 0yfjelL 

Ernrering 
Som det fremgar a',1 det foregaende, finnes bekkeroye i 0yfjell 

fortrinnsvis i mindre elver og bekker. Av et materiale pa 393 fisk 
ble bare 2 fanget i stille vann (Dyrdals',1atn). 

Det rennende vanns dyrefauna skiller seg pa mange mater ut 
fra det som er karakteristisk for stille ',1ann. Krepsdyr, en rekke 
viktige insektformer og til dels snegler og muslinger er forst og 
fremst knyttet til vannene. Pa den annen side finnes enkelte former 
som er karakteristiske for rennende ',1ann, som f.eks. knottenes 
larver og pupper, og en rekke arter av steinfluer, varfluer og 
dognfluer. 

I tabell 4 er sammenliknet mengden og forekomsten av de 
viktigste na:ringsgrupper hos aure og bekkeroye. Erna:ringen er 
stort sett den samme, sel',1 om mengdeforholdet mellom de 
forskjellige grupper kan va:re noe forskjellig. Auren har forst og 
fremst spist noe mer varfluelarver enn bekkeroya, dette var sa:rlig 
utpreget ved sammenstilling av materiale fra de samme Iokaliteter 
og samme tid. Denne markerte forskjellen gjaldt forst og fremst 

~8 

Tabe1l4. Sammenlikning av bekker0yas og aurens mageinnhold. Vektprosent. 
Tallene i parentes angir antall fisk 80m har spist vedkommende gruppe 
(uttrykt i hele prosent). De oppforte prosenttall er gjennomsnittet av prosent

tallene for hver maned (juni-november). . 

Gruppe Aure Bekker0ye 

T ovinger (Diptera) ......... . .... . 22,7 (94) 25,2 (95) 
Arevinger (Hymenoptera) ........ . 10,3 (41) 14,7 (78) 
Varfluer (Trichoptera) ........ . ... . 33,2 (63) 13,9 (71) 
Steinfluer (Plecoptera) ........... . 8, I (66) 6,9 (75) 
Biller (Coleoptera) .... . ......... . 1,9 (45) 4,6 (61) 
Nebbmunner (Hemiptera) ........ . 1,4 (38) 2,3 (47) 
D0gnfluer (Ephemerida) ......... . 0,7 (10) 1,1 (10) 
FAb0rsteormer (Oligo chaeta) ...... . 1,4 (7) 6,9 (7) 
Edderkopper (Aranea) ........... . 0,7 (15) 2,0 (35) 
Vegetabiler .................... . 3,2 (41) 6,9 (53) 

mengden av spiste varfluer, ikke sa meget antaH fisk som hadde 
spist denne gruppen. 

Tovingene forekom gjennomgaende i storst mengde og vekt 
i pT0vene av bekkeT0ye fra aIle Iokaliteter. De forekom ikke 
i noen maned i mindre enn 80 % av magene. Den alminneligste 
gruppen var fjormyggene (Chironomidae), hvis Iarver forekom 
i nesten alIe prover med tovinger. Knottlarver og -pupper (Simulium 
sp.), Iarver av stankelbein (Tipulidae) og larver av stikkemygg 
(Culicidae) ble ogsa funnet i mange prover. I manedene juli
september spilte imagostadiene av fjormygg, knott og stikkemygg 
en stor rolle og forekom i hoyest vekstprosent av samtlige grupper. 

Arevingene (Hymennptera) syntes a spille en fremtredende rolle 
i bekkeroyas erna:ring i sommerhaIvaret.Dette gjelder forst og 
fremst maurene og da i sa:rlig grad den T0de skogmauren (Formica 

TUfa L.). De ble funnet i storst mengde i september. 
Lar',1er av varfluerble furinet'i storst mengde i juni og november. 

'1 piovene forekom bade husbyggende og ikke husbyggende former. 
Imagostadiei av varfluer forekom' bare i liten gtad~ 
Biller (Coleoptera) ble funnet i mange prover hele sommeren 

igjennom. L~r~er av steinflm!r (Plixoptera) ble funnet i provene 
'nele'somnierel,l, men mest ivar- og ho~tm'anedene juni og november. 
Itnagostadiet bie funnet mest i jull-august. 
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I mageprovene forekom ogsa jevnlig representanter for andre 
invertebratgrupper som er tilgjengelige for fisken i elver og bekker. 
Vertebrater ble bare funnet i to tilfelle hos bekkeroye. I det ene 
tilfelle ble det funnet rester av en liten frosk, og i det annet ble 
funnet noen fa rogn av bekkeroye eller aure. Fisk ble for owig 
ikke funnet i magene til bekkeroye, men i to tilfelle hos aure. 

Det ble ogsa undersokt mageinnhold i arsyngel av aure og 
bekker0ye i august maned. Begge arter hadde vesentlig spist larver 
av tovinger og da sa!rlig fjormygglarver. 

Tidligere undersokelser har i store trekk vist at bekkeroye og 
aure opptrer som na!ringskonkurrenter nar de forekommer 
sammen. Det samme rna sies a va!re funnet her, til tross for at 
auren ser ut til a ha spist mer varfluer. En kunne vel heller ikke 
vente annet nar de to artene lever sammen i et miljo hvor det er 
relativt begrensede muligheter for valg av fode. Mageanalysene 
kunne imidlertid tyde pa at auren hat en stone tendens til a 
spesialisere seg pa bestemte grupper, og at bekkeroya er noe mer 
tilfeldig i sitt na!ringsvalg, og i st0rre utstrekning enn auren utnytter 
organismer som kommer drivende i vannoverflaten. 

Sluttord 
At utsettingsforsokene av bekkeroye i arene 1880-1910 ikke 

har fort til resultater i form av varige bestander, beror sannsynligvis 
vesentlig pa folgende forhold: 

1. 	 Fisken ble som regel utsatt som yngel og burde va!rt utsatt 
som settefisk. 

2. 	 De vann og vassdrag nsken ble utsatt i, var som regel neppe 
egnet for denne nskeart pa grunn av ugunstig sammensatt 
fiskebestand eller vannets f)'sisk-kjemiske egenskaper. 

De bekker og elver hvor bekkeroya finnes i 0yfjell, skiller seg 
tilsynelatende ikke ut fra en mengde andre vann og vassdrag 
i Norge. Det er derfor ingen grunn til a tro at ikke denne fisken 
kan trives andre steder her i landet. 

