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Fuglefjellenes 0kologi 

Av Herman L. Lovenskiold 

Om fuglefjellenes 0kologi foreligger det i dag en meget stor 
litteratur. Den omfatter, for a si det helt generelt, det som er kjent 
om beboerne av slike fuglekolonier og deres forhold til omgivelsene, 
bade de levende og de d0de. 

Skulle jeg her ta med bare det vesentligste av det som er skrevet 
om dette emne og nevne forfatterne samt titlene pa deres b0ker 
og avhandlinger, ville dette ta en meget stor del av den tiden som 
star til riidighet. 

Jeg har derfor mattet gj0re et skj0nnsomt utvalg av de mest 
betydningsfulle arbeider jeg kjenner til. De viktigste av dem vil 
bli nevnt senere. 

Ved et fuglefjell forstar vi en temmelig h0Y, mer eller mindre 
loddrett fjellvegg, bebodd av et st0rre antall av en eller flere arter 
sj0fugl. Derfor ligger fjellet som oftest i havets umiddelbare nrerhet, 
men dette er ikke noen absolutt betingelse, og det kan ligge savel 



pa fastlandet som pa en 0)'. Fuglene som har sitt tilhold her, bes0ker 
stedet arvisst og oppholder seg her i forplantningstiden. 

Er fjellet bebodd av en rekke forskjellige arter, har gjerne hver 
av disse sin bestemte biotop hvor de ruger. Noen bor 0verst pa 
kanten av stupet, andre pa hyller i selve fjellveggen, noen i sprekker 
eller huller sj0en har dannet og andre igjen i uren ved foten av 
fjellet. Dette vil senere bli behandlet. 

Nar det gjelder en 0y, hender det at ikke bare de bratte styrt
ningene er besatt, men hele overflaten kan tjene til rugeplass, og 
herfra kommer vi over til det som kan kalles fuglefjell i overf0rt 
eller utvidet betydning, nemlig de mer eller mindre flate, gress- eller 
mosekledte holmene og 0yene langs kysten, bebodd av tusener av 
fugl. Hos oss og i arktiske str0k er det gjerne rerfuglen som bor 
slik, men under andre himmelstr0k finner vi ganske andre arter. 

Hvor finnes sa fuglefjellene? De forekommer bade langs kystene 
og pa isolerte 0yer eller 0ygrupper langt til hays. Pa den nordlige 
halvkule ofte i tempererte str0k, men srerlig nord for polarsirklen. 
De opptrer til og med under ekvator, og i Antarktis nnnes det en 
mengde fuglekolonier, men her ofte ogsa pa 0yer med strekninger 
av flat mark som blir benyttet til rugested. 

Hva kreves det sa for at fugl skal sla seg ned og hekke i et 
fuglefjell? - Det kreves et samspill av en rekke forskjellige 0kolog
iske faktorer som gj0r det mulig for fuglen i fred a kunne ruge ut 
sitt egg og oppfostre sin unge eller unger. 

Fjellet rna derfor ikke ligge sa langt mot nord at det regelmessig 
hender at hyllene i fjellveggen og hekkeplassene for 0vrig, er dekket 
av sne sa lang! ut over sommeren at de ikke kan tas i bruk f0r 
fuglens forplantningssyklus er nadd det punkt hvor evnen til 

parring er opph0rt. 
For det annet rna det innenfor rimelig rekkevidde finnes sa 

meget mat i sj0en at fuglene er sikret tilstrekkelig nrering bade til 
seg selv og sine unger i l0pet av den tiden de trenger den. 

I mange tilfelle ser det imidlertid ut til at avstanden fra fjellet 
til fangstfeltet ikke spiller noen avgj0rende rolle. Det hender ikke 
sjelden i polarstr0kene at koloniens beboere rna fly 20, 30 ja opp 
til 40 km og lengre til et bestemt felt utenfor en bre hvor visse 
krepsdyrarter kommer til overflaten for a gyte. Andre rna langt 

til hays for a hente f0den, og det er kjent at de kan fly opp til 
200 km for a komme til matfatet. Rekorden i sa henseende har 
vel snepetrellen (Pagodroma nivea) pa Dronning Mauds Land i 
Antarktis. Den ruger i fjellene mellom 250-300 km fra kanten 
av isbarrieren, og rna altsa fly en strekning som fra Oslo til Trond
heim for a skaffe mat til ungen. 

Er na nreringen til stede i - jeg hadde nrer sagt ubegrensede 
mengder - kommer en ny faktor inn i bildet, og det er individ
antallet. Grensen oppad for koloniens storrelse er absolutt avhengig 
av hvor mange rugeplasser som star til riidighet, rugeplasser som 
ligger utenfor rekkevidde av reveller andre nrfotete fiender. 
Men for at en koloni i det hele tatt skal kunne startes, rna det ha 
innfunnet seg sa mange fugler av samme art at de virker pa hver
andre gjensidig sa de seksuelle drifter vakner. 

Et stort antall fugl av samme art som ruger i fellesskap og da 
ofte tett sammen, er i og for seg en beskyttelse mot vingete fiender. 
Disse er f0rst og fremst de store makene, (Larus-artene) som 
svartbak og blamake, og joene (Stercorarius-artene). De siste er ikke 
alltid sa destruktive, da flere arter n0yer seg med a ta maten fra 
voksne fugler, men de kan 0delegge en mengde unger og egg. 
Dertil kommer krakefuglene som er leie til a stjele egg og unger. 
Pa den nordlige halvkule kan falker og haV0rn gj0re inngrep i 
bestanden, under ekvator er det gribber og kondoren som gj0r 
ugagn. Antagelig kan hubroen pa sine steder fange endel av 
fuglefjellets beboere, men i polarstr0kene er sneuglen ofte en slem 
fiende. 

Personlig kjenner jeg ikke til noe tilfelle fra var egen tid hvor 
en dyreart fullstendig har utryddet en annen. Jeg vil ikke benekte 
at det kan forekomme, men det rna vrere en sjelden foreteelse. -
Dette har derimot ofte lykkes for mennesket, som i sa mate har 
en rekke arter pa samvittigheten. Det er vel kjent at fuglefjell er 
blitt mer eller mindre 0delagt pa grunn av uvettig beskatning; og 
der hvor det ikke er oppsyn, drives plyndring av reder og ned
skytning av fugl den dag i dag. Pa Forlands0yene utenfor Prins Karls 
Forland pa Spitsbergen, ruget det ar 1900 ca. 10 000 par rerfugl. 
I aret 1956 var det knapt 300 reder a finne, og de ungene som ble 
I,ltklekket, kom ikke pa sj0en, de ble tatt av de store makene. 
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Her har mennesker redusert bestanden til et slikt lavmal at den 
forholdsvis konstante stamme av m aker har greid a odelegge den 
sorgelige resten av et en gang sa blomstrende egg og dunvrer. 

Indirekte gjor mennesker ogsa skade ved a slippe spillolje pa 
sjoen. Herved drepes i tusenvis av fuglefjellenes beboere, og pa 
enda en mate til gj0r skapningens herre skade og hjelper til med 
a legge fuglefjell ode. Det er ved at han forer med seg den brune 
rotten. 

Fra litteraturen kjenner jeg til at dette er hendt flere steder, 
men vi behover ikke a ga utenfor Norges grenser for a hnne den 
slags odeleggelser. 

I 1918 og 1919 besokte jeg Norges den gang sydligste fuglefjell, 
oven Rott utenfor Stavanger. Her ruget det da flere tusen fugl, 
der var smaskarv, alke, lomvi, teist og lundefugl. Den siste var 
srerlig interessant, fordi det var rasen Fratercula arctica grabae 
Brehm, som ellers ikke fantes rugende i Norge etter at kolonien 
pa Sosteroyene i Oslofjorden var odelagt. 

Fuglene pa Rott ble kanskje noe hardhendt beskattet av oyens 
befolkning, men hadde klart seg ganske bra. Noen ar etter mitt 
siste besok der, kom det en invasjon av brune rotter, og dermed 
var koloniens skjebne beseglet. Na star fuglefjellet pa Rott sa vidt 

jeg vet tomt. 
Foruten de hender som her er nevnt, kommer ogsa sykdom 

som kan ha en sterk innflytelse pa bestandens trivsel og storrelse. 
Det er kjent sykdommer som skyldes bade virus og bakterier. 

Dette var noen av de viktigste av de faktorer som gj0r det 
enten mulig eller umulig for en eller flere fuglearter a kolonisere 

et fuglefjell. 
Hvilke fugler er det sa som befolker fuglefjellene. Det vil her 

fore alt for langt a omtale bare en del av det som er kjent om 
fuglekolonier i jordens forskjellige strok. Det far vrere nok a nevne 
at det i Antarktis hnnes meget store ansamlinger av bl.a. albatrosser 

og pingviner i rugetiden. 
Fra den sydlige halvkule har vi i alle fall to norske arbeider 

om fuglekolonier, det er dr. Yngvar Hagens «Birds of Tristan da 
Cunha», 1937- 1938, og H. Holgersens «Ornithology of the 

'Brattegg' Expedition», 1947- 1948. 

Under ekvator har vi guanooyene utenfor Perus kyst, kjent 
bl.a. fra Murphy's arbeider, hvor det hekker store mengder av 
pelikaner og suler foruten de enorme skarene av den beromte 
guanoskarven (Phalacrocorax bougainvillei). 

