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Fra naturvernets pionertid 

Av Hjalmar Brach 

Alt sa tidlig som omkring midten av attenhundrearene hadde 
industriens inngrep i naturen £lere steder i Mellom-Europa og 
srerlig i0ynefallende i Nord-Amerika pa grunn av den eksplosive 
kolonisering av USA foranstaltet slike endringer og 0deleggelser 
i naturen at vi med god fart var pa vei inn i en situasjon som ingen 
tidligere hadde ofret en tanke eller forutsett. Ubevisst hadde folk 
hittil sett pa naturen som pa et over£l0dighetshorn som de kunne 
0se av, sa meget de ville - det «lille» vi mennesker tok eller 
0dela, det kunne naturen selv bygge opp igjen pa egen hand, 
mente man. 

Utviklingen i den nye verden, srerlig i Nord-Amerika, har alltid 
vrert hektisk. Derfor kom ogsa ettervirkningene i den primitive 
naturen der mang en gang sa bratt og brutalt kastet over folk at 
aUe matte se at naturen trenger bade hensynsfullhet og vern, hvis 
den i det lange 10p skal kunne gi oss mennesker det grunnlaget 
som vi skalleve pa - og avo 



Noe av det som bidro sterkt til at vi ogsa i Europa begynte 
a forsta dette, var at USA i 1872 sa seg tvunget til a opprette sin 
f0rste «nasjonalpark» ved a frede hele det rike Yellowstone
omradet (omtrent sa stort som hele S0r-Tmndelag fylke), hvor 
industririddere og ingeni0rer truet med sine planer om a rasere 
bort og «nytte ut» alle de merkelige naturforekomstene som ligger 
samlet i omriidet. Og til europeernes forundring stanset ikke 
statenes nasjonalforsamling med dette ene tiltaket. Gjennom de 
f0lgende ar og langt inn i vart arhundre har vi gang pa gang h0rt 
at de «over there» har fredet store nasjonalparker bade her cg der 
i USA av de forskjelligste arsaker, og ved siden av det har de vernet 
om enkeltforekomster av dyr og planter som holdt pa a bli utryddet 
- vi kan i forbifarten nevne navn som General Grant's Park og 
Yosemite Valley, som begge er bemmt og fredet bare pa grunn av 
sin vidunderlig vakre natur, eller fredningen av de slste gjenlevende 
av pr<eriens tidligere millioner av b0fler, av Amerikas hvithodede 
0rn (fuglen i USA's vapen), av Californias kjempestore sequoya
tr<er osv. De enorme 0deleggelsene i naturforholdene som kolo
nistene i en fart hadde greid a forarsake under sin hensynsl0se 
fremtrengen gjennom statene, deres rovdrift og rastl0se teknisk
industrielle utnytting av alt i naturen - «business above all» 
gjorde natumdeleggelsene mere pafallende her enn i Europa, hvor 
de oftest hadde kommet som en langsomt snikende sykdom. 

Men ogsa i Europa var det folk som bade sa og forstod skriften 
pa veggen, bokstavelig talt. Alt f0r siste hundrearsskifte hadde 
kommunikasjonsmidlene utviklet seg slik at vi ogsa i vart land 
kunne snakke om en turisttrafikk i st0rre malestokk bade her og 
der. Medaljer har alltid to sider, bade en forside og en bakside. 
Det var ikke vanskelig a se noe av baksiden langs landsvegene: 
pa veggene av mange bygninger og f.eks. i Schweiz pa bratte 
fjellveggen ble naturen «pyntet» med reklamemalerier, ofte ogsa 
med «visittkort», store navnemalerier til minne om bade dette 
og hint mere eller mindre bemmmelige bes0k. Ogsa noe lengre 
borte fra hovedlandsvegene gjorde «turistene»'s gresshoppesvermer 
sin innvirkning merkbar. Slik tok Alpenes karakterblomst, den 
vidunderlige edelveisen til a bli meget sparsom i Schweiz for ikke 
a snakke om slike sjeldnere botaniske og zoologiske lekkerbiskener 

2 

sam samlerne (<<turister») hadde mere interesse for enn for naturen 
selv i dens ubemrte skikkelse. Salget av slike funn etter hjem
komsten dekket vanlig mere enn reiseomkostningene. 

F0rst omkring hundrearsskiftet skulle det i vart land ta til 
a demre for en del folk at naturvernbevegelsen ogsa hadde bud 
til oss her i Skandinavia. Men de fleste trakk enna helst pa skuldrene 
og mente at vi hadde sa mange ikke nyttbare omrader i vart steinrike 
land at det ikke hadde noen fare. De fleste som h0rte om «natur
fredning», sa pa det som et urealistisk og romantisk svermeri. 
Naturligvis kunne man verne om naturforekomster som en ikke 
kunne frakte til museene og som vitenskapsfolk fant, hadde slik 
vitenskapelig interesse og verdi at de matte bevares. Men ellers 
kunne naturen greie seg sj01 hos oss. 

Turisttrafikken hadde imidlertid ogsa 0ket sterkt i Norge 
i nittiarene av forrige hundrear. Vart land var s<erlig blitt «pa 
moten» etter den tyske keisers gjentatte bes0k langs yare kyster, 
og i de f0rste tiar av vart hundrear ble turiststmmmen i stor 
utstrekning basert pa «flytende hotelier» langs kysten. Disse 
gresshoppesvermene hadde en utpreget mani for a reklamere for 
Norge som turistland ved a male sine skipsnavn, kanskje ogsa 
enkelte mer celebre passasjerers navn f.eks. pa bratte fiellveggen 
ved Nordkapp, hvor S.M.S. Hohenzollern en tid innehadde en 
dominerende plass i solen. 

Men na fikk flere blant turistene fra andre land og ogsa fra vart 
eget turistlaug 0ynene opp. Men - hva skulle en gj0re? Vi hadde 
jo ikke engang de aller n0dvendigste lovparagrafene a st0tte oss til 
for a fa endskap pa vandaliseringene. 

Na begynte flere ogsa a skimte industrialiseringens voksende 
virkninger overfor naturen i landet. Vassdragsingeni0rene hadde 
tatt fatt pa vassdragsutbygningene. De st0rste og vakreste fossene 
rned aile sine hestekrefter syntes s<erlig a ut0ve en magnetisk 
tiltrekningskraft pa ingeni0rene. Men med sin storladne skj0nnhet 
virket de jo ogsa som tiltrekningssentrer bade pa yare hjemlige 
fotturister og pa utenlandske naturelskere. Norsk Turistforening 
var i det hele tatt fra f0rste stund sterkt interessert i a verne om 
norsk natur og tok sammen med vitenskapsfolkene arbeidet opp 
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.... for a vekke forstaelse for et slikt arbeids betydning og n0dvendighet 
~ 
"0 ogsa i Norge. 
~ 17. mars 1909 holdt professor N.Wille foredrag i Geografisk
r.r.i 
o Selskab i Kristiania «Om Naturens Mindesmcerker og deres Bevarelse». o 

IJ.. Styret i Norsk Geografisk Selskab oppnevnte en komite som 
fikk i oppdrag a utarbeide forslag til loy om naturfredning. Komi
teen besto av professor R. Collett, byrasjef}oh. Gulbranson, 
ekspedisjonssjefThb. Heyerdahl, professor Yngvar Nielssen, 
dr. H. Reusch og professor N. Wille, og alt i november 
samme ar leverte komiteen inn sitt forslag. Dette ble lagt til grunn 
for Departementets og Stortingets behandling og f0rte til loven om 
natur/redning av 25. juli 1910. «Men paa grund av et benkeforslag 
i Stortinget blev ordlyden av dens § 1 saa forkvaklet, at loven blev 
h0ist mangelfuld j for videnskapen var den paa grund av sin 
ensidighet vanskelig brukbar og med hensyn paa naturparker, en .~ 
av de viktigste oppgaver i naturfredningssaken, viste det sig at ~ 

i:: 
?', loven ikke gay adgang til at oprette saadanne. Dette blev f0rst 
U') 

'0 forandret ved tilhegsloven av 14. juli 1916, som fremkom efter 
i:: ih~rdig arbeide fra den f0rste kredsforening i landet, 0stlandske 
~'.E kredsforening for naturfredning i Norge.» (Sitert fra Aarsberetning· 
E; fra Landsforeningen for naturfredning i Norge 1916, Kristiania 

<l 
11 1917.)
Z 

Mange ville naturligvis anse sin oppgave l0st, nar loven var
'" ti: vedtatt og «hadde tradt i kraft». Men komiteen innsa at dette 

bare var et f0rste skritt, na kom hovedsaken: a spre opplysning 
slik at folk forsto bade hva naturfredningen gjaldt og dens n0dven
dighet og betydning for a bevare var nasjonale arvelodd. 

Poststyrelsen sendte 28. april 1913 inn til Geografisk Selskab 
et utkast til lover for en landsforening for naturfredning. Repre
sentative menn ble innkalt fra hele landet og m0tte pa universitetet 
5. november samme ar. Det var noe delte meninger om organisa
sjonsformen, om landsforeningen burde baseres pa direkte med
lemmer og tilsluttede kretsforeninger, eller bare pa kretsforeninger. 
M0tet ga derfor et utvalg bestaende av ekspedisjonssjef Thb. 
Heyerdahl, skogdirekt0r M. A. Saxlund og professor N. 
Will e i oppdrag a bearbeide saken og gi forslag til lover for en 
landsforening. Dette ble utarbeidet i to alternativer, og 18. /ebruar 
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1914 ble det utkast vedtatt som baserer landsforbundet bare pa 
kretsforbund. Men samtidig stod det i vedtaket at landsforeningen 
ikke kunne konstitueres for det var organisert minst tre krets

foreninger. 
Dette krevet sin tid. 29. april 1914 ble 0stlandske kretsforening 

konstitueret, 21. juni 1914 Nord-Norges kretsforening og 2. 

november 1915 Tmndelagens kretsforening. 
Automatisk skulle altsa na Landsforeningen tre i funksjon; 

men dette krevde en god del forhandlinger om forskjellige formalia. 
Forst gjaldt det sporsmalet om foreningens sete og formann. 
Styret, de tre kretsformenn, besto av ekspedisjonssjef T h b. 
Heyerdahl (Kristiania), konservator C. Dons (Tromso) og 

konservator Hj. Broch (Trondhjem). 
Vi andre ansa naturligvis ekspedisjonssjef Heyerdahl, den eldste 

og mest erfarne av oss selvskreven; men han satte seg absolutt imot 
det. Med sitt store kjennskap til hele vart folk pekte han pa den 
merkverdige motvilje utover landet mot Kristiania som det sentrale 
administrasjonssentrum og hevdet at han kunne gjore bedre nytte 
for seg som «kontaktmann» med bade departementene og sine 
forbindelser hele landet over (skal vi si som en slags general
sekretrer» ?), mens formannen burde velges utenfor Kristiania. 
Geografisk fant han Trondhjem mest sentralt, og dette syn ble 
ogsa stottet fra Tromso. Pa disse premisser ble til slutt krets
fOl'mannen i T rondhjem valgt, og i oktober 1916 tok Landsforeningen 

for naturfredning i Norge fatt pa sin virksornhet. 
Styret hadde alt da sokt om bevilgning til en sekretrer for 

landsforeningen; men det skulle ga desennier for slik hjelp ble gitt. 
Vi hadde nylig (1912) fatt en riksantikvarstilling i landet og hapet 
a fa stotte i departementet for tanken om en sekretrerstilling 
i landsforeningen, som kunne utvikle seg til en parallellstilling til 
riksantikvarens etter hvert. Men det var ingen gjenkla~g a finne 

noe sted. 
Landsforeningen hadde alt annet enn lette forhold a arbeide 

under i sin forste levetid. En behover med henblikk pa den finan
sielle siden bare a vise til regnskapet for 1916 og 1917 hvor de 
samlete inntekter er bokfort med kr. 389,17 (tre hundre og attini 
kroner og sytten ore), Ogsa medlemstallene i de tre kretsforeningene 

illustrerer ganske godt interessen og tilslutningen utover landet: 
ved landsforbundets start hadde 0stlandske, Trondheims og Nord
Norges kretsforeninger i alt 2:l9 medlemmer, og forst i 1918 kom 
Vestlandske kretsforening til med en forsterkning pa 58 medlemmer. 