Erfaringer fra Amerika og undersokelsen i 0yfjell tyder pa 
at bekkeroya i mange tilfelle har noe vanskelig for a klare seg 
i konkurranse med auren i det lange lop. I et sa uttalt konkurranse

forhold som det er mellom bekkeroye og aure, er det rimelig at 
den ene arten vil fortrenge den annen pa de steder hvor den har 
de gunstigste betingelser for sin trivsel. Dette skulle da for bekke
royas vedkommende bli i vassdragenes owe deler og de sma elver 
og bekker. Bekkeroya er noe mindre sky og ikke sa noyeregnende 
i valg av fode som auren. Dersom beskatningen er stor, vil derfor 
auren som regel va!re begunstiget. Pa den annen side blir bekkeroya 
tidligere kjonnsmoden enn auren, og rognmengden er muligens 
ogsa litt storre enn hos auren. Med gode gyteforhold skulle derfor 
bekkeroya likevel kunne hevde seg selv om beskatningen er stor. 

Det er ikke sannsynlig at bekkeroya kan gjore noen skade ved 
f.eks. a fortrenge auren ved eventuelle utsettinger. Noe eksempel 
pa dette foreligger da savidt vites heller ikke. Et annet sporsmaI 
er om det har noen hensikt a utplante den i nye vassdrag. I 0yfjell 
viste bekkeroya stort sett de samme vekstforhold som auren. 
Erfaringet fra foringsforsok og utsettingsforsok i andre land tyder 
imidlertid pa at bekkeroya som regel vokser noe hurtigere, i alle 
fall i de forste levear. Gjenfangstprosenten ved utsettinger av denne 
art er ogsa storre enn for auren. Det er derfor meget mulig at 
denne fiskearten i enkelte tilfelle har stone berettigelse enn auren, 
hvor en rna basere fornyelsen pa utsetting av settefisk. I Sverige 
benyttes da ogsa bekkeroye jevnlig som utsettingsfisk i vann. 
Lundgren (1962) beretter i en analyse av utsettingsforsokene i 
}amtland i de siste 70 ar at savel regnbueaure som bekkeroye er 
takknemlige fiskeartet a arbeide med. 

Lundgren har sammenfattet resultatet av utsettinger i }amtland 

i tabellform : 

Resultat 
Intet ---

resultat En generasjon I Varig hestand 
% % % 

Bekker0ye") .... . ... . . . 34,5 34,0 21,5 

0,0Regnbueaure ... . ..... . 63,5 36,5 

*} Tallene for bekkemye utgj0r ikke lob %. 
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Lundgren konkluderer med at bekkef0ye med fordel kan 
utsettes i fisketomme vann som har tilstrekkelig gode betingelser for 
fiskens trivsel, - de rna hverken vrere for sure eller fattige pa 
oksygen. Ogsa i vann med tynn bestand av f0ye eller aure far en 
som regel valuta for utsettingen av denne fiskearten. Bekkef0ya 
vil kunne formere seg dersom bunn, og stf0mforhold ligger til 
rette for det. 

Som konklusjon pa unders0kelsen i 0yfjell rna en kunne si 
at bekkef0ye sannsynligvis vil kunne trives og formere seg en 
rekke steder i Norge. I mindre bekker, og srerlig de h0yereliggende 
sadanne, vil kanskje bekkef0ya ha: st0fre muligheter for a finne 
seg til rette og danne en bestand enn auren. Noen srerlig avkastning 
i form av matnyttig fisk kan en imidlertid her ikke regne med. 

Summary 

A 	Study of the Brook Trout (Salve!inus fontinalis Mitchell) in Telemark 

The only known population of brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchell) in 
Norway, introduced in 1918, has been studied with regard to distribution (1), 
population size (2), age and growth (3), reproduction (4) and feeding habits (5). 
A com parison with the brown trout (Salmo trurta L.) in the same locality has 
also been made. Altogether 393 brook trout and 242 .brown trout have been 
examined. 

1. 	 The brook trout is distributed in oligotrophic creeks and rivers in the 
0yfjell district of Telemark (59°}' N, 8°5' E), about 600-1000 meters 
above sea-level. In the lower parts of its range it is found together with 
the brown trout. 

2. 	 The brook trout were small in size and most of the fish caught weighed 
about 30-80 grams. The brown trout caught at the same places were 
somewhat larger. By means of a marking technique; the population of 
brook trout in two small rivers was found to be about 32 .and 24 kg per 
acre. 

3. 	 Examination of otoliths and scales indicated that the oldest brook trout 
in the sample was 8 winters old, and that most of the fish were from 
2- 4 winters old. The brown trout caught were generally older than 
the brook ' trotit. The growth rate of the' brook trout was calculated 
to be about 6.0, 4.5, 4.0 and 3.0 cin respectively in the first 4 years of 
life. From the fourth year onwards stagnation of growth was remarkable. 
The brook trout seemed to grow somewhat faster than the brown trout 
in the first years of life, but after this the growth rate was about the 
same for the two species. 

4. 	 Sexual maturity occurred after one winter for fast growing nlales of 
brook trout. Usually the first spawning took place after two to three 
winters for the males and after thre winters for the females. The 'brO'v.in 
trout reached maturity later than the brook trout, and the first spawning 
usually seemed to take place after three to four winters for the males 
and after three to five winters for the females.··· . ' 
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5. 	 Stomach contents were mainly insects, and in the summer months 
the dominant groups were Diptera, Hymenoptera, Trichoptera, Plecoptera 
and Coleoptera. The stomachs of yearlings had mostly larvae of Diptera 
(Chironomidae). The brown trout had similar stomach contents but 
there were apparently more Trichoptera larvae. Where the two species 
lived together there was marked competion over the food. 

It is concluded that the brook trout is able to compete and maintain its 
numbers in small rivers in Norway. 
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Rekefisket - en bedrift i fremgang 

Av Birger Rasmussen 

Langs Norges kyst finner vi mange slags reker som tilh0rer 
forskjellige arter, men nar folk £lest snakker om a kj0pe reker 
mener de den store dypvannsreken med det vitenskapelige navn 
Pandalus borealis. Dypvannsrekene finnes bare i de nordlige 
farvann, og vi regner med at Skagerakomradet er det s0rligste 
sted hvor vi kan fange demo Dypvannsreken holder til i vannlagene 
ved bunnen, og vi kan fiske den her pa dyp fra 60 og ned til 3-400 
meter. Under fiskefors0k har vi fanget reker ned til 900 meters 
dyp. Vi kan si at rekene holder seg i omrader hvor bunnvannet 
er relativt kaldt aret rundt. Stiger temperaturen over 8_90 C, vil 
reken trekke vekk. Pa tallrike steder langs Norges kyst forekommer 
rekene i slike mengder at vi kan drive et l0nnsomt kommersielt 
fiske pa demo I praksis fiskes rekene pa store sammenhengende 
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rekefelt med bl0t leirbunn. Slike bunnpartier kan vi finne i 

skj~rgarden eller ute ved havet. Strekninger med leire finnes ofte 
ogsa i smale dyprenner eller i undersj0iske daler. 