Men for at vi skal fa en noenlunde oversikt over hvordan de 
artene som befolker fuglefjellene lever i forhold til hverandre og 
i forhold til omgivelsene forovrig, bade nar det gjelder de levende 
og de dode, da blir vi nodt til a holde oss til det nordlige Atlanterhav 
og se pa forholdene der. 

I den tempererte sone er det srerlig koloniene pa de Britiske 
oyer som er godt undersokt og beskrevet. I 0stersjoen er det isrer 
Stora Karlso som er kjent, men ogsa Christianso ved Bornholm. 
Langs var egen kyst har vi fuglefjell en rekke steder, bl.a. pa Rundo, 
T renstavene, Lovunden, Rest og Svrerholtklubben, for a nevne 
noen av de best kjente. 

I polare strok hnnes fuglefjell pa Frans Josef Land, Svalbard, 
Gronnland og pa de kanadiske oyer nordenfor det nordamerikanske 
kontinent. 

De fuglene som uten tvil danner fuglefjellenes storste kolonier, 
er alkefuglene, og av disse har vi 6 arter i det nordlige Atlanterhav. 
Det er alke (Alca corda), lomvie (Uria aalge), spitsbergenlomvie 
(Uria lomvia), teist (Cepphus gryUe), lundefugl (Fratercula arctica) og 
alkekonge (Plautus alle). - Stillehavet har bare de to lomvie-artene 
felles med oss, men foruten disse har de der ikke mindre enn 
14 arter som er spesihke, de forekommer ikke i Atlanterhavet. 

Sa har vi de enorme havhestkoloniene som hnnes i det nordlige 
Atlanterhav. Disse koloniene har i var tid gjennomgatt en rivende 
utvikling, og i sin bok «The Fulmar» sier James Fisher at til 1877 
ruget denne fuglen ikke utenfor St. Kilda pa de Britiske oyer. 
Men i 1949 ble det regnet med at det i Storbritannia og Irland 
ruget over 68 000 par. Fisher mener at havhestbestanden hkk sin 
forste store oppgang under hvalfangsten, og den annen og na
vrerende pa grunn av tralerflaten som kaster hskeavfallet overbord. 

Av makene danner krykkjen (Rissa tridactyla) de store, men 
ismaken (Pagophila eburnea) de mindre koloniene. De 0vrige makene 
bor ikke sammen i store kolonier, hoyst en 30-40 par i nrerheten 
av hverandre innenfor et begrenset omrade, eHers noksa spredt. 
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Av de to storste er blamaken (Larus hyperboreus) mest utbredt 
i h0yarktiske stf0k, mens svartbaken (Larus marinus) f0rst i senere 
tid er begynt a utbrede seg pa Spitsbergen. Pa Vest-Gr0nnland 

ruger den ikke nordenfor 70° n. br. 

I nrerheten av fuglefjellene og delvis ogsa bosatt i selve fjellet 
fmner vi ogsa sreing (Larus argentatus) og sildemake (Larus iuseus) , 

som begge kan snylte pa koloniene, mens den lille fiskemaken 
(Larus eanus) ikke er kjent for a gj0re srerlig stor ugang her. 

Av de 4 joene, storjoen (Catharaeta skua) , bredhalet jo (Stereo

rarius pomarinus), tyvjo (Stereorarius parasitieus) og fjelljoen (Stereo

rarius !ongieaudus), er det bare de 3 f0rste som snylter pa fugle
fjellenes beboere. De bor ikke i selve fjellet, men gjerne pa flat 
mark der trekket fra matstedet og inn til redene rna passere. 

Av den store mengde 0kologiske arbeider som foreligger om 
dette emne, bygger denne forelesningen vesentlig bl.a. pa arbeider 
av Salomonsen, ikke minst «Gf0nlands Fugle» som kom i 1950. 
Videre pa Belopolski «Ecology of the Sea Birds of the Barents 
Sea». Denne boken er oversatt til engelsk i Jerusalem i 1961, mens 
Uspenskis arbeider som jeg hal' fatt tilsendt, dessverre er pa 

russisk og derfor ikke er tilgjengelige. 

Et meget viktig arbeid er Leslie M. Tucks «The Murres)), 
likeledes James Fishers «The Fulmaf}), og Fisher and Lockley 

«Sea Birds». 

Fra Spitsbergen har vi Pennycuicks «Observations on il Colony 
of Brunnichs Guillemot Uria /omvia in Spitsbergen), og fra Norge 
foreligger det to utpreget 0kologiske arbeider, nemlig: Tschanz' 
«Zur Brutbiologie der Trottellumme» og Myrbergets unders0kelser 

over lundefuglen pa Lovunden. 

Personlig hal' jeg endel kjennskap til sj0fuglkolonier i Norge 

og pa Spitsbergen eller rettere Svalbard. 
For i tiden var det vesentlig mengden av fugl i fuglefjellene 

som interesserte, men de eldre oppgiftene er antagelig noe over
drevet m.h.t. antallet av de fuglene som bebodde koloniene. 
Saledes nevner Collett at det er 2,5 millioner krykkjer (rugende 
og ikke-rugende fugler) pa Svrerholtklubben ved munningen av 

Porsangerfjorden. 

llO 

Middendorf nevner i sin «Sibiriske Reisebeskrivelse) at Franklin 
og Buchan hadde sett over 4 millioner alkekonger samtidig pa 
vingene i Magdalenefjorden pa Spitsbergen, og nar Werenskiold 
oppgir at det pa nordsiden av Hornsundomradet, fra Hansbreen 
til \(,lerenskioldbreen, ruger 10 millioner alkekonger, sa er ogsa 
dette en temmelig sterk overdrivelse. 

Na til dags arbeides det langt mer eksakt nar det gjelder individ
antaliet, og f.eks. i England f0res det noye oppsyn bl.a. med 
koloniene av havsule (Sula bassana). Pa Ailsa Craig ble det saledes 
i 1947 konstatert 5300 hekkende par, men i 1951 var antallet steget 
til 7800. - Et arbeid av J. Morton Boyd «The Gannertry of St. 
Kilda» kan tjene som m0nster for den slags unders0kelser. Det ble 
her tatt bilder fra luften, fra sj0en og delvis ogsa fra landjorden. 
Ved sammenligning av disse bildene og ved opptellinger kom han 
til at det i 1959 hekket 44 526 par suler pa St. Kilda, mens 
bestanden i 1931 var 16900 par. 

Fordelingen av fuglene i et fjell med blandet bestand kan by 
pa en mengde forskjellige kombinasjoner, og her sier Salomonsen: 
«AIken (Alea torda) anbringer altid sit egg skjult og dekket, aid rig 
pa apne hyller som den kortnebbete lomvien. Aiken slutter sig 
altid til kolonier av andre sjofugl enten alkefugler eller maker. 
Grunnen til dette er et sterkt utviklet sosialt instinkt.» 

Videre sier Salomonsen: «Pa Gronland finnes en rekke kom
binasjoner (som i parentes sagt efter min mening ogsa stort sett 
gjelder for andre fuglefjell): 
1) Alke + lundefugl. Pa oer hvor uren er delvis dekket med 
gresstorv graver lunden huler i torven, alke og teist bor mellem 
stenene i uren elier i sprekker i fjellet, aid rig i lundefuglens huler. 
H0yde over havet fra 5 til 100 m. 
2) Alke + teist. Ved foten av steile kystfjell i lay hoyde opp til 
15 m i huler og sprekker i fjellet eller under overhengende fjell 
mellem kampesten og ur, hvor det er fuktig med mose og gress
kledte hyller. Aiken er her hyppigere enn teisten. Undertiden 
forekommer det her ogsa krykkjer. 
3) Alke + krykkje. Loddrette kystfjell i sprekker mellem stener 
pa terrasser i 25- 100 og 200 m hoyde. Aiken i lite antall. 
4) Alke + lomvi. Loddrette kystfjell hvor den kortnebbete lomvien 
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bor pa hylder, men aiken i huler, sprekker eller under stener. 


Her bor de h0yt, opp til 300 m. 

5) Alke + teist. Pa smaholmer i strandkanten i grov ur av store 

klippeblokker eller i sprekker i grunnfjellet. Denne biotop har 

ikke vegetasjon og er oppstatt gjennem frostsprengning.» 


Pa Gt0nnland (men ogsa ellers) anbringer alke, lundefugl, teist 
og alkekonge sine egg skjult under sten. Yngelbiotopen for hver 
av disse arter, sier Salomonsen, viser en bestemt 0kologisk ampli
tude som ikke faller sammen med de andre arters, men pa den 
ovennevnte lokalitet kan de aile treffe sammen og danne en blandet 
koloni, ynglende i fleng mellom hverandre, 0yensynlig uten a 

konkurrere. 
Om et fuglesamfunn av denne art, sier Tuck: «Pa vinter

oppholdsstedet savel som pa rugeplassene slutter lomvien seg 
sammen med andre fugler. Slike sammenslutninger bestar av fugler 
som finner sin f0de i havet ofte i lang avstand fra land, og som 
har yngelplassene i sj0ens umiddelbare na:rhet, enten pa loddrette 
klipper eHer i uren under dem, men ogsa i skraninger kledt med 
gresstorv. Disse artene er hovedsakelig andre alkefugler, men 
havsuler, storskarv, krykkje og havhest er ofte medlemmer av slike 
forsamlinger. LaTus-artene ruger i optimalt antaH i en helt annen 
biotop, ofte i noen avstand fra sj0en. De kan ansees som overgangs
arter i en slik sammenslutning av sj0fugl, da store lomvikolonier 
vanligvis har noen fa maker i sin umiddelbare na:rhet, idet de drar 

den fordel av a plyndre som kolonien byr dem.» 
Av samme grunn bygger ogsa visse landfugler sine reder pa 

klippene. Det er ravn, vandrefalk, jaktfalk og, i ar hvor det ikke 

finnes lemen, ogsa sneugle. 
Jeg vil her innskyte den bemerkning at sneuglen neppe ruger 

nar det ikke er tilstrekkelig med smagnagere. Den er sannsynligvis 
avhengig av disse som mat for ungene mens de enna er sma og 
ford0yer knokler. If01ge en muntlig meddelelse fra dosent dr. Vik 
er det meget vanskelig for dyr a oppl0se fugleknokler i ford0yelses
traktus, mens pattedyrknokler lett ford0yes. Dette er etter min 
mening grunnen til at sneuglen ikke ruger pa Svalbard, hvor det 
ikke fmnes lemen, mens den ruger bade pa Gt0nnland og pa 
Novaya Zemlya, hvor disse dyrene forekommer. 