Styret var naturligvis fullt klar over at opplysning, propaganda 
matte til. Men trykksaker far en ikke gratis, og arsberetningene 
(vesentlig bestaende av srerberetninger fra kretsforeningene) hadde 
liten slagkraft med sitt beskjedne utstyr. Foredragsreiser kostet 
bade tid og pengemidler. 

Mange finner sikkert at den utbredte likegyldighet overfor 
naturfredningssaken er lett a forsta, nar en tenker over at vi sto 
med begge fottene midt oppe i krigstiden og de hektiske spekula
sjonene under den forste verdenskrig. Dette er uten tvil ogsa ett 
av de momentene som rna tas med i betraktningen. Men en rna 
vrere oppmerksom pa et annet forhold som var enda mere frem
herskende den gang enn det er det i dag: spenningsforholdet 
mellom folk i de storre byene og bygdefolkene utover i landet. En 
monstring av kretsforeningenes medlemslister viser at den helt 
overveiende majoritet av medlemmene var byfolk. Den storste 
kretsforening, 0stlandske, som hva medlemsantall angikk sto langt 
Foran alle de andre kretsforeningene, hadde dessuten sitt admi
nistrative sete i Kristiania, noe sam dengang var alt annet enn 
populrert ellers i vart land, Sorgelig ofte ble ideer og forslag mott 
med mistanke og motstand bare av den grunn; selv en Archimedes 
likte jo ikke at andre trakket pa hans sirkler. Og en begdstret 
uttalelse om en noe storre plan eller ideer om naturvern var gjerne 
nok til at folk med mistroens skjerpede sanser ga seg til a lete etter 
all slags skjulte motiver for a forpurre det hele. 

Alt for landsforeningen ble satt ut i livet, var det fredet for
skjellige naturminner rundt om i landet. Det var mest mindre 
enkeltforekomster, men ogsa noen st0rre felter, hvor plantesam
funnene hadde spesiell vitenskapelig interesse. Dette ble sa behorig 
bekjentgjort, offentliggjort og avmerket med departementale skilt 
«Fredet ved lov», som gjennom landsforeningen ble sendt ut til 
kretsforeningene til oppsetting pa rette sted, selvfolgelig mest mulig 
ioynefallende, Dette hadde meget ofte en virkning som egentlig 
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ikke pa forhand var tilsiktet. Fredningsskiltene ble i utstrakt grad 
betraktet som idelle skyteskiver til a 0ve sin skyteferdighet pa, og 
f.eks. pa fjellstuene pa Dovre fikk tilreisende pa oppslagene vite 
hvilke sjeldne planter de kunne finne deromkring - og vare egne 
botanikere matte snart medgi at de ble enda vanskeligere a finne 
enn tidligere. 

Det er ikke nok at det finnes lover, pabud og lovbestemmelser, 
hvis det ikke ogsa er noen som har til oppgave a passe pa at loven 
overholdes. Og det fantes ikke klarhet i loven eller pa andre hold 
hvor ansvaret skulle Iigge. Mere enn en gang fikk vi opplysning 
om at vi i straffbare tilfelle matte ga til privat s0ksmal. 

Enkelte litt st0rre saker som kom opp, viser at vi sto i en 
brytningstid. Tndustrien hadde kort f0r begynt a ta vannkraften 
i sin tjeneste i st0rre malestokk. Fosseutbyggingen hadde tatt fatt 
og skremte mange pa grunn av de medf0lgende utskjemningene, 
slik som f.eks. ved Rjukan. For a sikre at noen av yare vakreste 
fosser skulle bli bevart hadde Den Norske T uristforening med 
meget streY greid a samle inn tilstrekkelige pengemidler til a kj0pe 
utbygningsrettighetene for Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene i 
Hardanger, kanskje det vakreste fossekompleks Norge overhodet 
har hatt, og i 1898 fatt det belagt med fredningsservitutt «for for 
alle tider at bevares for landet». (Evigheten har sin begrensning. Vi 
skal ikke her komme inn pa kampene innenfor og omkring turist
foreningen og dens styre; men de endte sommeren 1920 med at 
styret solgte servituttet til A /S Tyssefaldene.) 

En annen sak ble tatt opp i Tf0ndelagens kretsforening umid
delbart etter at denne var tradt ut i livet. Trondhjems T uristforening 
hadde nylig kj0pt fjellgarden Nedalen (s0ndre del av Sylene), og 
man s0kte na a fa sikret hele Syleneomradet som en samlet natur
park ved ogsa a oppta forhandlinger med De Angellske stiftelser 
angaende de nordlige partier av fjellomradet. Planene m0tte stor 
velvilje fra eiernes side, men ble f0rst noe forhalet, da departementet 
fant at naturfredningslovens pgf. 1 i sin davrerende form «ikke 
hjemlet adgang til at frede strrekninger i landet som naturparker». 
Dette var man alt tidligere oppmerksom pa, og 0stlandske krets
forening hadde sendt inn til Stortinget et endringsforslag som ble 

vedtatt 14. juli 1916. Ved kg!. resolusjon av 6. juli 1917 ble Sylene
omradet fredet som botanisk naturpark. 

Det var egentlig planen at fredningen etter hvert ogsa skulle 
utstrekkes til dyrelivet. Reguleringsplanene for Neavassdraget hadde 
pa de tidligere stadier mindre omfang enn de srerlig pa norsk side 
eset ut til senere i de lavere flate stf0kene omkring Essandsj0en, 
hvor dyrelivet etter senere opplysninger skal vrere blitt noksa 
forarmet. 

Med en gang arbeidet ble tatt opp for fredning av Sylene
omradet, ble det ogsa startet en detaljert unders0kelse av feltets 
planteliv. Skal en slik unders0kelse fylle sin oppgave, rna den 
gj0res meget omhyggelig og tar derfor tid. Professor Rolf Nordhagen 
tok pa seg arbeidet, og i 1928 ble hans grunnleggende studie 
«Die Vegetation und Flora des Sylenegebietes» offentliggjort. Vi 
har her det n0dvendige grunnlag for en unders0kelse av om de 
reguleringstiltakene som er gjort i 0verste delen av Neavassdraget 
har hatt slik virkning pa de klimatologisk-0kologiske forhold at 
det har f0rt til endringer i det tilgrensende fjellomrades planteliv. 
Rent generelt har nettopp i var tid disse unders0kelsene den st0rste 
aktualitet; men de har vrert neglisjert helt av reguleringsfolkene 
hittil. 

Det var naturligvis fra f0rste start av vanskelig a trekke eksakte 
grenselinjer mellom Landsforeningens og kretsforeningenes makt
og kompetanseomrader; men «interne» anliggende forekom likevel 
sa a si aldri. De ovenfor omtalte eksempler pa st0rre og mere 
prinsipielle saker i Landsforeningens tidligste ar viser at den sa a si 
kom pa hodet inn i nettopp den situasjon som folk flest hadde 
hevdet at vi ikke beh0vde a engste oss for her i vart land: n0d
vendigheten av a skifte vrer og vind mellom «industri- og ingeni0r
mennesket» og dets utbytning av naturen og det vi i dag forstar 
med naturvernet i videste forstand. 

Et streiftog gjennom arsberetningene fra Landsforeningen og 
kretsforeningene i det f0rste tiar av deres eksistens gir et ganske 
interessant bilde av flere almene problemstillinger som etter hvert 
melder seg. 

Det er kanskje ikke sa overraskende at sp0rsmalet om forholdet 
mellom menneskene og vart lands dyreverden alt fra f0rste stund 
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matte komme i sokell'set. Pa den ene siden var en del av vare 
karakteristiske dyreslag etter alt a domme alt sa sterkt desimert 
at deres eksistens befant seg i faresonen, og pa den andre siden 
var vi vitne til oppblomstringen av en nl' na::ringsgren, pelsdyr
farmingen, som sammen med mange jegeres onske om a «forbedre» 
vart jaktvilt ved oppfriskning ved hjelp av «stamdl'r» fra andre 
land truet med a forfuske karakteren og sammensetningen av vart 
lands dyreliv. Naturligvis kom meget snart ogsa bjornen pa tapetet 
- det er vel knapt noe annet dyr hos oss som har spilt (og som 
enna spiller) slik rolle i folks fantaseringer som bjornen. 

Det som gjorde - og gjor behandlingen av den zoologiske 
siden av naturvernet sa vanskelig, er for det forste de tallrike 
krl'ssende interesser som skja::rer hverandre. Disse har oftest en 
sterkt personlig betoning og bygger derfor meget alminnelig pa 
ensidige, mere og mindre tilfeldig iakttakelser, antakelser og onske
tenkninger og ser bort fra hele sammenhengen i naturen. Og 
dermed blir de lett en trusel mot hele likevekten og karakteren 
av omradets dl'reliv. 

Det var derfor ikke sa underlig at Landsforeningen i dette 
samband med en gang ogsa kom i kontakt med sporsmalet om 
naturvern pa Spitsbergen. Alt i 1914 matte dette sp0rsmal tas opp 
og overveies, da det var tale om suverenitet over Svalbard. Men det 
tok flere ar for forholdene ble ordnet sa noenlunde. 