Som kjent er rekene protandriske hermafroditer, det viI si at 
alle reker er hanner i de f0rste 1-2 ar av levetiden, og at de derpa 
skifter kj0nn og blir til hunner som de forblir resten av livet. 
Rekene far utrogn om h0sten, vanligvis i oktober maned. Like 
f0r gytingen finner sted, det viI si like f0r rognen passerer fra 
hoderegionen og festes under bakkroppen, skifter rekene skall, og 
man finner da gjerne at de store rekene trekker vekk fra de vanlige 
felt og ut pa mere steinet grunn. Et liknende tilfelle har man om 
varen nar rognen blir klekket i mars/april-maned. Da skifter 
hunnreken skalllike etter at rognen er klekket, og pi\. dette tidspunkt 
vil man ofte finne at de store reker er forsvunnet fra feltet idet 
de s0ker ut pa mere steinet grunn for sin egen beskyttelse. I det 
bI0tskallete stadiet er nemlig rekene sv~rt sarbare overfor angrep 

av fisk og andre dyr. 
Nar rekenes rogn kiekkes om varen, kommer der ut en Iiten 

larve som stiger opp i sj0en og driver omkring med havstmmmen 
i ca. 3 maneders tid f0r den slar seg ned pa bunnen. Man kan 
derfor si at den yngel som klekkes pa et bestemt felt, sannsynligvis 
neppe vil sia seg ned pa samme feltet, men sla seg ned andre steder 

hvortil de driver med stmmmen. 
Yare unders0kelser over reken i Norge har vist at rekens 

vekst og forplantningsevne kan veksle fra den ene fjord til den 
annen, og at de enkelte fjorder n~rmest rna betraktes som atskilte 
biologiske enheter. Rent generelt kan det sies at i nordlige farvann 
vokser reken langsommere og modnes senere enn i S0r-Norge. 
Det er temperaturen i havet som synes a v~re den viktigste faktor 
for vekslingene i vekst og kj0nnsmodning. Et felt med langsomt
voksende reker vil ikke tale den samme beskatningsintensitet som 
et felt med hurtigvoksende reker. Hva angar de apne felt utenfor 
kysten, synes reken her a v~re mere homogen i sin livshistorie. 

F0r den moderne reketralingen ble utviklet, var Drammens
fjorden det eneste stedet i Norge hvor det ble drevet et slags fiske 
etter reker. Allerede i 1840-arene ble det her fisket reker med hay 
eller glip som ble senket ned pa 30-40 favners dyp ved bunnen. 

lnne i haven ble det lagt sild til agn, og nar haven hadde statt 
en times tid ble den trukket opp igjen. En fangst pa 15 reker i et 
slikt kast ble regnet for et godt utbytte. Rekene ble solgt under 
betegnelsen «Drammensreke)}, «Svelvikreke)} eller «Norr0nareke». 
Et vanlig saIgssted den gang var jernbanestasjonen i Drammen, 
og prisen for store reker i 1890-arene var 1 krone for hundre 
stykker. Rekene var saledes kjent som lokale sma forekomster 
ganske tidlig. 

Men i 1897 foretok professor Hjort ved universitetet i Oslo 
noen zoologiske unders0kelser i OsIofjorden, og under arbeidet 
fant han en relativt rik bestand av reker pa dypere vann her. Han 
fant ogsa ut at det matte ga an a utnytte disse rikdommer, og 
allerede aret etter ble det satt i gang et lite pmvefiske med en 
enkel tral. Fisket utvikiet seg raskt. I 1899 var det ti fart0yer som 
drev rekefiske i Norge. De fisket i Langesundsfjorden og i indre 
Oslofjorden. Dette var f0r motorens tid, og til reketralingen ble 
brukt seilkuttere og til dels sma dampbater. Fra denne lille spede 
begynnelse vokste det litt etter litt opp en fiskeribedrift som vi 
i dag rna regne som en av de viktigste i Norge. Med utgangspunkt 
i Oslofjorden ble reketralingen etter hvert tatt opp andre steder pa 
kysten. I 1920-arene hadde reketralingen nadd frem til Rogaland, 
og f0r 1930 var Vestlandet og M0re kommet med i fisket. Til 
denne tid var det s~rlig fjordene og feltene innenfor skj~rgarden 
som det var blitt fisket pa. Men i 1929 finner man store og rike 
rekefelt ute i det apne Skagerak, bl.a. revet utenfor Kristiansand. 
Her utvikies etter hvert et intenst havfiske. 

I arene etter siste verdenskrig har vi hatt en ny og kraftig 
ekspansjon i rekefisket. Dette kan vi kanskje f0rst og fremst 
takke den tekniske utvikling for, s~rlig oppfinnelsen av ekko
loddet. Med ekkolodd kan vi i dag uten vanskelighet registrere 
pa papiret partier med bl0t leirbunn hvor rekene gjerne star, og 
vi kan kartlegge nye felter hvor en reketral vil gao 

Mens det tidligere s~rlig var S0r-Norge som var interessert 
i rekefiske, kommer i arene etter siste verdenskrig ogsa Nord-Norge 
med. I 1946 ble det i Nordland og Trams fisket tilsammen 43 tonn 
reker. I 1960 er disse fylker kommet opp i 3000 tonn. Ogsa 
Finnmark er kommet kraftig med i rekefisket i dag, og dette fyIket 
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hadde i 1960 et oppfisket kvantum pa 900 tonn. Ved siden av 
de 0vrige sesongfiskerier er rekefisket i dag en viktig faktor ogsa 10 

i denne delen av landet. 
Rekefiske krever relativt liten kapitalinnsats i form av redskap, 

bat og mannskap og gir dertil et rimelig 0konomisk utbytte for 
9 

strevet. Leting.etter nye rekefelt og etter nye ekspansjonsmuligheter 
for flaten foregar stadig vekk. Det a finne et nytt rekefelt kan fa 

8 
stor betydning for et distrikt. Som eksempel kan nevnes opp
dagelsen av et stort rekefelt utenfor Skudeneshavn i 1954. Opp
dagelsen av dette sakalte «Skudefeltet» ga st0tet til en sterk 

7 
ekspansjon i rekefisket av fart0yer hjemmeh0rende pa strekningen 
Kvits0y-Karm0y- Haugesund. Utviklingen av havfisket etter 
reker har fortsatt. I dag deltar det f.eks. i rekefisket i Rogaland 
mellom 250 og 300 fart0yer hovedsakelig hjemmeh0rende i 

(j 

Rogaland. Men til distriktet her kommer rekefiskerne ogsa sa 
langt borte fra som Nordland og 0stfold. I 1958 ble det funnet 

5 
nye store rekefelt ute i Nordsj0en hvor det sakalte «Fladenfiske» 
etter reker ble satt i gang. Litt senere ble det ogsa funnet rike 
rekefelt utenfor Utsira pa Vestlandet. 