Nar det gjelder rugeplassenes biotop, vii det pa Svalbard alltid 
finnes et antall LaTus hyperboreus som bor sammen med koloni
fuglene, enten disse arter som krykkje, lomvi, alkekonge og havhest 
ruger i samband eHer hver for seg. Som regelligger da makeredene 
langs fjellets 0verste kant, umiddelbart over de 0verste av koloni
fuglene; eller det kan et eller annet sted i fuglefjellet, men ogsa 
i dets na:rher, finnes en gresskledd skraning hvor opptil 30-40 par 
av disse store makene har sine rugeplasser. De hekker naturligvis 
ogsa i stort antall i a:rfuglkoloniene. De er sa kraftige at ikke 
polarreven t0r angripe dem og plyndre deres reder. 

M.h.t. krykkjen sa ruger den savel pa Svalbard som i Norge, og 
eHers ogsa, ofte sammen med lomvien. Men hvis den har anledning 
til det, opps0ker den gjerne en bestemt biotop for sin redebygging. 
Det er i utoverhengende fjeHvegger, slik man finner dem i de store 
portalene sj0en har gravet ut i fjellveggen pa sydvestsiden av Rund0 
og lignende steder som ogsa finnes pa Svalbard. Her har krykkjen 
den store fordel at vann som drypper og ekskrementer fra overfor
liggende reder ikke kommer i hodet pa de fuglene som bor 
nedenunder. 

«I en krykkjekoloni», sier Coulson og White, «vil eldre fugler 
bli stimulert til a ruge tidligere, mere intenst og med mere hell 
enn unge fugler. Krykkjer som har ruget f0r, besetter kolonien pa 
et tidligere tidspunkt enn de som ruger for f0rste gang og disse 
igjen tidligere enn ikke-rugende fugler.» 

F0r rugingen begynner, oppholder eldre fugler seg lenger 
i kolonien enn de som enna ikke har hatt egg. De som forplantet 
seg i alle fall for annen gang, la eggene 7,5 dager tidligere enn de 
andre. Dessuten holdt de seg mere til redet, la st0rre kull og hadde 
mere hell med oppfostringen enn de unge. 

r de redene hvor to unger ble klekket vokste disse fortere hos 
eldre fugler som hadde tidligere erfaring. 

Pa de ovenfor omtalte gresskledte skraningene som blamakene 
har tatt i besittelse, finnes det pa Svalbard aldri lunnefugl. Den 
holder her til i sprekker eller i ur. Dette kommer av at nar fuglen 
skal til a legge egg, er ikke engang sa meget som 1/2 m av den 
300 m dype telen tint. Selv om fuglen hadde kunnet grave, ville 
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det bli altfor koldt inne i et slikt hull, og dessuten ville polarreven 
grave den ut. 

I Norge, hvor den bl.a. ruger i store mengder i Nykene pa R0st, 
bor den ofre i hullet som den selv graver i gressbakken, men her 
nnnes det ikke rev. 

Pa Svalbard vil man nesten alltid nnne et eller flere revhi ved 
foten av eller i n~rheten av et fuglefjell. 

Under et bes0k ved Sonakammen i Hornsund sa vi engang 
hvordan de store makene rev egg og unger ned fra lomviehyllene 
og krykkjeredene, men under fjellet pa den lange gresskledte 
skraningen val' det merkelig nok ikke spor a se etter virksomheten. 
Der var ingen av de vrengte fugleskinnene som er karakteristiske 
rester etter makenes maltider. Da stedet ble besokt igjen 2 ar 
etter, var skraningen full av slike vrengte skinn, men da var reve
familien som hadde bodd der ved forste bes0k, forsvunnet. 

Nar fuglene kommer til hekkeplassene i fjellet om varen, 
til bringer de til a begynne med ikke s~rlig mange timer der om 
dagen. Men ettersom tiden gar, blir det daglige opphold lenger 
og lenger til egglegging og ruging begynner. 

Lomvien gjemmer ikke bort sitt egg som de andre alkefuglene, 
men legger det apent pa hyller i fiellet. La oss derfor ta den som 
eksempel, som en eksponent for koloniens beboere. 

Nar den oppholder seg pa hyllene i fiellet den f0rste tiden etter 
ankomsten, sitter alle fuglene med det hvite brystet vendt mot 
sj0en, men er forst egget kommet, og s~rlig nar ungen er klekket, 
vender de alle ryggen mot stupet. 

Pa hyllene sitter de undertiden sa tett at man nesten kan si 
at skulder mrer ved skulder. Lomvien rna derfor ha et sterkt 
utviklet sosialt instinkt, for den lever i fred og fordragelighet med 
sine naboer. I alminnelighet har jo enhver fugl i forplantningstiden 
et territorium som den forsvarer. Blant kolonirugere behover det 
ikke a v~re storre enn det omradet fuglen nar med nebbet nar den 
ligger pa redet. Dette omradet er hos lomvien den plett egget ligger 
pa og en smal stripe ut mot kanten av hyllen. Her blir de n~rmeste 
naboene talt, men ikke fremmede fugler. Selve kanten av hyllen hvor 
fuglen flyr ut og hvor den lander, samt omradet like innenfor 
denne, er derimot noytralt territorium. 
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Yare 4 alkefuglers egg er hoyst forskjellige, men alle er de meget 
store i forhold til fuglens st0rrelse. 

Lundefuglen er nok den eldste huleboer, med et nesten rent 
hvitt egg, dernest kommer alkekongen med sitt lyst blafarvede, 
den rna ogsa regnes som en gammel huleboer. Teistens to brokete 
egg og alkens ene store hvitaktige egg med brune flekker tyder pa 
at disse artenes huleboertilv~relse er av nyere dato. Alle disse 
eggene er mer eller mindre ovale av form, men alkens tenderer 
noe til a v~re tilspisset i den ene enden. 

Lomviens egg derimot er sterkt farvet, fra hvitt til lyse blatt 
eller kraftig gront, med sorte eller morkebrune flekker, snirkler 
og streker. De er individuelt meget forskjellige. Dertil kommer at 
de er p~reformede, altsa temmelig sterkt tilspisset mot den ene 
enden. 

Na er eggene stadig utsatt for stot sa de begynner a rulle, og pa 
den ofte smale fjellhyllen kan dette v~re fatalt. Men den formen 
de har, gjor at de beskriver en forholdsvis liten sirkel nar de ruller. 
Nar lomvien ruger, ligger egget ofte og hviler pa fottenes svomme
hud. Blir da fuglen skremt sa den flyr huttig opp, kan egget fa 
ganske god fart i den ene eller annen retning. 

leg husker da jeg i sin tid klatret i de steile veggene pa Ved0ya 
pa Rost og uforvarende kom til a skremme et «lomvieskjul» som 
det del' ble kalt. Da kom de store gmnne eggene susende som 
handgranater, og det var ikke behagelig a bli truffet. 

Nar na egget er ruget i noen tid, vil helt naturlig luftrommet 
ved den butte enden bli storre. Den spisse enden av egget synker 
derfor mot underlaget, og det reiser seg pa h0ykant. Den sirkel 
det na beskriver under rulling, er meget mindre enn for, og det er 
ikke sa utsatt for a trille utfor kanten. Det hal' da ogsa ved under
s0kelser vist seg at lomviens tap av egg er langt storre ved begyn
nelsen av rugetiden enn nar denne n~rmer seg slutten. 

To naboer har gjerne egg av hoyst forskjellig utseende, og det 
viser seg at lomvien i alminnelighet kjenner sitt eget. Nettopp pa 
dette omradet har Tschanz gjort en rekke undersokelser og eksperi
menter. Han er kommet til at lomvien hal' et innrullingsomrade, 
og hvis egget triller avsted, vil fuglen innenfor en viss avstand 
hente det tilbake og ruUe det inn til det stedet hvor den ruger. 
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Fra rugingen begynner og til egget er klekket tar det fra 32 til 
34 dager, og nar ungen sa etter 24-48 timer har fort::ertblomme
sekken, begynner foringen. 

Det er havet som skaffer maten og muligheten for a produsere 
plankton og fisk er storst der hvor koldt og mineralholdig men 
saltfattig vann mater varmere vann med stor salinitet. Derfor ligger 
fuglefjellene i Nordatlanteren ofte i n::erheten av de stedene hvor 
Golfstrommens utlopere mater de kolde polare strommer eller 
mineralholdig kystvann. Dette er helt analogt med forholdene 
ved Syd-Amerikas kyst, hvor den kolde polare Humboldtstrommen 
mater det varme ekvatorialvannet, og midt i dette produktive 
omriidet ligger Guanooyene. 