Vi kan si at oppgaven i Svalbard-omradet var a hindre en for 
sterk desimering av dyrebestanden, mens sporsmalet om inn
plantning av nl'e arter ikke ble lagt sa::rlig vekt pa. Dette sporsmalet 
matte derimot alt i de tidligste ar av Landsforeningens tilva::relse 
fange oppmerksomheten i Norge, hvor en raskt voksende pelsdyr
oppdrett gikk hand i hand med onsker om import av stadig nye 
pelsdyrarter til dyrefarmene. Fra Landsforeningen ble det gitt flere 
sakkyndige uttalelser om slike sporsmal. En ma alltid vrere opp
merksom pa at farmdyr som kan akklimatisere seg hos oss, kan 
bety en potensiell fare for var stedegne fauna. En behover her 
bare a vise til «villminken». 

Pa mange mater meldte det seg gjennomgaende mindre vanskelig
heter nar det dreiet seg om botaniske sporsmal, kanskje mest fordi 
en her gjennomgaende motte forstaelse og velvilje fra skogvesenets 

folk (noen liknende etat fantes det jo ikke for zoologiens ved
kommende), og disse var fra forste stund pa det rene med at et 
samarbeid med naturfrednings- eller riktigere naturvern-bevegelsen 

var i begge parters interesse. 
Men noe av det vanskeligste var a tilrettelegge veier og planer 

som stilet mot fjernere mal, f.eks. mot «nasjonalparker». Her matte 
en av og til med forsiktighet rydde bort enkelte misforstaelser 
som f.eks. da Landsforeningen matte ta avstand fra oberst N. J. 
Gregersens forestilling til Stortinget at man i en eventuell «natur
park» i Jotunheimen burde innfore og naturalisere gemser. En slik 
tanke star jo i direkte motsetning til nasjonalparkens ide. 

Storre planer trenger mange slags forberedende undersokelser 
og vurderinger, og styret fikk rett som det var merke at natur
fredningstanken hadde liten klangbunn blant folk flest i den forste 
tid. En begeistret uttalelse i uticle, et ymt om et mal som burde 
siktes etter var gjerne mere til skade enn til gagn for arbeidet. 

Det var en ll'kke for hele naturvernarbeidet i Norge at 
Landsforeningens styre i disse forste tidene i sin midte hadde 
ekspedisjonssjefThb. Heyerdahl. Uten a forringe noen kan det 
sies at hans store kjennskap til hele landet og vare landsmenns 
lynne og hans vel avbalanserte vesen og takt har sin hoveddel 
i a::ren for at det ble skapt grobunn for naturverntanken utover 

landet alt i pionertidens forste tiarsperiode. 

Summary 

History of nature conservancy in Norway 

The article outlines the development of conservation philosophy and policy 
from the turn of the century until World War I!. 
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Ornitologiske observasjoner fra 
Surnadal herred pa N ordm0re 
1959-1964 

Av Ivar 0ye 

F0lgende oversikt gjelder en del observasjoner jeg har gjort over 
fuglefaunaen pa Nordmarka og andre steder i Surnadal. Surnadalen 
er ca. 3 mil lang, og gjennom dalen renner en rik lakseelv som 
munner ut i Surnadalsfjorden. Surnadalsfjorden skjrerer S0r0stover 
mellom Tingvollhalv0ya i S0rvest og fastlandet omkring Halsa
Surnadal-Stangvik i 0st. En vei forbinder Halsa med Surnadal. 
I den indre del deler fjorden seg i flere armer: Surnadalsfjorden 
mot 0St inn til den brede veldyrkete Surnadal som i nord0stlig 
retning langsomt stiger opp mot Rindalen. Gjennom dalen gar det 
en hovedvei pa hver side av lakseelven Surna, og pa begge sider 
av dalen ligger noen fjell, og det h0yeste ligger godt og vel over 
tusen meter over havet. Omradet Nordmarka la f0r godt bortgjemt 
i de veil0se traktene mellom Asskard og Surnadal, og det var ikke 
mange som var godt kjent der inne. Smavilt, hjort og 0rret boltret 
seg ugenert der. Langt der inne ligger eiendommen «Vaulen» 
som ble bygd av en trondhjemer ved navn Buch omkring arhundre
skiftet. En engelskmann, John Patricues Chaworth Musters, kj0pte 
av ham hovedbrukene pa Vaulen. Senere kj0pte Musters 2 utmarks
parseller og skogteiger. Alt dette testamenterte han til en av sine 
S0nner, James Lawrence Chaworth Musters, som arvet forkjrerlig
heten for Vaulen og Nordmarka. Han drev vitenskapelige under
s0kelser over bj0rkmus (Sicista betutina) og andre dyr og fugler 
foruten at han drev med ringmerking. Musters er na d0d, og 
Vaulen eies av hans brors0nn, Patrick Musters. Musters gamle 
villmarkseldorado er gjennomskaret av smaelver og vatn, alt i alt 
omkring 20 stykker. Det er her inne jeg har gjort mine fleste 
observasjoner, men en del skriver seg fra andre steder ogsa. Jeg 
har satt opp artene i den rekkef0lge som er brukt i «Norske dyre
navn», utgitt av Norsk Zoologisk Forening. 

Storlom, Qavia arctica, ruger arvisst pa Nordmarka. I 1961 
hekket den i Damvatnet og i 1962 i Solasvatnet. 

Smalom, Qavia steUata, hekker ogsa arvisst pa Nordmarka. 

Stokkand, Anas platyrhynchos, hekker lwert ar flere steder, og 
den 24. mai 1960 ble et rede med syv friske egg funnet pa en myr 
pa Brevre. 

Lirype, Lagopus iagopus. Den 23 . juni 1962 sa jeg et kull med 
ca. 3 dager gamle unger pa Langora. Pa Knyken ble det 1. juli s.a. 
funnet et rede med 11 unger som var under klekking. Bestanden 
av denne art har ligget nede lenge, men na ser det ut som den har 
begynt a 0ke igjen. 

Fjellrype, Lagopus mutus. To reder ble funnet pa yttersiden og 
s0rsiden av Knyken den 1. juli 1962. I det ene redet var fire egg 
som var langt kommet med rugingen, mens det i det andre var 
syv egg som bare var litt ruget. Jeg fant ogsa et tredje rede samme 
dag. Dette hadde elleve egg. 

Orrfugl, L)'Turus tetrix. Bestanden av denne art er na i stor 
fremgang igjen etter at den har ligget nede lenge, saledes har jeg 
i ar (1964) pa varparten sett flokker pa 10- 15 stykker fl y opp pa 
en gang. Rede med fire egg er funnet, sa fuglen trekker ogsa 
i omradet. 

Vaktel, Coturnix coturnix. I 1963 var jeg sa heldig a fa se to 
individer pa Brevre den 4. august om kvelden. Jeg hadde h0rt fuglen 
«sla» i ca. 14 dager f0r jeg altsa fikk se den. Siste gang de ble sett 
var den 18. august, da min far sa begge individer pa akeren hvor 
skurtreskeren holdt pa asia kornet. 

Trane, Qms grus. Den 15. mai 1960 sa Ola Arnes et individ 
pa Sylte, og den 23. mai s.a. sa jeg fuglen pa Brevre som ligger bare 
en kilometer fra Syite hvor den hadde sitt tilhold pa en aker. 

Tjeld, Haematopus ostralegus . I 1961 ble f0rste kull funnet den 
7. juni, i 1962 den 20. mai og i 1963 den 24. mai da red et la pa 
en aker pa Brevre ca. tre kilometer fra Surnadalsfjorden. Denne 
arten ruger her arvisst. 

Vipe, Vanellus vanel ius, er en av de fugler som hekker i stort 
antall her pa Brevre , og den kommer hit i midten av mars eller 
f0rst i april og drar igjen i oktober-november. I 1962 ble de siste 
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sett den 8. november. (Se ogsa 0ye, I. 1962: «Vipa hekker pa sn0en 
i Surnadal pa Nordm0re. Fauna 4: 235.) 

Sandlo, Charadrius hiaticula. I 1960 ble varens f0rste kull funnet 
den 7. juni ved Surnaelvens utl0P pa Sylt0ra. Sandlo var ikke a se 
i Surnadal i de tre etterf0lgende ar. 

Heilo, Pluvialis apricaria. Varens f0rste kull med fire friske egg 
ble funnet pa L0alikj0len, Nordmarka, den 4. mai 1960. 

Enkeltbekkasin, Qallinago gaUinago. Pa Brevre hekker mange 
par pa en myr, og der tar eggleggingen til i midten av maio I 1960 
fant jeg sa sent pa aret som den 19. juli et rede med fire friske egg. 
Det er det seneste kull jeg har funnet hittil. 

Rugde, Scolopax rusticola, ble det funnet rede av den 16. mai 
1963 i et granfelt i Svealia. Denne art hekker arvisst her. 

Storspove, Numenius arquata, hekker det flere par av her, og 
jeg har funnet flere reder av denne art. leg kan nevne redefunn 
den 14. mai 1963 pa en eng ved SurnadaIsfjorden. 

Smaspove, Numenius phaeopus. Varens f0rste kull i 1963 ble 
funnet den 6. juni pa Nordmarka. Redet la pa en liten tue ute pa 
myra. Arten hekker hvert ar. 

Redstilk, Tringa totanus, hekker pa samme sted som enkelt
bekkasinen og i like stort antall. Rede ble funnet den 19. mai 
i 1962 og 22. mai i 1963. 

Strandsnipe, Actitis hypoleucos, hekker oppover dalen langs 
elven «Surna» i stort antall. Reder er funnet av meg den 3. juni 
1961 og 12. juni 1962. 

Temmincksnipe, Calidris temminckii. Flere reder ble funnet 
i 1960, men siden er fuglen ikke sett. 

Svemmesnipe, Phalaropus lobatus. Denne arten er det lite av 
her i traktene, men jeg sa et par pa Brevre i 1961 som holdt til 
i et sivtjern. En mann her pa stedet fant rede pa Nordmarka den 
29. juni 1962 med fire friske egg. 

Fiskemake, Larus canus, er en fugl som har trukket lengre 
oppover dalen for hvert ar, og hekker pa begge sider av elven Surna. 
Den hekker ogsa ved noen vann som ligger ca. 400 meter over 
fjorden, og der tar den heIst i bruk furutrrerne til redeplass, mens 
noen reder ogsa ligger pa bakken. 

Hettemake, Larus ridibundus. I de to-tre siste ar har jeg h0rt 
at folk har funnet rede av denne fuglen her, men jeg har ikke 
funnet noe enna, til tross for at jeg for hvert ar ser stadig flere 
individer av fuglen. 

Ringdue, Coltlmba paiumbtls. Dette er den arten som har 0kt 
mest her i Surnadal de siste arene. Om vinteren ser jeg ikke noe 
til den, men nar varen kommer er de a se helst i granfelt og der det 
var kornaker aret f0r. I 1962 observerte jeg de to f0rste individer 
den 29. april pa Brevre, og kull med to friske egg ble funnet den 
1. maio Senere, den 10. mai, ble rede nr. 2 funnet. 