4 
Den sterke ekspansjon i rekefisket i de senere ar skyldes ikke 

minst det feilslatte vintersildfisket. Mange fisk ere har i rekefisket 
funnet et 0konomisk grunnlag for a drive videre i sitt yrke. Etter 

3 
at de nye rekefelt utenfor kysten og i Nordsj0en er tatt i bruk 
har rekekvantumet for Vestlandet 0kt fra 900 tonn i 1953 til 
2500 tonn i 1960. 

2 
For hele Norge har mengden av oppfisket reke fra 1946 til 

1963 0kt fra 2000 tonn til ca. 11 600 tonn pr. ar, med en tilsvarende 
stigning i f0rsteh:'tndsverdien fra 5 til 45 millioner kroner. Verdien 
av rekefisket i dag er omtrent det samme som verdien av f.eks. 
islandsildfisket, feitsildfisket eller seifisket. Rekefisket ligger i dag 
som nummer fire i rekken av de forskjellige fiskeriers verdiutbytte 
i den norske fiskeristatistikk. 

All denne reke som bringes i land, skaffer ikke bare inntekter 
til fiskerne, men ogsa til de tusener av mennesker som rna videre
arbeide raproduktet etter at det er brakt i land. De store rekene 
som kokes ombord, blir dels eksportert og dels solgt innenlands. 
Men mesteparten av rekene gar til fabrikkene hvor de blir pillet 

o Nord-Norge 

~ More -Tronclelag 

II Vestlandet 

• Skagerak 
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Fig. 1. Utlliktingen all rekefisket i Norge. 
Qiennomsnittsfangst pro aT i 5·aTsperioder. Skalaen i tusen tanH. 
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i 10pet av noen maneder bli til store reker som gir godt 0konomisk 
utbytte, foruten at de aIle ved skifte av kj0nn etter relativt kort 
tid blir til ynge1produserende hunner. 

Nar det gje1der fangst av dypvannsreke er Norge av naturen 
blitt skjenket noe av en monopolstilling. Denne stillingen gir oss 
ikke bare rett til a 0se av havets goder, men palegger oss ogsa 
en plikt til, pa en fornuftig mate, a forvalte den gaven som naturen 
har gitt oss. 

Summary 

The Prawn Fishery - an Industry in Expansion 

The deep-sea prawn, Pandalus borealis, is widely distributed on muddy 
bottom in coastal waters around Norway, ranging south probably no further 
than the Skagerak. Until the turn of the century, the only major prawn fishery 
here was carried out in th Drammens Fiord. But with the discovery of substantial 
populations, first in the Oslo Fiord and then in more and more areas around 
the coast, the fishery was extended until in the 40's it had spread to North 
Norway, providing a vital substitute for the failing winter herring fisheries in 
many places. Today, with over II 600 tons of prawns at a value of ca. 45000000 
kroner per year, this is the fourth most valuable commercial fishery in Norway. 

Biological studies being carried out here on the deep-sea prawn indicate 
that the species seems in no danger of overexploitation today. There are 
apparently enough favourable breeding locations not suitable for fishing, and 
there is no evidence that protection in certain areas or seasons would be 
beneficial. The most valuable measure to assure a continuing supply of prawns 
is to avoid taking young by using only mesh widths above the legal minimum 
(30 mm), so that small individuals will escape the trawl. 

Smanotiser 
Noen fuglers oppf0rsel under solform0rkelsen i 1954 

I British Birds, 1962, s. 385, meddeler dr. philos. K. Eigmork sine iakttagelser 
av et par svart-kvit fluesnapper, Muscicapa hypoleuca, under solform0rkelsen 
30. juni 1954. Etter a ha lest denne artikkelen sa ieg igjennom noen notater 
som ble gjort under form0rkelsen pa Norefjell (60°20' N, 9°27' E) i Buskerud. 

Den dagen var jeg oppe pa Norefjell ovenfor tregrensa og hadde h0ve til 
a observere hvorledes noen av de fugleslag som hekket der, reagerte under 
solform0rkelsen. Samtidig gjorde min kone en del iakttagelser pa Leresreter 
som ligger i overgangen mellom barskogen og bj0rkeskogeni oS0rskraningen 
av Norefjell. ; 0 

Det var klar himmel under hele solform0rkelsen pa Norefjell , og der nadde 
den maksimum klo/<ka 1338, 0 if01ge Truls S . Rirignes 0(Natureno1954, nr. 8). 

For a begynne med boltiten, Eudromias morineHus, sa iakttok jeg 3 hunner 
som holdt pa a lete etter insekter pa en grasflate. Alle 3 ble sittende helt stille 
et kvarters tid mens det var pa det m0rkeste. I nrerheten av meg trippet en hann 
som hadde 3 dununger; og da temperaturen begynte a falle, lokket den iherdiIt 
pa ungene som kom pilende. Den satte seg over dem og ble sittende umrlig 
inntil sola igjen varmet litt. 

To gauker, Cuculus canorus, tok til a gale ivrig da Iyset avtok, og de holdt 
det gaende uavbrutt til klokka 1333. Da tidde de helt, men fra kl. 1343 gol 
de igjen for fullt uten stans i ca. 16 minutter. 

Pa en bygning nede i bj0rkebeltet ved Leresreter hekket om lag 20 par 
taksvaler, Delichon urbica. Etter som sola forsvant ble det stille i kolonien. 
Fuglene 0pps0kte reira sine og holdt seg der i ca. 14 minutter, og ikke en eneste 
fIyvende svale ble sett i dette tidsrom. 