Na har de forskjellige beboere av fuglefjellene et hoyst for
skjellig behov nar det gjelder maten. Havhest, krykkje og alkekonge 
lever vesentlig av pelagisk fode. Det er bl.a. storre og mindre 
krepsdyr, makro-plankton, som finnes i store mengder i sjoen og 
som oftest ikke langt fra sjofuglkoloniene. Pa den tiden fuglene 
trenger mest til maten, nemlig nar de har unger a mate, kommer 
en del slike krepsdyr opp til overflaten for a gyte og er da forholdsvis 
lette a fa fatt i. 

Forovrig har jeg pa Spitsbergen sett at krykkjen gjerne bor 
i n::erheten av en sterk tidevannsstrom som hvirvler krepsdyrene 
opp til overflaten. - Hartley og Fisher undersokte i 1933 et omriide 
utenfor NordenskiOldbreen i Billefjorden pa Spitsbergen, hvor de 
fant at krykkjen alene tok 6 000 000 Thysanoessa inermis, en liten reke, 
pro dag. Her mater det iskolde mineralholdige brevannet det 
varmere saltholdige sjovannet. 

Alkekongen har under tungen en liten pose, og i denne henter 
den mat til ungen. Pa Spitsbergen er denne pungen ofte fylt med 
rodate, enten Calanus finmarchicus eller C. arcticus. 

Teisten holder seg gjerne langs land, og pa Spitsbergen har jeg 
sett den komme opp med ganske store reker, men det er vel ikke 
uten grunn at den pa svensk heter tobisgrissla. 

Lundefugl, alke og lomvi lever vesentlig av fisk som heIst ikke 
skal v::ere over 15 cm lange. Nar de mater sine unger, skjer det 
til a begynne med med sma fisker som oker i storrelsen ettersom 
ungene vokser. 

Om hva de forskjellige arter sjofugler lever av, hnner mart 
omfattende og utforlige oppgaver hos Belopolski i «Ecology of Sea 
Colony Birds of the Barents Sea», et arbeid som i grundighet 
formodentlig overgar alt det som tidligere er prestert. 

Ved a se de store mengder fugl som innenfor begrensede 
omrader matfanget seg i sjoen rundt Spitsbergen, fikk jeg den ide, 
at der det var mat for fugl, matte det ogsa v::ere mat for fisk og at 
det matte lonne seg a lete etter store fiskeforekomster pa slike 
steder. 

Det viste seg imidlertid at Belopolski hadde hatt samme ideen 
for meg, for allerede i 1933 publiserte han et arbeide over dette 
fra undersokelser over forekomsten av store ansamlinger av havhest 
og krykkje i Barentshavet. Savidt jeg vet, var det dette som gay 
stotet til russernes kjempemessige fiskeriforetagender der oppe. 

Lundens unger blir som nevnt matet med fisk, og de vokser 
fort. De forlater kolonien nar de er halvt utvokset, og dette skjer 
formodentlig til noe forskjellig tid pa de forskjellige breddegrader. 
Sannsynligvis spiller det ogsa en rolle hvor meget mat foreldrene 
er i stand til a skaffe ungen. 

Keighly and Lockley sier at i England tar det 15,7 dager for 
den unge lomvien forlater kolonien. Tuck nevner en rekke steder 
som aIle ligger nordenfor polarsirklen, bade i Europa, pa Gronnland 
og i Canada. Tiden varierer her mellom 18 og 25 dager. Dette 
stemmer ganske godt med hva som er kjent fra Spitsbergen, hvor det 
tar ca. 25 dager eller mellom 3 og 4 uker for ungene gar pa sjoen. 

Om det som foregar nar fuglene forlater fjellet, for ingen lomvi 
blir tilbake etter at ungene er dratt sin vei, er det skrevet en hel 
del, men da dette i store trekk stemmer fullstendig med hva jeg 
selv har sett, skal jeg her beskrive hva som foregar pa Spitsbergen. 

Det er intet som tyder pa at ungen blir sultet, for pa den maten 
a fa den til a forlate kolonien. Nar den er blitt sa stor at den har 
noen nytte av vingene, vil den klare a flagre ned fra hyllen i en 
vinkel pa 45 ° med sjoen, fulgt av en eller begge foreldre. Jeg sa en 
gang sa mange som 7 voksne fugler som fulgte en unge. 

Det som gjor en oppmerksom pa at en unge kommer, er en 
lat som antagelig utstotes av foreldrene. Den skiller seg tydelig ut 
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fra all annen lat fra fjellet, og er man oppmerksom pa den, er det 
ikke vanskelig a fa se hva som foregar. 

De ungene som nar sj0en, er som regel berget, men de som faller 
pa landjorden, blir 0yeblikkelig tatt av de store makene. 

Har ungen nadd sj0en, dykker den 0yeblikkelig sammen med 
moren, og nar de kommer opp igjen, setter de straks av sted ut 
mot havet i en kurs med en vinkel pa 90° med kystlinjen. At de 
med en gang s0ker ut, har tre arsaker. For det f0rste skal fangstfeltet 
hvor ungen kan fa seg mat, nas sa fort som mulig. For det annet 
begynner trekket sydover sV0mmende, da det enna yarer en tid 
f0r ungen kan fly, men for det tredje, og det er kanskje det 
viktigste, gjelder det for moren a fa ungen sa fort som mulig 
utenfor det omradet hvor de store makene er farlige. Pa Spitsbergen 
strekker dette beltet seg ut til 100 og muligens 200 m fra land. 
Utenfor denne grensen er det for brysomt for rnaken a fa ungen 
inn pa stranden, den kan nemlig i alminnelighet ikke fort::ere et sa 
stort bytte pa sj0en. 

Etter det Paludan sier, blir heller ikke alkeungen sultet f0r den 
skal pa sj0en, men dette er tilfelle med ungene bade til alkekonge 
og lundefugl. 

De par siste dager f0r alkekongens unger skal forlate kolonien, 
blir de ikke matet av foreldrene, og over hele uren lyder fra et utaH 
av struper «tick - tick - tick .... », sannsynligvis ungens hungerrop. 

Pa dette tidspunkt er de fullt i stand til a bruke vingene, og de 
ungene som forlater uren i f0lge med foreldrene og andre voksne, 
gjerne smaflokker pa 10- 15 fugler, vi! som regel klare seg ganske 
bra. Men de som fors0ker seg alene, blir et lett bytte for den 
store mengde maker som na har samlet seg og dessuten for tyvjo 
og polarrev. Det foregar da et myrderi sa utrolig og sa brutalt 
at man rna ha sett det for a forsta at det er mulig. 

Lundefuglens unge blir, nar tiden kommer, helt og holdent 
forlatt av de voksne og rna greie seg selv. Pa Spitsbergen legger 
lunden neppe sitt egg f0r i f0rste uke av julio Dette betyr at ungen 
ikke kommer pa sj0en f0r i f0rste uke av oktober, undertiden 
muligens ogsa senere. Da aIle vitenskapelige ekspedisjoner har 
forlatt omriidet omkring midten av september, er det meget fa 
som har sett unge lundefugler der om h0sten. 

Havhesten forholder seg pa samme mate, noe som for 0vrig er 
noksa alminnelig hos stormfugler. Her rna ungen som er meget fet 
nar den forlates, ogsa s0rge for seg selv. Den har forresten et 
ypperlig forsvarsvapen i den stinkende oljen den slynger ut mot 
fredsforstyrreren. 

Et tema som det kunne v::ere interessant a komme n::ermere 
inn pa, er vegetasjonens forhold til fugleguanoen og hva dette kan 
fNe med seg. - Pa Spitsbergen har skj0rbuksurten (Cochlearia), 

nar den vokser pa steril mark, blader omtrent sa store som en 
fingernegl. Under et fuglefjell blir derimot disse bladene over en 
fot lange. 

Nar derfor Jung i sitt arbeid «Zur Vogelkunde Nordspitz
bergens» pastar at fuglegj0dningen ikke influerer pa plantenes 
vekst, sa er denne pastand ikke holdbar. 

Pa Spitsbergen har bl.a. Summerhayes og Elton behandlet 
dette emne i et par meget interessante avhandlinger. Fra Norge 
foreligger det et arbeid av professor Nordhagen «Om sammen
hengen mellem fuglelivet og vegetasjonen pa R0st», og i 1948 kom 
Anne Margrethe Gmnlis omfattende avhandling «Ornithocopro
philous Vegetation of the Bird-Cliffs of R0st in the Lofoten Islands, 
North Norway». Ornithocoprophilous er det samme som nitrophil 
eller kvelstoffelskende. 

Fa hyllene og i fjeHveggen svir gjerne den skarpe fugleguanoen 
all vegetasjon bort, men pa skraningene ved fjellfoten finnes det 
ofte rikelige mengder av planter som trenger meget kvelstoff for 
a na sin optimale st0rrelse. 

Denne kraftige vegetasjon f0rer med seg at det slike steder kan 
oppsta et rikt insektliv, og dette f0rer igjen med seg at andre fugler 
enn sj0fugler slar seg ned her. 

Pa Svalbard hender det derfor at den eneste spurvefuglen som 
regelmessig ruger der, snespurven (Plectrophenax nivalis), finnes pa 
slike steder. Den trenger jo insekter til a mate ungene med. 