Hubro, Btlbo btlbo. Sammen med Finn Heggset, fant jeg et rede 
i Rivslia, Surnadal, den 6. mai 1962. Etter en tids leting h0rte vi 
at krakene skrek sa fryktelig, og da var det hunnen som fl0Y av 
redet. Redet la pa en mosegrodd hylle, nesten pa toppen av 
bergveggen, og det var to egg som var litt ruget. leg tok mal av 
eggene ved hjelp av skyvelrer, og det ene var 59 mm langt og 47 mm 
bredt, det andre 57 mm langt og 45 mm bredt. Redeskalen var 
oppsparket, og i bunnen la noen sma ben og litt dun av fuglen. 
I 1963 var jeg ogsa mange ganger der inne, men kunne ikke finne 
noe rede, men jeg h0rte fuglene. Senere pa aret fikk jeg h0re at 
noen hadde funnet rede pa en plass ca. 300 m fra det redet som 
ble funnet aret f0r, og det var da unger i det. Her i Surnadal hekker 
tre-fire hubropar hvert ar. 

Kattugle, Strix aluco, hekker her hvert ar, og den 24. april 1961 
fant jeg et rede med tre egg i en almpit pa Glrerem. Aret etter ble 
varens f0rste kull med fire egg funnet i 0stb0dalen den 16. maio 

Perleugle, Aegolius funereus. Da det i 1963 var lemenar, ble det 
funnet flere reder enn vanlig av denne arten, og jeg kan her nevne 
et rede som Ola Arnes fant den 3. mai pa Nordmarka i en gammel 
osp. Redet inneholdt tre helt friske egg. 

Tarnsvale, Apus apus, er vanlig hvert ar, og pa Nordm0re 
Folkeh0gskule ble flere reder funnet under taket den 9. juli 1962. 
Ogsa i en redekasse pa en lavevegg pa Brevre har den rede hvert ar. 

Grennspett, Picus viridis, er vanlig her, og den 1. juni 1962 ble 
et rede funnet med tre helt Friske egg i et ospetre pa Glrerem. 
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Dvergspett, Dendrocopos minor, er like vanlig som foregaende 
art, og i 1962 ble et rede med fem store unger funnet pa Nordmarka 
den 24. juni i en ospestubbe. 

Vendehals, lynx wrc/uilla. I 1960 satte jeg opp flere redekasser, 
og den 26. mai 1961 hadde en vendehals tatt i bruk en av dem, og 
det var da ett egg i den. Den 4. juni var det ti helt friske egg, og 
den 14. juni var det unger som jeg ringmerket 26. juni. 

Lerke, Alauda arvensis. Jeg skal h er nevne f0rste observasjon 
av denne arten fra 1960 til 1963. Varens f0rste individ i 1960 ble 
sett den 6. april. I 1961 ble ett ind ivid sett den 23. april og 28. april 
to individer pa samme sted. I 1962 og 63 va r f0rste observasjonsdag 
den 3. april og 12 . april, og det var to individer som ble sett hver 
gang disse to siste arene. Aile observasjonene er fra B~vre. Jeg har 
ogsa to redefunn, og det ene er fra B~vre den 13. mai 1960. Ungene 
ble ringmerket den 23. maio I 1963 ble det funnet rede den 14. mai 
med fire store fj~rkled te unger. 

Llvesvale, Hirundo rustica, er en art som h ekker i stort antall. 
Jeg kan her nevne to reder som er funnet pa laver pa B~vre. Det 
ene er fra 1960 hvor rede med fem egg ble funnet den 14. juni, og 
det andre den 17. juni 1963 med fire egg; fuglen hadde da ikke 
lagt aile. 

Taksvale, Delichon urbica. Vartrekket for 1960 ble observert 
den 18. mai, da jeg sa 8 individer, og i 1961 den 8. mai med syv 
individer, begge ganger pa B~vre. Varens f0rste kull med fem 
ikke helt friske egg ble funnet 21. juni 1962 pa B~vre. 

Sandsvale, Riparia riparia, hekker arvisst i sandbankene oppover 
langs e1vekanten av Surna. 

Ramn, Corvus corax. Et rede ble funnet av Olav Arne B~vre 
og meg den 31. mars 1963 pa Langora , Nordmarka. Redet som Iii 
i en bergvegg, var det vanskelig a komme bort til, da sn0 og is Ia 
i fjellet pa den tiden av aret. Redet var for det meste bygget av 
kvister og inneholdt fire helt fri ske egg. Denne fuglen er det meget 
av pa Nordmarka, men h ekking av den er meget vanskelig a pavise, 
sa jeg tror det er en del ungfugl. 

Krake, Corvus comix. Kri'lka hekker arv isst, men den Hi nede 
i antall f0r 1960. Etter den tiden hal' bestanden 0ket igjen, og i dag 
ser det ut som den vii bli en plage. 

Skjeere, Pica pica, h ekker vanlig i tr~r rundt bebyggelsen. 

N0tteskrike, Ganulus glandarius, hekker vanlig, men i lite 
antall. Ett rede med 7 egg ble observert i Fiskjaslia den 16. mai 1962, 
og ett med fem ganske store unger i «Dalla», Nordmarka, 18. juni s.a. 

Kj0ttmeis, Parus major, er hekkefugl og overvintrer i stort 
antall. 

Bhlmeis, Pants caeruleus, og L0vmeis, Parus palustris, er nesten 
like tallrik sam foregaende art, og disse benytter seg ogsa av 
fugleholker. 

Toppmeis, Parus cristatus, hekker vanlig, og et rede med fem 
egg ble funnet i en t0rr furustubbe den 11. mai 1961 i Heggsetlia. 

Granmeis, Parus montanus, hekker vanlig i blandingsskogen 
i stort antall. 

Stjertmeis, Aegithalos caudatus, er blitt en meget vanlig fugl her 
de siste arene, og i 1962 fant jeg fem reder hvor eggtallet varierte 
fra 6-13 i kullet. 

Spettmeis, Sitta europaea, er like vanlig sam blameis, og jeg 
har den trofast pa fuglebrettet om vinteren. 

Trekryper, Certhia familiaris. Et rede med unger ble funnet 
den 16. mai 1963 i en furusprekk i Svealia. 

Gjerdesmett, Troglodytes troglodytes. I 1961 ble et rede funnet 
15. mai pa Nordmarka med syv helt friske egg. Det la oppe i en 
bergvegg og var lite og kulerundt med inngangshull pa siden. Til 
redemateriale var brukt mose, bregnblader og kvist. 

Fossekall, Cinclus cinclus, hekker vanlig langs elver og bekker 
omkring midten av maio 

Gratrost, Turdus pilaris, Mattrost, Turdus phi/omelos, R0dvinge
trost, Turdus iliacus, og Svarttrost, Turdus mewla, hekker arvisst 
i stort antall pa Nordmarka, men ogsa andre steder. 

Ringtrost, Turdus torquatus. I 1961 ble et rede med fire unger 
funnet pa Knyken 18. juni, mens det i 1962 ble funnet den 8. juli 
pa samme sted med tre egg som var sterkt ruget. 

Steinskvett, Oenanthe oenanthe, er en art som er vanlig, og i 1963 
fant jeg to reder. Det ene pa L0alikj0Ien, Nordmarka, 11. juni 
med seks nesten utrugete egg, og det andre 16. juni pa Knyken 
med ogsa seks egg som va r sterkt ruget. 
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R0dstjert, PhoeniwfUs phoenicurus, hekker vanlig i gamle or- og 
bjorkestubber pa Nordmarka, og si'tledes fant jeg et rede med fern 
dager gamle unger den 18. juni. 

Munk, Sylvia atricapilia. I 1961 fant jeg varens forste kull med 
fire helt friske egg den 16. juni i en bringebrerbusk pa 0ye. leg 
stod a sa pa hunnen som la pa redet bare en meter fra meg. 

Gransanger, Phylioscopus collybita. Et rede ble funnet 25. juni 
1962 pa Brevre i en liten busk ca. 20 em oppe fra bakken. 

L0vsanger, Phylloscopus trochilus, er en av de mest vanlige arter 
i landet, og det ser ogsa ut til at den er det her. Jeg kan nevne 
et rede med fern friske egg funnet 16. juni 1963. 

Fuglekonge, Regulus regulus. I 1961 fant jeg flere reder av denne 
arten, og jeg skal nevne ett av dem. Det ble funnet den 13. mai pa 
Nordmarka og inneholdt 10 helt friske egg. Redet var bygget oppe 
i en gran ute pa en gren ca. fire meter over bakken, og det hang 
under grenen. 

Gra fIuesnapper, Muscicapa striata, hekker i oretrrer ved bekker 
og elver, og er en vanlig art. Den 14. juni 1962 ble et rede med fire 
helt friske egg funnet pa Brevre. 

Svart·kvit fIuesnapper, Muscicapa hypoleuca, hekker i meget 
stort antall i holker og hule trrer, og som regel er mine holker fullt 
opptatt hvert ar i rugetiden. 

]ernspurv, Prunella modularis, hekker i unge granfelt, og et rede 
ble funnet den 11. mai 1961 pa Berset. 

Heipiplerke, Anthus pratensis. Den 16. juni 1963 fant jeg to 
reder pa Knyken, men arten hekker i meget stort antall der oppe 
hvert ar. 

Linerle, Motacilla alba, hekker meget vanlig nede i bygda og 
da helst i steinmyser og gmftekanter. 

Saerle, Motacilla flava. Kfr. 0ye, 1. 1962: Hekkende «saerle» 
i Surnadal pa Nordmore. Fauna 1: 43. 

Steer, Sturnus vulgaris, hekker meget vanlig i holker pa lave
bygninger og i hule ospetrrer. I 1963 sa jeg en strer som skilte seg ut 
fra de andre individer pa fargene, idet den hadde hvite styrefjrer 
og hvit undergump og overgump. 

Gr0nnfink, Chloris chloris, er det lite a se av her, men reder er 
da funnet noen fa ganger. leg fant et rede 19. mai i en enerbusk 
pa Brevre. Det inneholdt tre helt friske egg. 

Gr0nnsisik, Carduelis spinus, opptrer i store flokker i furuskogen 
pa Nordmarka, og reder har jeg funnet nesten hvert ar. Saledes ble 
varens forste kull i 1961 funnet i et furutre pa Brevre den 12. mai 
med fern egg. 