Flere maltroster, Turdus phi/omelos, satte i a synge som om det skulle vrere 
kvelden, men mellom kl. 1331 og 1344 tidde de, for sa II synge igjen en 5 
minutters tid. Sangen var da ikke fullt sa sterk som f0r form0rkelsen. 

Oppe pa snaufjellet sang et par hanner av steinskvett, Oenanthe oenanthe, 
ivrig bade f0r og etter maksimum, men h0rtes ikke i ca. 13 minutter. 

Lauvsangerne, Phylloscopus trochilus, ved Leresreter sang ogsll flittig, men 
innstilte sangen et kvarters tid. 

To heipiplerker, Anthus pratensis, steig stadig syngende opp i lufta, men 
holdt seg helt i ro i ca. 16 minutter mens det var pa det m0rkeste. 

De tre par Iinerler , Motacilta alba, som hekket p1l Leresreter, 0pps0kte sine 
soveplasser i sreterbygningene og holdt seg i ro en 10- 12 minutter. 

I motsetning til de ovenfor nevnte smilfugler sang to-tre bokfinker, Fringilla 
coelebs, ustanselig under hele solform0rkelsen. Srerlig iherdig smetret de da det 
lysnet igjen og holdt det g1lende om lag 20 minutter etter maksimum. 

Hvorledes det forholdt seg med mating av ungene f0r og etter solform0rkelsen 
hadde jeg dessverre ikke h0ve til a konstatere. 

(Det kan nevnes som en sidebemerkning at sauene som beitet ved sreteren, 
samlet seg hurtig og kom inn p1l sretervollen. Der 111 de i ro mens solform0rkelsen 
varte.) 

Summary 

Bird behaviour during a solar eclipse 

Observations were made on the behaviour of nine species of birds in a 
mountain area near Oslo during the midday eclipse of the sun on 30 June 1954. 
Certain species (Eudromias morine11us, Delichon urbica, Anthus pratensis, and 
Motacilla alba) simply ceased feeding and other activities and remained quiet 
or brooded young for about 15 minutes during the darkest period. Others 
(Cttculus canorus, Turdus philomelos, Oenanthe oenanthe, and Phylloscopus trochilus) 
were also quiet during the very darkest quarter hour or so, but began to sing 
both before and after as light intensity waned oand increased. In contrast, Fringilla 
coe1ebs, sang continuously during the entire eclipse, but with increased vigour 
as the sun again reappeared. 

A. Bernhoft·Osa 

Noen fugleobservasjoner fra fjellet mellom Telemark og 0vre Numedal 

Mellom Telemark fylke og Yeggli og Nore i Numedal ligger et fjellomrade 
med topper som nar opp i 1200- 1300 meters h0yde. Den nordligste delen 
av dette omradet (1100- 1200 m.o.h.) bestar av store flser med Lufsj0en som 
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et dominerende innslag. Mot sor begrenses omradet av den nesten 1400 meter 
hove Skjrerveggen. Sorost for denne er terrenget mere kupert med flere topper 
pa 1200-1300 meter ~Eidsfjell, Store Gf0nut) og den ca. 1100 meter hove 
Repesetnuten. Innen dette omradet finnes bare fa og sma myrer og innsjoer. 

Med utgangspunkt i disse sydligste omradene har jeg i de siste 10- 15 arene 
foretatt kortere og lengre streifturer innover fjellet. 

Fuglefaunaen er ikke srerlig rik, men foruten de aller -vanligste fjellfuglene 
finnes ogsa enkelte noe sjeldnere og nordligere arrer som her nrermer seg syd. 
grensen for sin utbredelse. Jeg vil i det folgende begrense meg til disse og til 
arter det ellers knytter seg spesiell interesse tiL 

Storlom, Gavia arctica (L.), ser ut til a ha fast til hold i Lufsjoen. 

Kongeorn, Aquila chrysaetos (L.), sett p a streif noen fa ganger. 

Jaktfalk, Falco rusticolus L., observert en enkelt gang (3/1·1956). 

Fjellrype, Lagopus mutus (Montin), er alminnelig pa de hoyeste toppene. 

Trane, Grus gntS (L.), observert i traktene under Eidsfjell. 

Vipe, Vanellus vanellus (L.), var temmelig tallrik sommeren 1962 i de lavere 


partier av Vegglifjellet, men jeg sa ingen der under et besok i slutten av juni 1963. 
Heilo, Pluvialis apricaria (L.), er vanlig, og bestanden er i stadig vekst. Den 

kan stadig iakttas pa nye lokaliteter. Den finnes ira ca. 800-1200 m.o.h. 
Boltit, Eudromias morinellus (L.), har jeg i flere ar funnet med unger i en 

bestemt forsenkning i det flate topp·plataet av Repesetnuten (ca. 1100 m.o.h.) . 
Den manglet her i 1963. Ellers har jeg funnet rede pa Skjrerveggen og har observert 
enkelte individer pa flere andre steder. 

Myrsnipe, Calidris alpina (L.), er ganske alminnelig nord for Skjrerveggen, 
srerlig ved Lufsjoen. En enkelt gang har jeg ogsa observert den pa nordsiden 
av Repesetnuten (1962). 

Gjok, Cuculus canorus L., er meget alminnelig i de lavere fjellpartier (opp 
til ca. 1100 m.o.h.). 

Taksvale, Delichon urbica (L.), ruger i mindre kolonier pa enkelte setrer. 
Noen ar kan den utebli eUer bare fa par ruger. Dette kan se ut til it ha sammenheng 
med ugunstig vrer om varen. Likeledes lavesvale, Hirundo rustica L., kan ruge 
i enkelte par. 

Ramn, Corvus corax L., er en art som ser ut til a tilta i antall. Mest alminnelig 
er den om vinteren. Okningen ser ut til a sta i relasjon til den store okningen 
i villreinbestanden. De mange kadaver av rein danner sikkert en viktig del 
av nreringen. 

Lavskrike, Cractes infaustlls (L.), er alminnelig i de overste skogstraktene. 
Det kan se ut til at antaUet varierer en god del fra ar til ar. 

Ringtrost, Turdus torquatus L., finnes pa enkelte lokaliteter. 
Lappspurv, Calcarius lapponicus (L.), ruger alminnelig nord for Skjrerveggen, 

men jeg har aldri iakttatt den lengre sor. 
Snospurv, Plectrophenax nivalis (L.), kan sees vanlig pa trekk pa ettervinteren. 
Den 10. juni 1962 sa jeg en hann og hunn pa Store Gronut, og 29. juni 1963 

fant jeg et rede med 3 nyklekte unger og 2 egg pa Skjrerveggen (vel 1200 m.o.h.). 