Det hender til og med at den ruger pa nunatakker inntil 40 km 
fra sj0en, nar bare disse ogsa huser kolonier av sj0fugl, s::erlig slike 
som bygge rede, slik som krykkjen gj0r det. 

Her har nemlig, guano, nedfalne reder, forvitret sten og visne 
blader og fm som vinden har f0rt med seg, i tid ens 10p dannet 
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et vel gj0dslet jordsmon. Fmet vinden tok med seg hit, spiret og 
dannet en vegetasjon med en flora man ikke skulle vente a finne 
under slike forhold. 

Utenfor arktiske stmk kan naturligvis en hel del andre smafugl 
som er avhengige av insekter, livna:!re seg pa grunn av dyrelivet en 
slik plantevekst f0rer med seg. 

Summary 
The ecology of sea-bird colonies 

This paper was given by the author as a trial lecture when qualifying for 
the degree of Doctor of Philosophy at the University of Oslo, 4/XII-1964. 

Planktoniske fiskeegg og yngel 
1 Skagerak og Oslofjorden 1957-59 

Av Svein Myrberget 

En av yare viktigste metoder til a lokalisere fiskenes gytefelter 
er a kartlegge forekomsten av deres egg og yngel. De fleste av yare 
matnyttige fisker har pelagiske egg, som driver omkring i sj0en; 
blant unntakene fra dette kan en nevne silda. Ogsa yngelen til de 
fleste arter lever pelagisk i kortere eller lengre tid. Da eggene og 
yngelen driver fritt omkring, viI pf0ver av planktonet ikke kunne 
gi absolutt n0yaktig posisjon for gytefeltene. Hos mange arter, 
som f.eks. bergnebb, tar imidlertid klekkingen sa kort tid at i det 
minste viI egg uten synlig em bryo bli funnet ikke sVa:!rt langt fra 
gytestedet. 

Fra Statens biologiske stasjon Fl0devigen har jeg fatt overlatt 
et materiale av fiskeegg og yngel fra Skagerak og tilgrensende 
farvann i tiden mai-juli 1957-~59. Pf0vene er blitt innsamlet ved 
bestyrer G. Dannevig i forbindelse med en unders0kelse over 
gyting av brisling (Sprattus dupeus). Storparten av egg og yngel var 
av makrell (Scomber scombrus), men makrellen og ogsa brislingen 
holdes utenfor her, da resultatene for disse skal publiseres i annen 
sammenheng. 

En rekke av yare fiskearter er helt eller delvis Ferdig med 
gytingen tidligere pa varen enn denne innsamlingen ble foretatt, og 
for disse gir derfor materialet sparsomme opplysninger. 

Materiale og metoder 
Materialet er samlet inn i tiden fra mid ten av mai til begynnelsen 

av juli (da brislingens hovedgyting foregar) ombord pa M /K 
«G. M. Dannevig» under ledelse av tekn. ass. Ragnvald L0versen. 
Det er nyttet en sakalt egghav med diameter 1 m (fig. 1). Haven er 
senket ned til et dyp pa 50 eller 100 m og trukket vertikalt opp. 
Pa de fleste stasjoner ble det tatt to havtrekk: et A-trekk fra 
50 meters dyp og et B-trekk fra 50 eller 100 m. (Pa mindre dypt 
hay ble trekket tatt fra bunnen og opp.) 

......~-.-~-...- ----:-·-.--.-~-····-·····~---~m... --.. . ··~' ,, , '; , '- : ~ ~ 

<, ,' ;.". Z, ~ .S 

Fig. I. 

Planktonpr0vene ble samlet med en sakalt egghav. 


The samples were taken with a plankton net. 
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I alt omfatter materialet 495 trekk fra 269 stasjoner i Skagerak 
og Oslofjorden. I Skagerak la alle stasjoner utenfor skjrergarden. 
I tabell 1 er gitt tidspunkt og antall trekk pa forskjellige tokt, og 
Iokaliseringen av stasjonene i Skagerak er antydet pa fig. 2. 

Tabell 1. Antal! egg i A-pr0ver av noen fiskearter. 
Number of eggs in A-hauls of some fish s/Jecies. 

Dato 
Date 

Antall trekk 
Number 
of hauls 

Bergnebb 
Ctenolabru s 

rupestris 

F10yfisk 
CallionynlUs 

lyra 

Tangbrosme 
Qaidropsarus 

sp_ 

Skagerak I 

I21 /5- 30/5 1957 42 
7/6 13/61957 21 

3 34 
479 5 

359 
82 

29/5 9/6 1958 36 0 1 8 
23/6 25/6 1958 22 44 1 9 
30/6 3/7 1958 27 69 7 33 
19/5-22/5 1959 27 6 3 50 
8/6-11 /61959 28 1210 29 156 

30/6 2/7 1959 18 31 0 9 

Oslofjorden 
23/5 24/5 1957 16 0 4 140 
29/5-31/5 1958 16 1 8 2 
12/6 13/6 1959 16 334 I 19 84 

Total. .. _... 269 2177 I 111 932 

Planktonpr0vene ble f0rst grovsortert slik at en fikk skilt ut 
alle fiskeegg og yngel. Under artsbestemmelsen ble benyttet arbeider 
av Ehrenbaum (1905-09), Dannevig (1930, p. 70) og Hiemstra 
(1962). 

Bare i fa tilfelle har fiskeeggene en slik karakteristisk struktur 
at de uten videre kan gjenkjennes. I alminnelighet rna de unders0kes 
n0ye for a bestemmes til art. Det er da nyttig a male st0rrelsen, og 
a unders0ke om de har oljedrape, eventuelt da ogsa male diameteren 
pa denne. Selv om eggst0rrelsen til de enkelte arter kan variere 
ganske sterkt, far man likevel pa denne maten verdifulle holde
punkter for hvilken art det dreier seg om. Egg med stor embryo 
er lettere a bestemme, idet denne ofte har karakteristiske kjenne
tegn. For mange arter var det ikke mulig a artsbestemme andre egg 
enn de med stor embryo. Dette gjaldt saledes de fleste av yare 
torskefisker. De arter som er usikre, er utelatt fra denne oversikten. 

l22 

Av fiskeegg behandler jeg derfor vesentlig bare de av bergnebb, 
fl0yfisk, firetradet tangbrosme, brosme, skolest, slettvar og vassild. 

Eggene ble n0ye unders0kt i alle A-trekk og i B-trekkene fra 
1959, mens jeg for B-trekkene fra 1957 og 1958 n0yde meg med 
a grovt kikke gjennom pr0vene for a finne eventuelle st0rre avvik 
fra A-trekk pa samme stasjon. Hele yngelmaterialet er imidlertid 
artsbestemt. I alt ble, foruten av brisling og makrell, identifisert 
10452 fiskeegg og 1 383 yngel. 

Hydrografiske forhold 
Langs sydkysten av Norge gar den Baltiske Str0m vestover 

langs overflaten. Om varen er den forholdsvis lite salt pa grunn 
av sn0smeltingen. Sent pa varen og om sommeren sprer den seg ut 
over store deler av Skagerak pa grunn av den relativt lave egen
vekten i str0mvatnet (Dannevig 1933 og Schultz 1940). 

I F10devigen ved Arendal hadde en for mai maned f0lgende 
gjennomsnittstemperatur ved havoverflaten: 9,1 0 C i 1957, 7,1 0 C 
i 1958 og 11,10 C i 1959 (G. Dannevig, pers. comm.). Ogsa i svenske 
og danske kystfarvann var maitemperaturene langt h0yere i 1959 
enn i de to foregaende ar (Cons. Perm. Int. L'ExpL Mer, Ann. BioI. 

15-17 (1957-1959). 

Torskefisker 
Elleve arter ble identifisert. Hvittingen (Gadus merlangus) fore

kom ganske tallrikt, og i alt ble det funnet 195 yngel. Det st0rste 
antall (14) i ett trekk stammer fra en stasjon 35 nautiske mil SSW 
av Lindesnes 22. mai 1959. Vanlig i Oslofjorden og Skagerak 
var ogsa egg og yngel av sypike (G. minutus). Yngel av torsk (G. 
morhua), lyr (Pollachius pollachius), sei (P. virens), og kolje (Melano
grammus aeglefinus) ble bare funnet i et lite antall. Materialet 
inneholder 30 langeyngel (Molva molva), de fleste (12) fanget 
34 nautiske mil StE av Oks0Y 20. mai 1959. Bare en brosmeyngel 
(Rrosmius brosme) ble funnet, men i Oslofjorden ble det havet opp 
noen brosmeegg (i alt 51 stk.) ved hvert tokt, de fleste egg i den 
indre fjord. Felles for de fleste av disse torskefiskene er at de gyter 
tidligere pa varen enn denne unders0kelsen ble foretatt. 
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Fig, 2. Posisjoner for aile stasjoner i Skagerak 1957- 1959. Fylte sirkler viser funnsted for egg av fl0yfisk. 