Furukorsnebb, Loxia pytyopsittacus, har forekommet her i meget 
stort antall fra 1960-64. ]eg har fra ar 1960 og fram til i dag 
vrert mye pa skogen og sett etter korsnebb, og hvert ar har jeg 
funnet rede. Varen 1962 fant jeg saledes seks reder, og jeg skal 
her nevne fire av demo De forste to redene fant jeg den 20. april 
pa Nordmarka, og i begge var det fire egg. I det ene redet var 
eggene helt friske, mens de i det andre var sterkt ruget. De to 
andre redene ble funnet den 26. april pa sorsiden av riksvegen 
pa Nordmarka. I disse redene var like mange egg som i foregaende, 
men eggene var i begge sterkt ruget. Alle redene ta inne ved stammen 
av furutrrer, og bare ca. en meter fra toppen av treet. I 1963 fant 
jeg et rede den 12. april i samme furuskogen som aret for, og det 
la i en furu fern meter oppe fra bakken ute pa en gren ca. en meter 
fra stammen. leg hadde denne gangen med meg et skyvelrer og tok 
mal av redets ytre diameter som var 13 em, med 7 em dyp redeskal. 
Ogsa i 1964, den 5. april, har jeg funnet et rede nesten pa samme 
plassen som aret for. Det var store unger i redet. Etter det jeg har 
fatt erfaring for, sa hekker korsnebbene og holder til pa samme 
plass ar etter ar. De hekker mer eller mindre i kolonier, og som 
regel har redene ikke ligget mer enn mellom 100-200 meter fra 
hverandre. Nar en skal finne rede av disse fuglene, sa gjelder det 
a se under trrerne og se om en finner mye kongler pa marken. 
Viser det seg at det er en del ferske kongler, sa har nok korsnebbene 
vrert her for ikke sa lenge siden. leg stopper da opp og star og 
lytter om jeg kan hore en lat som likner korsnebbenes, og hvis det 
er den jeg horer, sa gar jeg etter lyden og finner fram til fuglene 
pa den maten. 

Bokfink, Fringilla coelebs, er meget vanlig, og jeg har funnet 
rede hvert ar i maL 
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Bj0rkefink, FringiUa montifringiUa. Reder av denne art har jeg 
funnet pa Nordmarka bade i 1961 og 62 . I 1962 ble redet funnet 
den 2. juni med 7 helt friske egg. Denne arten er vanlig i bj0rk- og 
blandingsskog, hvor den opptrer i store flokker om varen f0r 
ruginga tar til. 

Gulspurv, Emberiza citrineUa, hekker vanlig hvert ar, og om 
vinteren er den a se pa matbrettet og i juleneket. 

Sn0spurv, Plectrophenax nivalis, har jeg sett en 7-8 par av 
lwert ar pa fjellet Knyken, som ligger ca. 1030 m.o.h. I 1962 ble 
en flokk pa 30 individer sett den 9. januar, og den 10. januar var 
det 8 individer. Flokken holdt til under et kornband (havre) som 
var satt opp pa tunet. Der gikk de og plukket korn som var faIt 
ned. Det ble sett bare ett individ oppe i bandet hele tiden de hadde 
tilhold der. To eksemplarer ble skutt den 12. januar og sendt til 
museet i Trondheim. Den 6. juli 1962 ble f0rste rede funnet pa 
ytre kant av Knyken. Det inneholdt fern unger og ett egg. I egget 
var det en stor unge. Redet ble funnet under en stein, og hunnen 
fl0Y ikke av f0r det ble triikket pa steinen som redet la under. En 
kunne ikke se redet f0r steinen ble tatt bort. Det var oppsparket 
en dump, og redet var bygget av t0rt gress, fine strii i skalen og 
foret med rypefjrer, mest hvite fjrer med brun spiss. 

Graspurv, Passer domesticus, hekker meget vanlig rundt om ved 
bebyggelsen, og saledes ruget den i en redeholk hos meg den 8. mai 
1960. 

Summary 

Ornithological notes from Surnadal, Nordmore, 1959- 64 
Observations are given on 70 species, 62 of which nest commonly in the 

area. Charadrius hiaticula, Calidris temminckii, Phalaropus lobatus, Larus ridibundus, l 
Motacilla flava thunbergi, and Chloris chloris nest occasionally; Coturnix coturnix 
and qrus grus are recorded as incidental visitors. I 

Alder, vekst og kj0nnsmodning hos 
laksunger fra Oselvvassdraget, 
Romsdal 

Av Asbjorn Flo 

Oselvvassdraget har et nedslagsfelt pa 138 km 2
• Det innsamlede 

materialet av laksunger stammer delvis fra Oselva, som er den 
2 km lange strekningen fra sj0en og opp til det 4,5 km lange 
Osvannet, og delvis fra de 2 ti1l0pselvene til Osvannet. Oselva har 
stabil fast grunn med stor stein og grus, og virker forholdsvis 
produktiv. I ti1l0pselvene - - Storelva og Skj0fseterelva - er det 
mye 10S grus og blankskurte rullestein med svrert lite vegetasjon. 
Forholdene i till0pselvene synes forholdsvis like, laksungenes vekst 
i de 2 elver er for eksempel nesten identisk, og materialet herfra er 
nedenfor behandlet sammen under navnet Storelva. De aller fleste 
av de 227 unders0kte fisk ble fisket med stang, noen ganske fa ble 
fanget i teine i Oselva. 

Kj0nnsmodning 
I tabell 1 er gitt en oversikt over kj0nnsbestemte laksunger fra 

Oselva og Storelva. Antallet (og prosentdelen) hanner er spesifisert, 

Tabell 1. Oversikt over de kj0nnsbestemte laksunger 
Survey of the investigated salmon parr 

Hanner Gytemodne hanner 
Antall I Males Mature males Lokalitet Ar 

Locality Y ear fisk I Antall AntallNo . fishes 0 1 

No. 

Oselva 1952 
» 1953 
» 1954--1 Alle r;-- -»

Storelva I 
Total 

1952 
» 1953 
» 1954 

Alle ar » T otal 

!7 
34 
56 

I 
I 
I 

14 
25 
36 

107 75 

14 
18 
60 

8 
9 

32 

92 49 

OJ., 0 10 No. 

82, 4 12 85,7 
69,4 21 84,0 
66,7 30 83,3 

701 I 63 840 
'I' 

-----srr---I---- 4---sa,o
50,0 I 8 88,9 
53,3 20 62,5 

533 32 65,3
' 

20 21 
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og ogsa hvor stor del av disse som er gytemodne. Hannene er 
i overvekt, i Oselva er det 70,1 % hanner, i Storelva 53,3 %. Dette 
beh0ver ikke skyldes noen naturlig overvekt av hanner, arsaken 
er like gjerne at hunnene utvandrer tidligere. Det er ikke fanget 
eldre hunner enn 3 ar, mens hannene er opptil 6 ar,. Kj0nns
fordelingen er vist i fig. 1. -fi ' 
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I tabell 2 er materialet fordelt etter alder og kj0nn, dessuten G 
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noen kj0nnsmodne hunner. Hannenes kj0nnsmodning er illustrert ::9-< 
i fig. 2. Fiskene fra begge elver - Oselva og Storelva - er her N 

:::::: slatt sammen. I 1+ gruppen finnes ingen kj0nnsmodne hanner, '" 
~i 2+ gruppen er 76,8 % kj0nnsmodne, i 3 + gruppen 86,4 %, og f-< 

de eldre hanner er kj0nnsmodne i 100 % av tilfellene. Hverken 
hos smolt eller voksen laks i Oselva er funnet h0yere utvandrings
alder enn 4 ar. Skjellanalyser av 113 fisk viste at 22,1 % hadde 
utvandret etter 2 ar, 53,5 % etter 3 ar og 24,1 % etter 4 ar i elv. 
Det er derfor lite sannsynlig at laksunger i 4 + gruppen og eldre 
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noensinne viI forlate vassdraget. De umodne fiskene i 2 + gruppen 
har sjansen til a oppna kjonnsmodenhet neste host, de har vokst 
darligere enn de kjonnsmodne fisk av samme alder (tabel! 3), og 
vii derfor matte oppholde seg i forholdsvis lenger tid i elva fOf de 
nar utvandringsst0rrelse. Det er na et apent sporsmal om de 
resterende 13,6 % i 3 + gruppen vii vandre ut etter 4. vinter, el!er 

Icj:m. d"J' um. ~c5'
bO • • D 

~ f-so 
.-J 

'4

-.J 
-.J 

j f-30 
s::: 
~ L-20 

/0 

2 3 ..,. 5 
Fig. 2. Kj0nnsmodningen hos laksungene. 

Sexual maturity in male salmon parr. 
kj.m. dd kj0nnsmodne hanner, mature males. 

um. dd = umodne hanner, immature males. 

am de fortsatt blir staende for a oppna kjonnsmodenhet et senere 
ar. Materialet fra 1 + gruppen - 7 fisk - er for lite til at det kan 
sies noe om kj0nnsmodningen hos de 2 ar gamle smolt. 

I andre elver fmner en ogsa at de fleste hanner har va:rt kjonns
modne for utvandringen. Orton, Jones og King (1938) finner det 
sannsynlig at de fleste eller aile hanner oppnar kjonnsmodenhet 
for de gar ut. Jones og King (1952) sier at samtlige har gjennomgatt 
gyting. A v et materiale pa 11 7 hanner fant Dahl (1929) at 56 var 
kjonnsmodne. I Oselva ved Bergen ble det funnet 1 moden hann 
allerede blant 1 ar gamle fisk (Dahl 1910). Her var alle 3-aringene 
kj0nnsmodne. Lenger nord - i Finnmark - fant han umodne 
hanner og~a blant de 4 ar gamle fisk. Dette kan naturlig sees 
i sammenheng med den hoyere smoltalder i Nord-Norge. I Mor

24 
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rumsan i Syd-Sverige var aIle hanner som var 3 ar eller eldre, 
kjonnsmodne (AIm 1919). 

Sporsmalet vi gjerne ville ha svar pa, er om alle hannene rna 
ha va:rt kjonnsmodne for de kan utvikles til smolt. Idette tilfelle 
kan bare sies at det er intet som tyder direkte imot en slik antakelse. 
Blant de oppvandrende voksne laks 1952-53 var det 51,3 % 
hanner - 135 hanner av 254 fisk. Blant smafisken var det 62,3 % 
hanner. Dette kan tydes slik at en del - men intet stort antall 
av disse forblir i vassdraget. Somme (1954) fant dessuten noe 
dodelighet hos utgytte laksunger. Dette er ikke iakttatt i Oselva. 

Laksungenes vekst 
Tabell 4 viser veksten hos laksungene, beregnet pa grunnlag 

av skjellanalyser uten noen form for korreksjon. 27 smolt pa 
utvandring varen 1953 er ogsa inkludert. Veksten er betydelig bedre 
i Oselva enn i Storelva. I tabell 3 er materialet delt i 3 grupper: 
hunner, kjonnsmodne hanner og umodne hanner. Som helhet 
betraktet vokser hannene tydelig bedre enn hunnene, men stilles 
de umodne hanner for seg, sees at deres vekst ligger noe under 
hunnenes. En illustrasjon av dette er gitt i fig. 3, der veksten hos 
2+ gruppene fra Oselva og Storelva i 1954 er vi st. Tilsvarende 
forhold er funnet av AIm (1943), som viste at hos kunstig opp
drettede laksunger vokste de kjonnsmodne hanner bedre enn de 
umodne av samme alder. 