Summary 

Bird observations from the mountain area between Telemark and Numedal. 
Growing populations of Golden Plover and Raven and breeding records 

of Ptarmigan, Dotterel, Dunlin, Swallow, House Martin, Siberian Jay, Ring 
Ouzel, Lappland Bunting, and Snow Bunting are reported. 

Hans Staaland 

Om vare snomus 

I et tidligere nummer av «Fauna» (1951, s. 77) hadde den davrerende redaktor, 
Aage Wildhagen, en artikkel med titelen «SQomusene», hvor han 'tydelig hevder 
at det innenfor Norges grenser finnes to arter snomus: (vanlig) sn0mus (Mustela 
nivalis) og dvergsn0mus (Mustela' minuta). Ogsa i sin senere norske utgave av 
boken «Dyr i farger» (1956) hevder han dette synet. 

Men i Norsk Zoologisk Forenings liste over norske virveldyr, hvot samme 
forfatter har ansvaret for landpattedyrene, mangler dvergsnomusen totalt. 
Skyldes dette en feiltagelse, eUer bygger utelatelsen pa et systematisk grunnlag? 

Summary 

Weasel systematics: question 
Earlier works refer to two species of weasel in Norway (Mustela nivalis and 

M. minllta), whereas the recent NZF list of Norwegian fauna gives only one, 
Mustela nil/alis. Is this an error or is it based on newer systematic evidence? 

Odd Sterri Larsen 

Odd Sterri Larsens notis er oversendt meg til besvarelse. Som det vil fremga 
av artikkelen «Sn0musene», er det beskrevet en art Mustela nil/alis av Linne og 
en art Mustela minuta av Pome!. Undersokelser av europeiske sn0muspopula. 
sjoner viser at individene i noen populasjoner har karakterer som stemmer 
med beskrivelsen av nivalis, individene i andre populasjoner har karakterer 
som stemmer med beskrivelsen av minuta. Det er ikke klarlagt om forskjellene 
er arvelig betinget eUer om det er individueUe tilpasninger til forskjellig miljo. 
Dersom det er berettiget a skille mellom to arter, har vi begge representert 
hos oss, idet vi har individer av norske sn0mus som stemmer overens med 
beskrivelsen av nivalis og individer som stemmer overens med beskrivelsen av 
minuta. Jeg kan ikke se at det noe sted er tydelig hevdet at vi har to arter av 
snomus. 

I en liste over norske dyrenavn er det etter min oppfatning uhensiktsmessig 
a anf0re to norske navn pil dyr som kan tilh0re samme art og som spesialister 
bare i endel tilfeller kan identifisere. 

Summary 

Answer: 


Although we have in Norway weasels fitting descriptions of both types, 
originally defined as two species, it has never been clear whether these forms 
are, in fact, true genetically isolated species, or whether they are merely subspecies 
or ecological variants . It seems therefore preferable, in a faunistic list, to consider 
them as representatives of a single species until we have definite evidence to 
the contrary. 

Aage Wildltagen 

Albino dvergspissmus, Sorex minutlls 
Den 25. juli 1963 fikk jeg oversendt en albino dvergspissmus fra Steinar 

Olsvik i S0mna. Dyret Val' funnet dodt i gresset under slattearbeidet. Jeg har 
forespurt ved et par av v<he museer om albino dvergspissmus er funnet her 
i landet tidligere. De har svart benektende. Hjalmar Munthe.Kans Lund ved 
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Albino dvergspissmusen fotografert av Hjalmar. Munthe-Kaas Lund. 

Statens viltundersokelser har fatt oversendt dyret til undersokelse. Han kan 
bekrefte artsbestemmelsen. Han har heller aldri hort om albino-eksemplarer 
av denne pattedyrarten tidligere. Dette er da grunnen til at jeg mente det kunne 
vrere av interesse a fil. registrert funnet ved en notis i «Fauna». 

Summary 

Albino Pugny shrew 
An albino specimen of Sorex mint/tlLs was found dead in the field at S6mna, 

Nordland County, 25 July, 1963 . 
Erling Nicolaisen 

Bokanmeldelser 
KAI CURRY·LINDAHL: Arktis och tropik. 

Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1963. 

244 sider, 43 fotogra fier. 

Pris: Sv. kr. 33,50, innb. sv. kr. 39,50. 


Boken gir skildringer av den natur forfatteren selv har opplevet pa sine 
mange, mest vitenskapelige reiser i Europa, Afrika, Amerika og Australia. 
Verdensdelene danner da ogsa hovedkapitlene i boken, og skildringene fra 

Europa og Afrika har fatt bredest plass. Flere av beretningene har tidligere 
vrert publisert i aviser og andre skrifter, men er her samlet og til dels omarbeidet. 

Vi far servert naturskildringer fra ishavskyster og tundraer, fra fjell og skog, 
stepper og savanner nesten hele verden over. Alltid har forfarteren et spesielt 
blikk for dyrelivet, dyrenes tilpasning til den verden de lever i, hvordan dyrelivet 
forandrer seg fra sted til sted, og til dels ogsa hvordan det har forandret seg 
gjennom tidene. Mange interessante sammenligninger trekkes, f.eks. mellom 
yare hjemlige fjellvidder og fjellomradene i Kanada. Og hvem skulle tro at yare 
nord-skandinaviske fjell om varen huser et langt rikere fugleliv enn Alpene 
i Europas sentrum? 

Et gjennomgaende drag i boken er pa den ene side forfatterens onske om 
a gjore leseren delaktig i naturens mange fantastiske sider, som pa hvert sted 
i verden har sin sjarm og storhet, bare man oppdager demo Han forsoker a vekke 
leserens «nyfikenhet» til naturen og derved gjore sirt liv rikere . Pa den annen 
side slar forfatteren et slag for mest mulig vern om all natur, spesielt vern om 
de fa villmarker vi enna har, og om de dyr som holder pa a utryddes fra de 
omrader hvor de naturlig horer hjemme. Varmt taler han blant annet for ulven 
det pattedyr som vel har frerrest venner blant menneskene. Ulven er for tiden 
det fatalligste pattedyr i Sverige - bare en stamme pa 20-40 dyr. 

«Arktis och tropik» er en bok hvor de mest levende naturskildringer er 
fint knyttet sammen med okologiske og dyregeografiske betraktninger. Med 
de mange stralende fotografier, som nesten uten unntagelse er forfatterens eget 
verk, vii boken vrere til glede og nytte for alle naturvenner. 