Localities for aU stations in Skal;errak 1957-19.59. Fared (Circles indicate el;/is of Callion;tmus l;tra. 
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Y ngel av tangbrosmer opptradte i et forholdsvis stort antall; 
i alt 181 av nretradet tangbrosme (Gaidropsarus cimbrius) og 3 av 
femtradet (G. mustelus). Eggene til disse tangbrosmene er mindre 
enn en mm i tverrmal og har oljedrape. Da alle egg av denne 
st0rrelse med synlig embryo kunne bestemmes til tangbrosmer, har 
jeg henf0rt alle egg mindre enn en mm og med oljedrape til tang
brosmer, trolig da vesentlig den nretradete. Tabell 1 viser mengde 
og fangstdato. Slike egg ble funnet pa alle tokter, men de var 
mindre tallrike i 1958 enn i 1957 og 1959. De var vanligst langs 
kysten av Bohuslan og i omradet NE for en linje Bramskar pa 
svenskekysten til Jomfruland. I andre deler av Skagerak var eggene 
for det meste innenfor 10 nautiske mil fra kysten. Egg og yngel 
av nretradet tangbrosme ble ogsa funnet i Oslofjorden, de fleste 
i den ytre delen. 

Materialet inneholder ogsa 7 egg av skolest (Coryphaenoides 

rupestris), alle fra kystomrader i Skagerak. 

Berggyltfamilien 
Egg og yngel av berggylt (Ctenolabrus rupestris) ble funnet i store 

mengder bade i Skagerak og i Oslofjorden (se tabell 1). Pa den 
norske sydkysten gyter den i juni (Wolleb<ek 1924). Noen fa egg 
stammer fra mai maned, tidligst 20/5 1959. I juni maned var det 
langt flere, men ved manedsskiftet juni/juli var antall egg og )'ngel 
sunket sterkt. De fleste av eggene stammer fra Skagerak 8.-11. juni 
1959. Fig. 3 gir antall pa de ulike stasjoner pa dette toktet. Egg av 
bergnebb ble da funnet i et stort antall inntil 15 nautiske mil fra 
skj<ergarden. Maksimalantallet pa ett trekk (404 stk.) ble tatt ved 
Ferder den 11. juni. 

Fleyfiskfamilien 
Som det gar fram av tabell 1, ble det funnet en del egg av 

fl0)'nsker, aile trolig av vanlig fl0ynsk (Callionymus lyra), pa aile 
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tokter unntatt ett: 30/6-2/7 1959. Yngel ble derimot bare sjelden 
funnet (i alt 12 stk.). 

Kartet (fig. 2) viser den geografiske utbredelse av fl0yfiskegg 
i Skagerak. Det gar tydelig fram at egg av fl0yfisk utelukkende er 
funnet i de kystnrere farvann, og helt manglet i de sentrale deler 
av Skagerak. Det var sjelden mer enn 1-2 egg i hvert trekk. 
St0rste antall i en A-pt0ve (15 stk.) ble funnet 4 nautiske mil vest 
for Bramskar, Bohuslan, 10/6 1959. 

Flyndrefisker 
I ait forekom det 9 arter. Mest vanlig var sandflyndre (Limanda 

limanda), som er representert med 195 yngel. De fleste av disse 
ble tatt 19.-22. mai 1959 i vestre Skagerak. Pa dette toktet ble 
yngel av sandflyndre fanget pa de fleste stasjoner, hyppigst mer 
danskekysten, mens imidiertid bare 17 egg kunne henf0res til denne 
arten. Ved senere tokter samme ar var det bare fa yngel. I 1959 
hadde saledes gytingen hos sandflyndre nadd maksimum f0r midten 
av maio 

En fikk bare fa yngel av lomre (Microstomus kitt) og gapeflyndre 
(Hippoglossoides platessoides), men egg av disse artene (bare de med 
stor embryo kunne bestemmes) var ganske vanlige i Skagerak og 
Oslofjorden. Av r0dspette (Pleuronectes platessa) og skrubbe (Pla
tichtys fiesus) fant en noen fa yngel mer kysten, men ingen egg ble 
identifisert. 

Ved siden av sandflyndre var det yngel av piggvar (Scophtalmus 
maximus) som opptriidte i st0rst antall blant flyndrefiskene. Alle 
yngel stammer fra juni-juli. Et par egg av sIettvar (5. rhombus) ble 
funnet i Oslofjorden 12. og 13. juni 1959. I ytre deler av Oslofjorden 
og langs kysten av Bohuslan fant en 12/6-3/7 1959 noen yngel 
av en liten var, trolig smavar (Phrynorhombus norvegicus). En eneste 
yngel av tunge (Solea solea) ble fanget utenfor Bramskar. 

Andre fiskearter 
I tillegg til de forannevnte ble 8 arter identifisert. Vanligst blant 

disse var yngel av kutlinger (47 stk.), alle trolig svartkutling (Qobius 
niger), de fleste tatt nrer kysten og i Oslofjorden i juni-juli. Omkring 

1. juli opptradte ogsa noen fa yngel (11 stk.) av stingsild (Gasteros
teidae) i samme farvann. 

Enkelte yngel av kystringbuk (Liparis montagui) ble fanget 
utenfor Torungen i mai 1957 og 1959. I mai maned fikk en ogsa 
noen (4) yngel av sild (Clupea harengus) langs den norske Skagerak
kyst. Dessuten ble det funnet enkelte yngel av taggmakrell (T rachurus 
trachurus), knurr (Futrigla gurnardus), dvergulke (Acanthocottus 
bubalis) og sil, trolig smasil (Ammodytes lancea). Materialet inne
holder ogsa 5 egg av vassild (Argentina silus) , som alle ble tatt 
i trekk fra 100 m og opp utenfor Bramskar 10/6 1959. 

Sammendrag og diskusjon 
Arbeidet gir antall og art av fiskeegg og yngel fra 495 plankton

pt0ver tatt med egghav i Skagerak og Oslofjorden pa varen og 
forsommeren (19. mai til 3. juli) i arene 1957 til 1959. Bare en del 
arters egg kunne identifiseres. I alt er bestemt 10452 egg og 1 383 
yngel av 30 fiskearter i tillegg til brisling og makreU som er holdt 
utenfor her. 

Av firetradet tangbrosme, bergnebb, fl0Yfisk og til dels sand
flyndre er materialet stort nok og egnet til a gi opplysninger om 
gyteomrader og gytetid. 

Dannevig (1922 og 1940) fant at i Skagerak har det apne havet 
og skjrergardsomradet ulike samfund av fiskeegg og yngel, noe som 
blir underst0ttet av dette materialet: I apent hay, mer enn 10 
nautiske mil av land, dominerer, foruten makreU, hvitting og 
sandflyndre pa denne tiden av aret. Vanlige er ogsa egg og yngel 
av sypike, gapeflyndre og lomre. I apent hay ble det ogsa funnet 
enkelte egg og yngel av bergnebb, taggmakrell, kolje, lyr, lange, 
firetriidet tangbrosme og vassild. Alle de artene som her er nevnt, 
ble funnet ogsa i skjrergardsomriidet, og de fleste var der minst like 
tallrike som lengre ut. Dominerende nrer kysten var i tillegg til de 
som dominerte i apent hav, bergnebb og firetriidet tangbrosme, 
i mindre grad fl0yfisk og piggvar. I skjrergardsomriidet fikk en ogsa 
noen individer av arter som ikke ble funnet lengre ut: torsk, sei, 
t0dspette, skrubbe, femtriidet tangbrosme og sild, Iikesa enkelte 
svartkutling, dvergulke, kystringbuk, knurr, smasil, brosme, skolest 
og stingsild, ved svenskekysten ogsa smavar og tunge. (En ma dog 
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vrere oppmerksom pa at innsamlingen foregikk senere pa aret enD 
hovedgytetiden for mange av de nevnte arter.) 

I OsIofjorden ble 19 arter identifisert. I den ytre fjord dominerte 
de samme arter som i Skageraks skjrergard. Egg av sypike syntes 
a vrere mer tallrik i ytre OsIofjord enn i Skagerak. Innenfor 
Ramtongrunnen (noe Iengre inn enn Df0bak) fant en av yngel bare 
svartkutlinger. Dannevig (1945) kom likesa til at antall yngel i indre 
Oslofjord var svrert lite, noe han tilskrev stor dodelighet pa 
eggstadiet og tidlig yngelstadium i det skitne fjordvatnet. 

Summary 

Pelagic fish eggs and larvae in the Skager Rack and Oslofjord 1957- 59 

Pelagic fish eggs and larvae collected from the middle of May to the beginning 
of July 1957- 1959 in the Skager Rack and the Oslofjord are analysed. Samples 
were taken with a plankton net 1 m in diameter (fig. 1), a total of 495 vertical 
hauls at 269 stations. Table 1 gives dates and numbers of stations on different 
cruises; figure 3 indicates locations of all stations. On most stations two hauls 
were made, one A·haul always from 50 m and up, and one B·haul either from 
50 m, or from 100 m. 

The material of mackerel (Scomber scombrus) and sprat (Sprattus clupeus) is 
omitted and will be published elsewhere. 

All larvae, but eggs of only certain species, could be identified. In all 10 452 
eggs and 1 3S3 larvae of 30 species were identified. 

RESULTS. The average surface temperature in May off the Skager Rack 
Coast was considerably higher in 1959 than the two preceding years. 

Table 1 gives number of eggs of Gaidropsarus sp., Ctenolabrus rupestris, and 
Callionymus lyra collected on different cruises. Eggs and larvae of Gaidropsarus 
cimbrius were most common along the Swedish coast and east ofJomfruland, the 
highest numbers obtained in June 1957 and 1959. On a cruise S- IIJune 1959, 
eggs of Ctenolab-rus rupestris were found in great numbers up to 15 nautical miles 
from the coast (fig. 3). Eggs of CaHionymus lyra were lacking in central parts 
of the Skager Rack (fig. 2). In 1959 the main spawning season of Limanda limanda 
was over before the middle of May. 