I tabellene er veksten i fangstaret tatt med. Det er da ikke tatt 
hensyn til at fiskene er fanget til noe forskjellig tid, med ganske fii 
unntak er de tatt mellom 19. juli og 1. oktober. 

Tabell 4. Laksungenes vekst (antall unders0kte fisk i parentes) 
Growth of salmon parr 

Loblitet I~ .. Lengde i em ved vinter (Length~c~t:! winter~ 
Locality 

Oselva ..... ' 

Storelva ..... 

Smolt ...... 

I 

1 

' 

1 

4,0 (108) 

3,6 (92) 

3,3 (27) 

2 

I 9,4 (98) 

I 7,2 (85) 

1 7,6 (27) 

! 3 

I 13 ,2 (23) 

i 9,8 (25) 

1 11 ,6 (26) 

i 4 

[6,0 (7) 

12,2 (5) 

12,9 (10) 

5 

20,0 (2) 

13,0 (1) 

6 

15,0 (1) 
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Laksunger med gytemerke 
Has naen av hannene ble det funnet en resorbsjan av skjellet, 

som er tydet som gytemerke. I alt ble 7 slike fisk funnet, aile fisket 
med stang. Deres beregnede vekst er f0rt 0PP i tabell 5. 2 av 
fiskene har to gytemerker og skulle saledes gyte for 3. gang, kj0nns
organene has samtlige fisk var i stadium III til V ved fangsten. Slik 
resorbsjon av skjellet er tidligere beskrevet av Huitfeldt-Kaas (1914). 

At disse sma hannene virkelig deltar i gytingen, er det ingen 
tvil om. Jones og King (1952) iakttok dette i akvarium, i Oselva 
ble laksungene iakttatt mens de svermet rundt gytende hunner. 

Tabell 5. Laksunger med gytemerke (G = gytemerke) 

Salmon parr with spawning marks (0 = spawning mark) 


Lengde i em ved vinter 
Lokalitet I . Length in em by winter 
Locality 

,--- 1---1-2--1-3 - - I 4 5 

Oselva 	 4/9-53 ... . , 2,8 I 7,6 14,0 G 
4/9-53 .. 3,8 11,4 16,5 G 

12,08,7 G 
24/9-53 .. . . / 

Storelva 24/9-53 .. .. 3,3 I 7,0 
12,0 14,0 G 2,8 7,0 

S,4 13,7 16,7 G 
12/7-53 ... · i 3,8 

Oselva 19/7-54 .... 3,5 
9,2 12,5 G 16,5 G 

Total
lengdc 
Total 
length 

IS,O 
19,5 

14,5 
16,5 

18,0 
IS,O 

9,5 11,7 G 16,2 IS,8 G 20,519/7-54 ... ·1 4,7 

I 

Summary 

Age, growth and sexual maturity in young salmon (200 parr and 27 smolts) 
in the Oselva river system, Romsdal in Western Norway, have been investigated. 
In Table I a survey of the salmon parr is given, sampled in two parts of the river 
system - Oselva and Storelva. There is a predominance of males (Fig. I) and 
a large proportion of these are sexually mature (Fig. 2). In Table 2 the age groups 
in the two sexes, and the percentage of sexually mature males from the two 
parts of the river system, are shown. Males in the 3 + group are sexually mature 
in S6.4 % of the cases. It seems probable that fish in the 4 + group and older 
will never leave the river. The highest smolt age found is 4 years. The growth 
of the young salmon is shown in Tables 3 and 4, and in Fig. 3. Sexually mature 
males grow faster than the females, and the females grow faster than the immature 
males. 

In the scales of 7 of the males erosions were found which are interpreted 
as spawning marks. 5 fishes had one mark, 2 fishes two marks. All were again 
sexually mature and were ready therefore to spawn for the 2nd and 3rd time 
respectively. 
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Grunnatens (Gammarus lacustris 
G. O. Sars) utbredelse pa Vestlandet, 
med noen nye funn fra Rogaland 

Av Asbjorn Flo 

Grunnaten er vanlig utbredt pa 0stlandet nord for Oslo
omradet - bade i lavlandet og i fjelltraktene - med sammenheng
ende utbredelse til omrader ved Trondheimsfjorden. Pa Vestlandet 
derimot er de rapporterte, sikre funn meget sparsomme. Den 
finnes i vestrennende vann pa Hardangervidda, saledes i Tinnh01en 
(1211 m.o .h.) i Eidfjordvassdraget (Dahl 1915), men er ikke pavist 
i lavlandet vestenfor. Videre finnes grunnaten i Uppheimsvannet 
(330 m.o.h.) neer Voss (Dahl 1915), men til tross for leting er den 
ikke funnet i vannene lenger nede i vassdraget. Lenger nord pa 
Vestlandet hadde en ikke h0rt noe om grunnaten f0r den finske 
professor S. G. Segerstrale foretok en reise i M0re og Romsdal 
i 1954 og gjorde foresp0rsler til lokalkjente folk om mulige fore
komster. Bakgrunnen for rei sen var hans teori o m at utbredelsen 
av Qammarus lacustris i Norden best kunne forklares ved at den 
etter istiden delvis hadde bredt seg fra isfrie refugier pa Norske
kysten. Han nkk en rekke meddelelser om forekomster i omradet, 

bide fra lavlandet og fjelltraktene (Segerstd.1e 1954). Min egen 
erfaring vedmrende slike opplysninger tilsier imidlertid at en ikke 
kan feste seerlig stor lit til dem, dersom de ikke kommer fra 
personer som har en del kjennskap til de lavere dyrs bygning. 
Ved flere anledninger har jeg S0kt a etterpmve opplysninger nskere 
har gitt om Qammarus, men alltid med negativt resultat. lett tilfelle 
der en nskerforening pa anmodning samlet inn angitte grunnat, 
ble det presentert varfluelarver av slekten Hydropsyche. Flere av de 
frittlevende varfluelarver har en viss overfladisk likhet med grunnat, 
kanskje spesielt fordi de ruller seg sammen pa en liknende mate 
som denne. - Av Segerstrales nye lokaliteter har jeg etterpmvd 
bare en enkelt, Eidevann i Norddal. Her ble Jet unders0kt mage
innhold hos ca. 35 nsk, og det ble foretatt unJers0kelser pa grunt 
vann langs stranden, men med negativt resultat. Det relativt store 
antallet av nye lokaliteter rna likevel tas som tegn pa at grunnaten 
nnnes. Det er for 0vrig ikke sa lang vei til fjelltraktene i de nordlige 
deler av Oppland og i S0r-Tmndelag, der grunnat-forekomster har 
veert kjent lenge. Arten forekommer her ogsa i vestrennende 
vassdrag, saledes i Skarvann i Drivavassdraget (Dahl 1915). Seger
strale (1954) har , bl.a. pa et oversiktskart, anf0rt de kjente fore
komster av Qammarus lacustris bade i S0r- og Nord-Norge. Dette 
kartet er tidligere gjengitt i Fauna (0kland 1959). 

I forbindelse med den resultatl0se letingen etter grunnat 
i Eidevannet, som har en stor bestand av 0rret, b0r nevnes at 
stor nsketetthet i et vann kan f0re til at grunnatbestanden holdes 
nede pa et lavt niva. Som illustrasjon kan nevnes et fors0k som
meren 1958 pa a nnne ut om den isolerte grunnatforekomst 
i Uppheimsvannet, pavist av Dahl i 1913, fortsatt var til stede. 
Ved to forskjellige bes0k i vannet ble det foretatt unders0 kelser 
langs stranden pa en rekke steder, men uten tegn til grunn~t. 

Mageinnholdet hos 27 0rret ble ogsa unders0kt. To av nskene 
hadde spist noen fa grunnat. Det var en relativt stor bestand av 
0rret i vannet, slik at nskens kvalitet var mindre god. 

Siden 1960 har jeg foretatt en del innsamlinger fra vann i 
neerheten av Stavanger, og det ser ut til at grunnat er vanlig i dette 
omradet. Arten er forel0pig funnet i Mosvannet i Stavanger, 
Lutsivann, Dybingen og Brasteinvann i H0yland og i Fmylandsvann 
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i Time. Ingen av vannene ligger mer enn 45 m.o.h. Pa de fleste 
lokaliteter forekommer den i relativt stort individtall. 0rret
bestanden i vannene er noe varierende, men ingen av dem er 
overbefolket. Vannene synes relativt meringsrike, mange steder 
finnes store belter med halvgras og grasarter, med sj0sivaks og 
takY0r som de mest i0ynefallende representanter. I Mosvannet, 
FY0ylandsvannet og Brasteinvannet forekommer vannblomst regel
messig i den varme arstid. 

Litt syd for Jreren, straks etter overgangen til Dalane, er det 
ogsa funn av grunnat. I 1963 fant nskerikonsulent Chr. Senstad 
den i R0ydlandstjernet i Helleland, ca. 190 m.o.h. Idette tilfellet 
er det ikke foretatt noen artsbestemmelse, men det kan neppe 
vrere annet enn Cj. lacustris. Mer systematiske unders0kelser vii 
sannsynligvis vise at grunnaten er vanlig utbredt pa Jreren og 
i nrerliggende distrikter. 

Pa bakgrunn av 0rretens evne til a desimere grunnatbestanden 
skulie det kanskje ikke vrere umulig a finne grunnat ogsa i andre 
distrikter pa Vestlandet, der den na ikke er kjent. Herti! kommer 
ogsa det forhold at ferskvannsfaunaen pa Vestlandet er lite 
unders0kt. 

Summary 

The known distribution of qammarus laCllstris. G. O. Sars in Western Norway 
is surveyed, and some new findings from the Stavanger area are added. 
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Smanotiser 

Nattergalen hekket pa Tromoya i 1964 

I fjor (1964) var det tredje " ret pi! rad som nattergalen med sikkerhet er konsta
tert pa Tromoya. Dessverre har jeg de to foregaende ar (1962/63) selv ikke hatt 
anledning til a undersoke stedet hvor fuglen hadde tilhold. Herr Arne Harveland 
gjorde i 1963 noen fa undersokelser i nrerheten av Tromoy kirke (fuglen hadde 
sitt tilhold der i 1962/63), men med negativt resultat. 

I 1964 ankom nattergalen til Tromoy i slutten av mai maned. Den sio seg 
da ikke ned pa samme sted som de to foregaende il r, men ca. 200- 250 meter 
lenger mot nord, pa et sted som heter Frednes. 

Fuglen satt gjerne, dersom den ikke ble forstyrret , i et bestemt tre (bjork) 
nar den sang. Den 27/6-64 var jeg ute pa stedet og fikk et utmerket lydbfll1dopptak 
av sangen. Dersom en var forsiktig, kunne en komme den pa ca. 5 meters avstand, 
men det var ikke lett a fa oye pa den. Da jeg avla fuglen et besok den 3/7-64, 
horte jeg kun to korte sma strofer i lopet av en time. Omtrent det samme erfarte 
jeg den 5/7-64. Da hortes pa over en time bare en liten kort strofe. En delleting 
etter eventuelt reir ble foretatt, men med negativt resultat. 