Nils-larle Ytreberg 

G . V. LOPASHOV: Development Mechanisms of Vertebrate 

Eye Rudiments. 

Pergamon Press, Oxford, 1963. 225 sider. 

Pris 70 sh. 


Biologene i vest er stort sett dariig orientert om den forskning som foregar 
i Sovjetsamveldet, og for mange av oss innskrenker det seg til at vi leser en eller 
annen avisnotis om en vellykket transplantasjon av et hundehode 0.1. Det vi 
kunne onske oss, er en lIrlig «Recent Advances in Biology in U.S.S.R.», men 
i mangel av dette har vi desto mer grunn til a onske velkommen de sjeldne 
oversettelser av boker som pa et eUer annet felt gir et samlet helhetssyn. G. V. 
Lopashov er professor ved Vitenskapsakademiets institutt for dyremorphologi 
i Moskva og er spesielt kjent - ogsa i vest - for sine undersokelser over oyets 
utvikling. I denne boken gir han en samlet oversikt over sine arbeider og sitt 
syn pa vertebratoyets embryonale utvikling. 0yet har vrert og er fremdeles 
et yndet objekt for eksperimentelle embryologer, og studiet av de faktorer 
som bestemmer dets utvikling har gitt vesentlige bidrag til en generell forsraelse 
av utviklingsprosessene. Professor Lopashov understreker med sin fremstilling 
at organ-utviklingen ikke bare er et resultat av forholdet meUom induktorer 
og reagerende vev, men at den ogsa dirigeres av faktorer som det omliggende 
vevs rent mekaniske egenskaper, nreringstilforsel 0.1. I boken gjennomgas en 
rekke eksperimenter som klart underbygger dette syn, som er helt i samsvar 
med den utviklingsfase embryologien na er inne 1. Man kan likevel ikke unnga 
a reflektere over hvorvidt det er en tilfeldighet at derte syn nettopp fremheves 
sa sterkt av russiske forskere. 

Boken forutsetter en god del forkunnskaper, og kan derfor bare anbefales 
dem som har spesiell interesse i utviklingsfysiolog1. For dem vil den derimot 
vrere interessant lesning, selv om den er noe tung a komme igjennom. 

Arne Levlie 
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HEINZ HASSE: Die Goldammer. 

90 sider, 30 fotografier, 6 figurer, 3 kart. 


DIETER BLUME: Die Buntspechte. 

108 sider, 56 svart-hvitt ilIustrasjoner, 2 fargeplansjer. 


A. G. BANNIKOW: Die Saiga-antilope. 

143 sider, 54 illustrasjoner. 


Sa71ltlige: 	 Die Neue Brehm-Bucherei. A. Ziemsen Verlag, 
Wittenberg Lutherstadt 1963. Priser ikke oppgitt. 

For Iwert nytt bind som kommer i serien «Die Neue Brehm·Bucherei» blir 
jeg gjerne mer og mer imponert over den fylde av opplysninger som blir levert 
over den enkelte dyreart, og den greie maten stoffet er fremstilt pa. Disse tre 
bindene danner ingen unntagelse i sa mate, og aile tre er rikelig og godt illustrert. 

Gulspurven 
Boken om gulspurven er lagt opp som vanlig for bind som omfatter bare en 

fugleart (se «Fauna» 16, 1963, s. 148). God plass er viet artens sang og revir· 
forhold. Den vanlige frasen om at gulspurven teller til syv i den karakteristiske 
sangstrofen sin, er ikke sa langt fra sannheten. Antal! slag er oftest fem til syv, 
men kan variere fra fire til tolv. En annen sak er at antal! sangstrofer i 10pet 
av en dag kan na opp i betydelige h0yder. 3482 strofer ble pa en dag sunget av 
samme hann i England, og til dette gikk det tilsammen med 12 timer og 11 min. 
Og det er n0dvendig 'I tilf0ye at disse malingene ble foretatt i august da sang· 
aktiviteten ailerede hadde avtatt en god del. 

Verdt er det a merke seg forfatterens r ad til ringmerkere. Ungene b0r merkes 
i deres 5. til 8. levedag og ikke senere sa lenge de er i reiret. Fra sin 9. levedag 
v i! de ofte forlate rei ret for tidlig ved forstyrrelser og lett bli utsatt for rov. 
Men hva verre er, er at man risikerer at foreldrene ikke kommer til a mate de 
ungene som et kommet ut av reiret. 

Flaggspettene 
Bindet «Die Buntspechte» skillet seg ut ved at det behandler en gruppe 

arter - flaggspettgruppen - som omfatter flaggspett, hvitryggspett og dvergspett 
samt noen arter som ikke lever hos oss. Gruppen har en meget vanskelig syste. 
matikk. Den synes a stamme fra en urform i SV·Kina og er na blant annet utbredt 
med flere arter over hele Europa. I fargedrakten hos de ulike arter kan man 
peke ut tegninger som er opprinnelige. Var flaggspett er den ene av to arter 
som ikke b>erer urform-tegninger_ 

Den vesentlige delen av boken behandler flaggspettens biologi, mens de 
andre artene bare er tildelt noen fa sider hver. Spettenes biologi har mange 
interessante s>erpreg, og jeg vil i den forbindelse nevne avsnittene om spettesmier, 
«tromming» i forplantningstiden og adferden i forbindelse med overnatting. 
Beskrivelsen av later og tromming er ledsaget av klangspektrogrammer. 

Saiga.antilopen 
Med antilopenavnet vi! vel tanken hos de fleste straks vende mot Afrikas 

savanner. Den merkelige saiga·antilopen, med det eiendommelige «grisetrynet», 
h0rer dog hjemme pa steppene ved Det kaspiske hay og bort i mot Gobi-0rkenen. 
Sa fjern for oss blir arten kanskje ikke nar man h0ter at den i forhistorisk tid 
har levet sa langt vest som i England og Danmark. I forrige arhundre gikk 
bestanden svrert tilbake slik at den i 1920·arene bare besto av spredte stammer. 
Takket v>ere totalfredning og kanskje flere ekstra varme og t0rre somre, har 

saiga-antilopen 0ket sterkt i antaH og ekspandert kraftig slik at den na har 
igjenerobret en vesentlig del av det omradet den bebodde i historisk tid, da 
den forekom sa langt vest som ved Svartehavet. Fra begynnelsen av 1950-arene 
har det v>ert drevet en utstrakt jakt pa dyrene slik at tusener er felt lwert ar. 