The material confirms the results obtained by Dannevig (1922 and 1940) 
that in the Skager Rack the skerries and the open sea have their own communities 
of fish eggs and larvae. Only 12 species were found more than 10 nautical miles 
from the skerries, and 17 more, closer to the coast. 

In the outer parts of the Oslofjord 20 species were identified. In the inner 
parts the only larvae found were of Gobius niger. This low number may be due 
to high mortality among fish eggs and larvae in these polluted waters. 
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Fisket etter sj0kreps - et nytt innslag 
i norsk fiskeribedrift 

Av Birger Rasmussen 

Sjokrepsen er vel kjent av de fleste som bor langs kysten, og 
som har kontakt med fiskeriene. Dette skalldyret kalles ogsa for 
bokstavhummer, trollhummer, dypvannshummer, og vi kan ogsa 
finne navn som sandhummer, jomfruhummer, keiserhummer og 
rekekonge. Vi har valgt a kalle dem for sjokreps for a skille dem 
fra sin nrere slektning hummeren. Sjokrepsen er forskjellig fra 
hummeren bade i utseende og levevis. Sjokrepsen kan bli opp til 
24 em lang, og er lett a kjenne pa de kantete og tornete gripeklor, 
som er mye spinklere og svakere enn hos den vanlige hummer. 
Fargen er ogsa forskjellig i det oversiden er for det meste blekrod, 
gjerne med skjrer av gult eller gratt. Bokstavhummeren lever pa 
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bl0t bunn bestaende av leire eller sandblandet mudder, og vi finner 
den i stor utstrekning pa dyp mellom 20 og 250 meter. Sj0krepsen 
graver seg gjerne ned i mudderet. S~rlig er dette tilfelle for de 
rognb~rende hunner, og disse er derfor mindre utsatt for a fanges 
med tralredskaper. 

Den sj0kreps som bringes i land langs norskekysten, er gjerne 
tatt som bifangst under tralfisket etter reker. Interessen for sj0kreps 
har hittil v~rt relativ liten i Norge, og noe rasjonelt fiske etter 
den kan man ikke si har forekommet i st0rre skala. Sj0krepsen er 
utbredt over hele Nordsj0en og Skagerak. Vi finner den ogsa ved 
F~t0yene, ved Island og vest for Irland. Den forekommer ogsa 
langs hele norskekysten. I triil har vi fanget den nordover til 
Vesteralen, men sannsynligvis viI den forekomme enda lenger nord. 

Et mindre regul~rt fiske etter sj0kreps ble startet i Norge i 1950 
av fiskere fra Hvaler. Fra desember til mars maned, nar rekefisket 
ellers er slakt, drar endel bater nedover til svenskekysten hvor de 
fisker sj0kreps utfor Vederboden pa Bohushinkysten. Fangstene 
blir brakt i land i Fredrikstad, og gar dels til fersk-konsum og dels 
til hermetisk nedlegging som krepsehaler. Det oppfiskete kvantum 
dreier seg om 50-70 tonn i aret. Men utenom dette rna vi regne 
med at litt sj0kreps blir brakt i land langs hele kysten som bifangst 
under rekefisket. 

Vi rna konstatere at fisket etter sj0kreps ikke har hatt noen 
utvikling i Norge. I 1962 var det oppfiskete kvantum bare 70 tonn, 
hovedsakelig tatt i Skagerakomriidet av noen fa fart0yer. Fisket 
etter sj0kreps har derimot i andre land hatt en rik utvikling i de 
seneste ar. For eksempel kan nevnes at i Danmark begynte fisket 
etter sj0kreps i 1930-arene. I 1932 var kvantumet 50 tonn og i 1939 
800 tonn. I 1963 er det danske kvantum steget til henimot 3000 
tonn. Det danske fisket etter sj0kreps foregar inne i Kattegat, 
i Beltene og i Skagerak utfor Hirtshals og Skagen. Ogsa Sverige 
har utviklet et fiske etter sj0kreps som foregar i de samme omrader. 
Det svenske fisket ligger i dag pa ca. 700 tonn for aret. 

Men det som kanskje er mest forbausende, er den utvikling 
som fisket etter sj0kreps har hatt i Island. Fisket her ga i 1961 
1500 tonn og i 1962 2500 tonn sj0kreps. Meget av dette gar til 
hermetisk nedlegging og til fryseindustrien og eksporteres til De 

Forente Stater som «crayfish tails». Men enda sterkere har utvik
lingen v~rt i Storbritannia. I Skottland alene ble det i 1960 tatt 
2000 tonn, og i 1963 antar vi at det her ble fisket ca. 3000 tonn 
til en verdi av henimot 26 mill. kr. I Skottland er fisket etter 
sj0kreps blitt firedoblet i 10pet av 10 ar. 

I Norge er det merkelig nok ingen som for alvor har lagt seg 
etter dette fisket. Det skulle etter min mening v~re god anledning 
til a utvikle et spesielt og 10nnsomt fiske etter sj0kreps hos oss 
slik det har skjedd i andre land. Norge er i dag nummer en i Nord
Europa nar det gjelder reketriiling. Den ilandbrakte mengde av 
det norske rekefisket i dag ligger pa ca. 12000 tonn til en verdi av 
40-50 mill. kr. Nar man ser pa utviklingen av fisket etter sj0kreps 
i Island, F~t0yene, Skottland og Danmark, sa mener jeg det 
i Norge ogsa skulle v~re grunnlag for et fiske etter sj0kreps, som 
kanskje med tiden kunne na samme posisjon som den rekefisket 
har i dag. 

Vi kjenner na en god del til de faktorer som bestemmer fore
komsten av sj0kreps, slik at et norsk fiske etter dette skalldyr vil 
kunne utvikles relativt hurtig nar man f0rst har kartlagt feltene 
og forekomstene. 

Sj0krepsen lever pa blN bunn, mudderbunn eller sandblandet 
s0ylebunn, dvs. stort sett samme bunn som rekene trives pa. Vi 
finner derimot ikke sj0krepsen pa ren sandbunn eller pa hard 
bunn. I praksis fisker man sj0krepsen i varierende dybde, fra 
ca. 20 meter ned til 300 meters dyp, men helst foregar krepsefisket 
pa grunnere vann eon rekefisket. Ved Irland ligger de vanlige felt 
for kreps pa 18-54 meters dyp, og ved F~f0yene er vanlige dybder 
fra 30 ned til 70 meter. I Skagerak fiskes krepsen mest pa grunt 
vann, men den fanges nedover til 200-.100 meters dyp. 

Det er f0rst i de aller seneste ar at man gjennom intense 
biologiske unders0kelser i forskjellige europeiske land er blitt klar 
over hvordan krepsen oppf0rer seg og hvordan den mest rasjonelt 
skal kunne fanges. Sj0krepsen ligger vanligvis nedgravet i mudderet 
om dagen. Krepsen er et typisk nattdyr som i den m0rke tiden 
av d0gnet kryper opp av mudderet for a s0ke sin n~ring pa 
bunnen. Nar det blir lys dag igjen, borer den seg atter ned i 
mudderet. Dette oppf0rselSlT1,0nster er vel hovedgrunnen til at 
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norske reketralere har brakt i land sa lite sj0kreps. Sam kjent 
foregar rekensket utelukkende am dagen nar reken trykker mot 
bunnen. Reken pavirkes av lyset. Nar det begynner a dimmes am 
ettermiddagen, 10fter reken seg fra bunnen og gar opp i sj0en. 
Rekenskerne vet av erfaring at det ikke 10nner seg a trale reker 
sent pa ettermiddagen eller am natten. Reketrillerne slutter sitt 
nske relativt tidlig pa dagen, og krepsen far loy til a komme 
opp av mudderet og beite i fred og ro uten a bli fanget sa lenge 
det er m0rkt. Krepsen b0r altsa helst trilles utpa kvelden og am 
natten, skal det bli noe scerlig fangst. Spesielle fors0k har vist at 
nattnske kan gi det tidobbelte utbytte sammenlignet med dagnske 
pa samme felt. 

Et annet moment som spiller inn, er den temperaturgrense 
som man rna s0ke for a nnne krepsen. Danske unders0kelser tyder 
pa at sj0krepsen ikke kommer opp av mudderet nar bunntem
peraturen er under 5° C. Saledes kan man om sommeren nske godt 
pa grunt vann, mens nsket samme sted kan vcere fullstendig 
ul0nnsomt i den kalde arstid i samme omrade nar overflatevannet 
er blitt avkj0lt og kaldt vann dekker krepsefeltet. Nar temperaturen 
blir for lay, graver sj0krepsen seg dypt ned i mudderet og kan 
ikke fanges med trill. Om vinteren viI det derfor vcere mere 10nn
somt a nske pa dypere vann hvor temperaturen er h0yere. Pa denne 
bakgrunn er det derfor ganske naturlig at statistikken over de 
manedlige fangster i de forskjellige land viser at det er om som
meren man har det st0fste utbyttet. 

Som allerede nevnt, er det i dag flere nasjoner som er begynt 
a interessere seg sterkt for nsket etter sj0kreps. Saledes har belgiske 
trill ere funnet rike Felter for sj0kreps vest for Orkn0yene og 
Shetland. Britiske nskere er begynt a beskatte disse Felter i dag, 
og de Fanger sj0krepsen med snurrevad. I det hele tatt har det vcen 
en meget sterk interesse for nsket etter sj0kreps i Storbritannia 
og i Irland i de seneste ar. Britiske nskere oppnar i dag priser for 
sj0kreps som konkurrerer med prisen for reker, og ettersp0rselen 
er stadig 0kende. Ogsa T yskland og Polen er kommet med i nsket 
etter sj0kreps i Nordsj0en og Skagerak. 