Neste gang jeg besokte fugIen, var den 22/7·64. Da fikk jeg se bade C2 og O. 
En av makene satt pa en staur med mat i nebbet. Den andre hoppet omkring 
pa marka (en nyslatt eng) og lette etter mat. At det var nattergaler jeg hadde 
for meg, var jeg ikke i tvil om. Den forholdsvis store kroppen og den rodbrune 
stjerten ropet den. Da fuglen pa stauren floy, fuigte jeg forsiktig etter. Min teori 
holdt stikk. Nattergalen hadde utfloyne unger (som enna ble matet). Da jeg ga 
meg til kjenne, hortes karakteristiske varsellat. Etter hva jeg har fatt greie pa 
av folk i nrerheten, gjenopptok fuglen sangen igjen den 20/7-64. Sangen var 
visstnok ikke sa intens na som tidligere. 

Dette skuUe etter hva jeg kan finne ut av faglitteraturen vrere forste gangen 
nattergalunger er observert i Norge. Kanskje er den i ferd med a innvandre? 

Summary 

Nesting of the Nightingale (Lllscinia /uscinia) on Tromoya in 1964 

A pair of Nightingales was observed feeding newly fledged young on 27 July, 
the first breeding record for Norway. 

St'ein Olav Tonnesen 

Iakttagelse av gyting hos grasteinbit (Anarchic has lupus.) 

I Marinbiologisk Stasjons akvarium i Troms0 kunne en 4. november 1964 
se gyting hos gnlsteinbit (Anarchichas lUi)uS L.). Denne steinbiten som er ca. 
75 cm lang, har gatt i akvariet i over 3 ar, men har ikke gytt tidligere. 

Gytingen foregikk tidlig pi'! morgenen ved at rognen ble lagt pa bunnen i en 
uregelmessig klump. Steinbiten beveget seg hele tiden langsomt rundt rogn
klumpen som for a beskytte den med sin kropp. I samme akvarium gar ogsa 
torsk og kveite som viste stor interesse for denne rognen. Da steil) biten senere 
forlot gyteplassen, ble ogsa rognen spist OPP P" et oyeblikk. 

Etter a ha endt hele gyteprosessen, som trolig tok under en times tid, begynte 
steinbiten a forme rognklumpen. Ved hjelp av kroppen, spesielt halen , beveget 
fisken seg rundt rognklumpen som ble formet og knadd sammet) til en ball. 
I lopet av ca. 10 minutter var rognklumpen stivnet til og hadde da form som 
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en regelmessig rund ball. Steinbiten ble sa liggende ved denne rognballen et 

kvarters tid for den forlot stedet. 


Gyting hos grasteinbit har bare vaert i"kttntr en gang tidligere i akvariet 

i Tromso. 


Bildet viser grasteinbiten i ferd med den avsluttende forming av rognklumpen. 

Bildet gir ogsa et inntrykk av rognballens storrelse i forhold til fisken. 


Summary 

Spawning observations of the Sea wolf (Anarchichas tUPltS L.) 

The fish, held for 3 years in the aquarium of the Marine Biological Station 
in Troms6, was seen to deposit a formless mass of eggs on the bottom, hovering 
protectively over them during the whole process which lasted about an hour. 
Then, by means of body and tail movements, the fish shaped the eggclump 
into a uniform ball (se picture) which stiffered into a round shape in about 
10 minutes. 

Per Hognestad 

Bokanmeldelser 

LEE S. CRANDALL: The Management of Wild Mammals in Captivity. 
The University of Chicago Press, Chicago and London 1964. 
761 s. 13,50 dollars. 

I Norge er det forbudt a fremvise ville dyr i fangenskap mot betaling. Dette 
gir ikke noen saerlig fruktbar grobunn for opprettelsen av dyrehaver. Crandall's 
bok som selvsagt skulle anbefales aile som steller med dyrehaver, har derfor 
intet publikum i Norge, da det lovmessig sett ikke skulle finnes noen personer 
av denne kategori. Pa den annen side er det intet forbud mot a ha ville dyr 
i fangenskap som studieobjekter eller rent for fornoyelsens skyld, og for aile 
dem som i embets medfor eller av annen grunn skal holde pattedyr i fangenskap 
er Crandall's bok av uvurderlig verdi. Crandall har vaert generaldirektor for 
New York zoologiske have og har arbeidet i mere enn 50 ar med verdens 
storste samling av ville pattedyr. Idette monumentale verk stiller Crandall 
sammen en enorm mengde opplysninger om de krav som de ville dyr stiller 
til betingelsene i fangenskap for tilsynelatende a trives og til a kunne formere 
seg. Boken er systematisk bygget opp, og hver linje og hvert avsnitt viser tilfulle 
at her er det en mann som har kjennskap til det han skriver om, som uttaler seg. 
Man [{Ir en mengde tekniske data om de dyr man holder i zoologiske haver 
og et innblikk i den naer sagt vitenskapelige foring og omsorg som disse dyrene 
ma gjores til gjenstand for, for at gode resultater skal oppnas. Og nih en leser 
de forskjellige dyreformers diettlister, forstar man at dette a skaffe mat til en 
stor zoologisk have byr pa problemer. Skal en holde nebbdyr i fangenskap, rna 
en ha krepsdyr, meitemark og frosk til disposisjon, og en panda viI ikke leve 
hvis den ikke daglig 6lr friske bambusskudd. Menneskeapene fordrer store 
kvanta frukt og friske gronnsaker, og til elefantene medg1\r det 150 kg hoy 
pr. dyr pr. dag. Pa v'lre breddegrader ville det derfor ikke bli noen billig affaere 
a holde en storre dyrehave gaende. 

For en biolog er det en mengde interessante biologiske data i boken, og en 
far forst,\elsen av hvilken verdi en dyrepark kan ha for forskning og undervisning. 
Av aile de anekdoter som boken er spekket med om de forskjellige dyr som er 
holdt i fangenskap, frcmgar det tydelig at svaert mange dyreformer er i stand 
til a tilpasse seg livet bak nettingen, slik at de tilsynelatende stortrives. Men 
det er ogs1\ en rekke eksempler p1\ at mange former ikke er i stand til 1\ tilpas;e 
scg de unaturlige forhold. 

Crandall har ingen scntimentale vurdcringer over om det er dyreplageri 
cllcr ikke a holde ville pattedyr i fangenskap. For ham er en dyrehave ikke et 
menasjeri som har som eneste oppgave a trekke penger fra publikum. En dyre· 
have er en undervisningsanstalt for vitenskapsmenn og for menigmann. For 
enkelte dyrearter er dyreparken til og med det eneste sted disse dyr fremdeles 
eksisterer pa var klode. Det er ogsa slike vurderinger som skulle legges til grunn 
nar det diskuteres om vi i Norge skulle opprette noen fil sentrale dyreparker. 
Med den politikk som drives overfor f.eks. vare hjemlige rovdyr, er det snart 
bare dyreparkens innhegning som kan hindre disse dyrene fra tl bli utryddet 
totalt. Og dyrehaven er for mange formers vedkommende det ene3te sted hvor 
forskere og publikum har muligheter for a se de dyr som de ellers bare leser 
om finnes i var natur. 

Rolf Vi" 
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JACK CO HEN: Living Embryos. 

Perga mon Press, Oxford 1963. 

IX + 116 sider . Pris sh. 12 /6. 


Embryologi - eller fosterl~re - har lett for :l torke inn bade i l~reboker og 
pensa. Mikroskopiske ser iesnitt av store embryoner skal jo ogs" v[ere sV[ert 
gode for ikke etter hvert ii bli kjedelige. Det blir fristende a konsentrere seg 
am et generelt skjema - eller en bestemt organisme sam Iigger n[er opp til 
skjemaet, so m f.eks. Amphioxus eller frosk. 

I en sil Iiten bok so m denne skulle man ikke vente a finne noe s[erlig mer 
enn en knapp oversikt over en eller to hvirveldyrklassers fosterutvikling, eller 
en gjennomgaelse av det embryologiske skjema . M en bokens opplegg avviker 
helt fra dette. Tittelen «Living Embryos» preger stofFvalget . Samtidig som man 
sayn er en rekke detaljopplvsninger man venter 1\ finn e i element[ere l~reboker, 
finn er man mange opplysningcr em ulike hvirvellose dyrs embryologi. Og det 
gjelder ofte fakta som ellers bare nevnes i temmelig voluminose verker. 

Heterokronier , endringer m.h.t. nar en s truktur dannes , eller en prosess 
tar til , gis ogsa en grundig behandling. Av stor interesse bl.a. for l[erere er 
anvisningene pa brukbrt embryologisk material e. 

Boken er meget nyttig for zoologistuderende og for l~rere som underviser 
i embryologi. Samtidig gir den andre interesserre en interessant innforing 
individe ts tidligste utvikling. 

Per Bergan 

Marine Bio-Acoustics. 
Ed. William N. Tavolga, 
Pergamon Press , Oxford 1964. 
413 sider, pris 5 pund. 

Denne bok er en samling pi! 23 foredrag som er holdt i et Symposium med 
ca . 70 deltakere pa Bahamaoyene i J 963. Problemkomplekset: Iyd i havet er 
et omrade av interesse for savel tnatematikere og fysikere som for biologer. 
Boken inneholder bidrag fra flere fagfelter, og har bl.a. til hensikt Ii bidra til at 
forskere pi. dette felt drar nytte av de best mulige metoder. 

Blant de problemer so m behandles, kan nevnes bruk av undervannsfjernsyn 
i bio-akustisk forskning; den biologiske betydning av lyd hos fisk; og hvalens 
spr<\k. Aile foredrag e r fulgt av litteraturlister , og det er ogsa refererr generelle 
diskusioner. 

Boken appeUerer til et publikutn av spesialister eUer av folk med spesialiserre 
interesser, og for disse vii boken gi en verdifuU orientering om problemene 
i et fOl'skningsfelt som enna i f1 e re a r vi i ha fremtiden for se;: . 

Per Bergan 

ADOLF PORTM ANN : Havdyr. 

Munksgaard , Ko benhavn 1964. 

99 sider, pris kr. 10,00. 


ser ien «Den levende natur», sa m ogst. omfatter et bind om stikkemygg 
og ert om «blo mstenes intelligens» har den sveitsiske zoolog professor Portmann , 
skr<"vl't en meget leseverdig skissesamling over havets dyr. Korte skisser pa 
7- 10 sider o m utvalgte dyreformer gjor det mulig a fortelle meget som man ikke 
ville fa med i en bred oversikt over havets dyreliv. Professor Portmann har 
valgt med smak. F. eks. urblotdyret, Neophlina ga!atheae, som ble {unnet pa 

, 

4000 m dyp av Qalmh~a·ekspedisjonen i 1952 , og so m peker pi. sa mmenhengen 
mellom leddmark og blotdyr. 