Denne fantastisk innholdsrike boken - jeg vil heist kaHe den en avhandling _ 
har utvilsomt meget a gi av almen interesse innen pattedyrforskingen, blant annet 
avsnittene om aldersbestemmelse, populasjonsdynamikk og praktisk.okonomisk 
utnyttelse. 

Nils-larlc Ytrebcrg 

V. J. STANEK: «TanuUls Store Dyrebok». 

Norsk utgave ved Rolf Vik, Arne Semb Johansson, 

Per Bergan og Jan 0kland. 

Johan Grundt Tanum, Oslo 1963 . 611 sider. 

Pris kr. 38,00. 


I de senere ar er det her hjemme kommet ut atskillige populrerv itenskapelige 
dyreb0ker, bade oversiktsverker over hele dyreriket og spesialb0ker over 
enkelte grupper som pattedyr, fugler og fisker. Mange av disse b0kene er rikt 
illustrert, ofte med utmerkete fargeplansjer, men samtidig ligger oftest prisene 
pa et sa h0yt niva at bare en begrenset krets har anledning til a kj0pe demo 

Det vi hittil har savnet, er en popul>er og ikke for kostbar dyrebok i et hendig 
format, som i tekst og bilder gir et godt utvalg av de mere kjente former innen 
aile dyregrupper fra forskjellige kanter av jorden. 

I Tanums Store Dyrebok har vi n il endelig fatt en slik hendig oppslagsbok, 
som pa en utmerket mate im0tekommer de vesentligste krav. Ved f0rste oyekast 
vicker kanskje boken som en stor billedbok, men gir man seg tid til a lese billed. 
tekstene, oppdager man fort at de zoologer som star for denne norske utgaven, 
har forstatt a smugle inn pa den begrensede plass en utrolig mengde interessante 
og morsomme opplysninger om dyrenes forekomst og levevis . Den norske 
redakt0r, dosent dr. Rolf Vik, papeker i en kort men velskreven innledning 
dyrenes betydning i naturens husholdning. Han understreker samtidig den store 
fare som var tids raskt tiltagende industrialisering, regulering av sjoer og vannl0p, 
omfattende kultivering av store omrader og 0kende ekspansjon av husdyrhold 
betyr for eksistensen av en rekke ville dyrearter. «Det en ikke er 'dus' med , lar en 
seg heller ikke lett engasjere av», sier han, og hensikten ,med denne boken er 
nettopp i\ vekke almen interesse for dyrenes mangfoldighet. 

Det tsjekkiske forlag Artia, som har utgitt originalutgaven til dyreboken, er 
kjent for delikat bokutstyr og forsteklasses illustrasjoner, og pa dette forlag er 
det tidligere b!.a. utkommet en vidunderlig vakker fuglebok av samme forfatter. 
I Tanums Store Dyrebok er det pa 592 sider ikke mindre enn 1008 dyrebilder 
i sort/hvitt foruten 16 fargeplansjer. De fleste bilder er meget gode, noen helt 
ypperlige, som f.eks. portrettet av en orang utan (fargep!. XID. Utvalget, blant 
de mange hundre tusen arter, ma stort sett betegnes som vellykket, selv om 
anmelderen finner et par anmerkninger 0nskelig. Termittene, som spiller en 
sa stor 0konomisk rolle i varmere str0k, er i denne boken kummerlig behandlet. 
Et par soldater og hanner er avbildet, men man sayner bilde av en termitt. 
dronning, som er en av dyrerikets mest produktive «f0demaskiner». Like 
beklagelig er mangelen pa bilder av termitr·tuer, for selv om en tropereisende 
ikke skuile fa se insektene, sa vi! han neppe kunne unnga a legge merke til deres 
byggverk, som bade ved sin st0trelse og mengde likefrem preger landskapet 
i de str0k hvor termittene er alminnelige. 

Bildene av de fleste mindre dyr er forst0rret, og oftest er forst0rrelsen 
angitt i teksten. Av og til kan det imidlertid virke noe misvisende nar en liten 
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Den europeiske genetten er et nattrovclyr 

SO})! lever av fugler og mindre /)"'teclyr. 


og en stor art er avbildet P" samme side cUer mer ved hinannen, og den mindre 
arten er gjengitt i storst format. Dette er f.eks. tilfelle pa s. 132/133 hvor en 
mindre og en mellomstor tropisk slektning av var gullbasse er gjengitt i kjempe. 
format, mens fami!iens virkelige kjemper, arter av slekten Goliathus, er gjengitt 
nesten i naturlig storreise pit de to folgende sider og derfor virker forholdsvis 
mindre. Likesa er pa s. 138 den betydelig mindre Golofa reprodusert storre enn 
den store Calcosoma adas, og pa s. 142 er en noe mindre afrikansk trebukk 
gjengitt storre enn den veldige Ba!ocera waUacei fra New Guinea. Dette er selvsagt 
i og for seg bagateller i forhold til verkets gode sider, og det kan heller ikke 
lastes det norske forlag eUer redaksjonen som har overtatt bildematerialet fra 
den tsjekkiske originalutgave. 

Et fyldig, alfabetisk ordnet register over norske og latinske navn pa dyrene, 
bakerst i boken, hjelper leseren til hurtig iI finnc de arter han soker. Selvsagt 
kan ingen vente iI finne aUe dyr i dette binder, derti! trengs et helt fagbibliotek, 
men utvalget er gjort med henblikk pa de mer kjente former, hvorav mange, i en 
eUer annen forbindelse, kan ventes omtalt i dagspresse, illllstrerte blader 0.1. 

Tanums Store Dyrebok er, kort sagt, et lite prakrverk som bor fa sin plass 
i aUe skolebiblioteker, og det er a hope at flest mlllig natllrinteresserte skaffer 
seg denne boken, det er ingen d1lrlig investering. Problemet natllrvern trenger 
seg stadig mer frem i aIle verdensdeler. Det er ikke lenger en sak bare for fagfolk 
og naturentusiaster; sporsmalet blir na, mens det enna er tid, a forsoke a redde 
noe av den opprinnelige natur med sin plante- og dyreverden, sa storbyene og 
industrialismens forjagede mennesker kan fa hvile- og fristeder hvor de kan 
soke hen fra hverdagens stress. Derfor kan det vrere nytrig for noen hver 11 gjore 
seg kjent med den natur som cr i faresonen, og dyrene er ikke den minst betydelige 
del av yAre omgivelser. 

Leif R. Natvig 
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