Videre skildres liv p a de Store dyp, Iwor ogs;, Qalathea-ekspedisjonen har 
aket var viten vesentlig. Andre avsnitt gjelder pingviner og delfiner. I alt en 
verdifull sam ling skisser av en fag mann so m kan skrive popul~rt . 

Per Bergan 

M. F1NGERM AN: The control of chromatophores. 

Pergamon Press 1963. 

184 sider, 41 figurer. Pris 50 sh. 


sin internasjonale serie over zoologi har Pergamon Press igjen kommet 
med et vakkert lite bind. Det slutter pent o pp am den standard so m har v[ert 
holdt i denne serien, hvorav enkelte bind hal' vrert omtalt i dette tidsskrift 
tidligere. Den foreliggende bok behandler fargeskiftet hos krepsdyr, insekter. 
blekksprut og hvirveldyr. Det er i de senere ar kommet sa mange arbeider, 
s[erlig vedrorende fargesk iftet hos evertebrater, at forfatteren ikke har onsket 
,. trekke med for meget av den eldre litteraturen. Det er Sa meget mer forsc&elig 
som man i 1948 fikk Parkers stOre sa mmenfatning av fargeskiftet. 

KromatOfo rer definerer Fingerman som celler som inneholder pigment som 
kan spres eUer konsentreres. Dette medforer bl.a . at de pigmentholdige celler 
v i finner hos fugl og pattedyr, og sam ofte ogs" innbefattes i begrepet kromatc
phorer, ikke tas m ed i denne boken. 

Det er naturlig at forfatteren i boken legger hovedvekten P" fargeskiftet 
hos krepsdyrene , et felt hvor han selv har arbeidet i en arrek ke. Innenfor kreps
dyrene som omfatter mer enn 1/3 av boken , foreligger en s~rlig omfattende 
behandling av de endokrine reguleringsmekanismer, men ogsa tidevannsrytmer 
og relasjoner til ytre faktorer er tatt med. Det er i det heIe en meget innholdsrik 
bok med en fyldig, up-to-date litteraturliste, som kan anbefales aile som er 
interessert i eHer arbeider med disse problemer. 

Arne Semb Johansson 

BENGT SJOGREN: Smakryp i svenska marker_ 

Zindermans forlag, Goteborg 1963. 168 s. 

Pris sv. kr. 18,50 innb. 


Bengt Sjogren, kjent for sine gode popul~rvitenskapelige boker om zoologiske 
emner, tar i denne bo ken leseren med p a et raskt streiftOg gjennom insektfaunaen 
i svenske marker. Selvfolgelig kan det kun bli n oen ft. grupper og da bare noen 
f'l arrer innen disse, som blir berort i denne lille boken. Hensikten med denne 
boken, sier forfatteren , er 11 gi mere «kott pa benen» enn de vanlige popul[ere 
bestemmelsesboker over insektel' kan gi. 

Fle re av de vanlige insekter man ofte finner ute om sommeren, har fatt sine 
kapitler hvor deres biologi blir belyst P" en instruktiv og inspirerende mate. 
Her fa r man vite hvor mange bladlus en marihone legger i seg i lopet av en sesong, 
de fantasti ske mengder av oldenborrer so m kan forekomme under svermingen , 
atselgravernes yngelpleie, om biller i bark og ved, insekter pa blomster 0, blader, 
overvintring hos sommerfugler, bare for ,. trekke frem n oe. M an er faktisk en 
tur innom de f1 este vanlige insektgrupper og far en detaljert liten innforing 
i deres livssyklus, levesett og historier pa folkemunne. Ett av kapidene omhandler 
«smakryp som inte ar insekter», tusenben, skolopendre, edderkoppdyr og 
benkebitere. Det siste kapitlet beskriver noen svenske insekter so m er sa sjeldne 
at de er blitt fredet ved lov. Det at «s mi. kryp» som insekter kan bli fredet ved 
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lov, viser hvor langt svenskene er kommet i arbeidet med ,\ bevare sin natur . 
Her hjemme ville vel neppe noe slikt kunne komme pa tale noen gang. Man 
ser da stadig hvor stor respekt folk har for den eksisterende fredningslov for 
st0rre dyr . Har det hendt at en «mesterskytter» har blitt ilagt den straff som 
Loven tilsier for a ha skutt en fredet rovfugl f.eks., i regelen far han vel rosende 
omtale i avisen, og kanskje skuddpremie hos lensmannen. 

Sjogren skriver at han haper det kan bli en vane a studere insektene mens 
de er i sin naturlige milj0, - og sa la de leve videre der. Har man ikke et bestemt 
formal med innsamlingen av insekter, skal man heller la dem i fred. 

En lettlest og instruktiv bok, passende for dem som vil vite mere enn bare 
insektets navn. Godt hjelpemiddel for dem som vil bringe litt «liv» inn i biologi
undervisningen i skolen. Teksten f01ges av K. Holmstroms enkle og instruktive 
illustrasjoner. 

Eivind 0stbye 

JULIAN HUXLEY: Afrikas storvildt - livelier ded. 

Den levende natur Bind VII. 

Munksgaards Forlag. K0benhavn. 

112 s. D. kr. 8,50. 


Menneskene har gjennom areusener store sect bare h0stet av naturens 
overflod. Med bedre jakt- og fangstredskaper kan denne h0sting bli sa effektiv 
at dyrearter blir utryddet , og nreringsgrunnlaget de danner forsvinner . Kjennskap 
til 0kologien kan sene mennesket i stand til a utnytte naturen til site eget beste 
pa en varigere mate. 

Det er disse problemer Huxley, som UNESCO's representant, behandler 
for Afrikas vedkommende i denne lille perlen av en bok. Hans analyse av 
forholdene bygger pa iakteagelser og erfaring fra omfattende reiser i verdensdelene 
gjennom arrekker og pa opplysninger i litteraturen fra andre om samme sak. 

Enhver biolog, naturelsker, sosial0konom, lege, veterinrer, agronom, forst 
mann og ikke minst politiker b0r lese denne boken og gi seg tid til i\ tenke over 
det bud den brerer om hva viten og samarbeidsvilje kan vrere i stand til a gj0re 
ut av forhold som ved uforstand og kortsiktig profittbegjrer er bragt til randen 
av katastrofe. 

RolfVik 

BENGT HUBENDICK: 

Den s0mniga hajen oeh andra biologiska styeken. 

Zindermans. Uddevalla. 

130 s. Pris sv. kr. 17 ,50. 


Denne boken er en samling av korte biologiske artikler som har vrert publisert 
i Goteborgs Handels- oeh Sjofarts-Tidning. 

Det er vidt forskjellige omrader som er behandlec: fra naturvern, over 
bladlusenes familieliv og problemer omkring brugdens silapparat, til rasebegrep. 

Men det som binder artiklene sammen, er som forfatteren sier at aile problem 
er betraktet fra et biologisk synspunkt. Artiklene er morsomt skrevet og 
inneholder stoff som i h0yeste grad er aktuelt, og for den som underviser pa 
aile trinn i skolen fins det nok av ting som en kan anvende for a f1l gjort under
visningen aktuell og interessant. 

RolfVik 

Opprop 

Hjelp til med a telle gjess! 

Et 	ledd i de internasjonale andefugl-unders0kelser, som har vrert drevet 
en 	rekke ar , er opptelling av gjess i vinterhalvaret. 

Ledelsen av «Gase-gruppen» i Nord-Europa 0nsker i 1964/65 a samle flest 
mulig opplysninger om hvor de ville gjessene oppholder seg; og for f0rste 
gang skal vi pT0ve a samle den slags opplysninger ogsa i Norge. Det er derfor 
0nskelig iI fil hjelp fra aile som har kjennskap til gjess i Norge. 

Bestanden av gjess 0nskes opptalt pa f01gende datoer i 1965: 17. januar, 
14. 	februar, 14. mars, 4. april, 18. april og 2. maio 

Rapporter om utf0rte tellinger rna inneholde: 
I. 	 Tellerens navn og adresse. 
2. 	 Tid og sted da gjessene ble iakttatt. 
3. Hvilken gaseare som ble iakttatt, og antall fugler. 

Rapportene bes vennligst innsendt til Statens viltunders0kelser, Vollebekk. 

P{' forhand takk for hjelpen 

Hj. Munthe·Kaas Lund 
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Opprop 
N orske fuglefjellarter 

Et tidligere opprop om alkefugl og krykkje i Norge resulterte i en del verdifuUe 
bidrag fra Sor-Norge, men en oppslutning fra hele norskekysten er nodvendig 
for en Iandsomfattende oversikt. Jeg viI derfor appeUere spesiclt til medlemmer 
og interesserte i de nordligste fylker, men bidrag fra kysten ogsa sor for Trond
heimsfjorden er naturligvis like velkomne som for. 

Oppropet tar sikte pa de typiske fuglefjeUarter: ha vhest (Fulmarus glacialis), 
havsule (Su/a bassana), krykkje (Rissa tridactyla), alke (Alca torela) , lomvi (Uria 
aalge), polarlomvi (Uria lomvia) og Iunde (FratercuLa arctica). Oessuten inkluderes 
teisten (Cepphus grylLe), selv om denne art i motsetning til de andre alkefuglene 
som ikke er spesielt knyttet til fuglefjell. 

Av interesse er aile sikre opplysninger om hekkeforekomster , hvis mulig 
med angiveise av antaU fugl eUer hekkende par, enten dette er anslagsmessig 
eller basert pa noen form for direkte opptelling. Oet bor i 11Vert tilfeUe opplyses 
o m hva som er lagt til grunn for en tallangivelse. Opplysninger som kan belyse 
hvorvidt en bestand har avtatt eller tiltatt i de senere 'lr, er likeledes av storste 
interesse. I denne forbindelse kan de t totale antall innsamlete egg eUer fugl 
pro sesong i krigs:hene gi en verdifull indikasjon pa bestandens storrelse. Oet er 
ogsa onskelig a fli kjennskap til eldre forekomster som m\ har forsvunnet. 

Oet er av spesieU betydning a komme i kontakt med grupper eller en kelt
personer som planlegger besok ved norske fuglefjell sommeren 1965 eUer 1966. 
For ovrig er det a h ape at sa mange som mulig vil slutte opp om undersokelsen. 
Sv<ert mange opplysninger blir ofte ikke innsendt fordi folk tror det er noe 
som er velkjent eUer for ubetydelig til rapportere . Jeg viI gjerne presisere at'i 
se lv om en hekkeforekomst er kjent fra for, er det bare gunstig a fa den bekreftet 
fra annet hold, og enhver liten tilleggsopplysning kan komme til a v<ere av 
stor verdi. 

Einar Brtm 
Trorns0 Museum, TromS0 
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