Det er naturlig at Norge ogsa na tar sikte pa a utnytte fore
komstene av sj0kreps. leg tror neppe at selve nsket vil voide scerlig 

vanskelighet, men fra begynnelsen av rna man organisere en 
skikkelig omsetningsordning slik vi har i dag f.eks. for reker. Et 
fiske etter sj0kreps i Norge viI mest hensiktsmessig kunne drives 
av de samme fart0yer som er engasjert i reketralfisket. Det er stort 
sett samme type trill som brukes, med undertelne som skraper 
bunnen bedre, og de samme vinsjer og utstyr sam batene allerede 
har fra f0r. I det h0yt utviklete nske i Danmark brukes en spesiell 
krepsetral med st0rre maskevidde enn i reketral. Pa Fcer0yene 
bruker man snurrevad, krepsetrill og til dels vanlig reketrill, mens 
man i Storbritannia anvender meget snurrevad i fjordene, og trat 
med 7 eHer 8 em strukket maske pa de ytre felt. De spesielle 
krepsetriller sam danskene har utviklet, er vel i dag det mest 
effektive redskap, og sam mest hensiktsmessig kunne tas i bruk 
av norske bater sam viI satse pa dette nsket. 

Fra nskerihold i S0r-Norge er det fremkommet 0nske am at 
det settes i gang fors0k for a fastsla om det er grunnlag for et 
10nnsomt nske etter sj0kreps utfor den sydlige del av Vestlandet 
og i Nordsj0en. Havforskningsinstituttet har til hensikt a ga i gang 
med dette pr0vensket til sommeren. Denne unders0kelse har bade 
en kommersiell og en biologisk side, og vi vii fors0ke a knytte 
de forskjellige interesser sammen til gjensidig nytte for alle parter. 
Den internasjonale interesse for forskning vedr0rende sj0kreps 
har vcert sterkt 0kende i Nordsj0landene i de senere ar. Scerlig er 
man begynt a interessere seg for beskatningssp0rsmal, bestands- og 
st0rrelsessammensetningen hos krepsen pa de forskjellige felt, 
lovlig minstemal og maskest0rrelse i de traler som skal brukes og 
andre faktorer. I Norge er det tillatt a ilandbringe kreps sam maIer 
13 em eller mer i totallengde. Dette minstemal er ogsa gjeldende 
i Danmark og Sverige. I Storbritannia har man ikke fastsatt noe 
minstemal, men arbeider med store maskest0rrelser i tralen for 
a hindre at man Fanger for sma sj0kreps. 

V i haper a nnne Felter slik at rekefiskerne om n0dvendig kan 
legge am til krepsenske safremt rekeomsetningen skulle svikte. Den 
mulighet er ogsa til stede at rekenskerne kan fiske reker om dagen 
og legge am til fangst av sj0kreps om natten. Dermed kunne man 
kanskje forkorte turene f.eks. i Nordsj0en og gj0re dem mere 
10nnsomme. D et er vart hap at forekomster av sj0kreps nnnes 
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langs var kyst, og at sj0krepsen tilfelle viI bli utnyttet til gavn 
for fiskerne og for landet. 

Summary 

Fishing for Norway Lobster - a new element in the Norwegian fishing industry 

The author points out the fact that fishing of Norway Lobster is negligible 
in Norway today. The Marine Fishery Research Institute is going to start sample 
fishing in 1966 to investigate if fishing of Norway Lobster along the Norwegian 
coast could be a profita ble enterprise. 

Legeiglen (Hirudo medicinalis L.) 
finnes enna frittlevende i Aust..Agder 

Av Sigmund Tverm),r 

Om den ekte blodiglen, legeiglen Hirudo medicinalis L., heter 
det i Norges dyreliv at den «finnes enna her og der i smadammer 
i S0r-Norge». Jan 0kland skriver i sin avhandling om bunn- og 
strandfaunaen i Borrevann: «The occurence of two other species, 
Hirudo medicinatis (L.) and Erpobdella tertacea (Savigny), whose 
presence in Norway is noted by o. S. Jensen (1873), needs con
firmation. » 

Da jeg var !iten, ble vi barna ofte advart mot igler nar vi badet 
eller nsket i de tallrike sma tjern i min hjembygd Froland i Aust
Agder. Eldre folk kunne fortelle grufulle historier om iglens 
blodt0rstighet. Vi sa ofte igler i enkelte sma tjern, men aldri snakket 
jeg med noen som selv hadde fatt dem pa seg. Mistanken om at de 
gamle skremselshistoriene var altfor fantasifulle, sammen med 
opplysningene i litteraturen om legeiglens sjeldenhet, gjorde at jeg 
antok det var hesteiglen (Haemopis sanguisuga) som fantes i disse 
tjernene. Sommeren 1963 fanget jeg en igIe i Steinstjern i FroIand, 
og sendte den til Zoologisk Museum i Oslo. Eksemplaret bIe av 
konservator Nils Knaben bestemt til a vrere legeigle (Hirudo 

medicinatis L.). Bestemmelsen ble senere bekreftet av prosektor 
Jan 0kland. Han nevner funnet i en fotnote i sin avhandling om 

Borrevann (0kland 1964). 
Sist sommer (1965) var jeg den 15. juli ved Steilstjern. Da fikk 

jeg se en igle komme sV0mmende mellom noen n0kkeroser, og 
for a pr0ve den stakk jeg handen nedi. Den viste ikke tegn til 
a ville suge blod, sa istedet tok jeg den med hjem i en blikkboks 
og la den pa formalin. Den befinner seg na i samlingen pa Zoologisk 

laboratorium, Blindern. 
Imidlertid hadde jeg ikke oppgitt fors0ket pa a fa en igle til 

a suge blod. Den 18. juli fikk jeg sjansen igjen. Jeg var da ved 
Kalstadtjernet i Moland, ca. 12 km nord0st for Arenda!. Der hadde 
jeg sett igler for endel ar siden. Na fikk jeg en ca. 12 em lang legeigle 
til a feste seg pa undersiden av venstre handledd. Jeg syntes imid
lertid dette var litt for nrer pulsaren, sa jeg pirket den av for den 
fikk sugd seg helt fast. Deretter lot jeg den feste seg pa hoyre 
pekefinger. Den klamret seg forst fast med den bakre, store suge
skalen og lette seg fram med forparten inntil den fant et lagelig 
sted a suge. Sa losnet den festet i bakre sugeskal og hang etter den 
forreste. Idet kjevene trengte gjennom huden, kjente jeg en smerte 
omtrent som et kraftig kleggstikk. Men smerten ga seg snart, og 
under sugingen hang iglen helt slapp, bare med en rytmisk, pump
ende bevegelse like bak forreste sugeska!. Etter hvert begynte den 
a svulme opp, forst bakerst, omtrent som nar man fyller vann i en 
pose. Etter 35 min. var den rund og tykk som en finger og ca. 
10 em lang nar den hang rett ned. Etter 37 min. losnet den taket 
og faIt som livlos til bunns. Etter volum0kningen anslo jeg mengden 
blod den hadde tatt til 8-10 m!. Litt blod kvittet den seg med 

da den slapp taket. 
Iglen etterlot seg det kjente sa ret av form som en tre-stralet 

stjerne. Rundt saret ble det et blatt merke, ca. 7 mm i diameter, 
etter sugeskalen. Det piplet litt blod fra saret, og bl0dningen viste 
seg meget vanskelig a stoppe. Det bl0dde enna da jeg kom hjem, 
ca. 3 timer senere. Da Harte jeg a stanse blodet med gummisolusjon 
og heftplaster. Som kjent spr0yter blodsugende igler et anti
koagulerende stoff, hirudin, inn i saret under sugingen. For sikker
hets skyld hadde jeg jod pa saret. Det skal ikke vrere helt ufarlig 
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a la seg arelate av igler. Dansken dr. C. Wesenberg-Lund nevner 
at det er pavist tetanusbakterier i munnen has H. medicinalis 
(C. Wesenberg-Lund 1937). 

Saret grodde fort igjen, men etter en ukes tid ble det en hevelse 
i fingeren; den ble md og varm sam etter et vepsestikk. Arret 
kl0dde ganske infernalsk , et par netter var det faktisk vanskelig 
a sove. Men etter ytterligere 2-3 dager forsvant kl0en, og na 
(31. august) er det bare et nesten usynlig arr igjen etter «arelatingen». 

Hva blodiglen normaIt lever av i disse tjernene er en gate. 
Bade Steilstjern og Kalstadtjernet er noksa mYTete og meringsfattige 
skogsvann. Ved Steilstjern finnes ikke bebyggelse, mermeste hus er 
i Bjeuasen hvor jeg bor, ca. 1 km borte. Ved Kalstadtjernet er en 
sportshytte. I begge tjern er det antagelig temmelig surt vann. 
Stranden bestar mest av myr, bare fa steder stikker fjell ut i vannet. 
Bunnen er gj0rme, sand og grus finnes ikke. Det er ca. 2 km mellom 
de to lokalitetene, men Steilstjern renner ut i Nidelva, Kalstadtjernet 
renner ned i Longumvannet og ut i sjGen like 0st for Arendal 
sentrum. 

Av fisk finnes abbor, 0rret, al og stingsild. Is~r i Kalstadtjern 
er det mye sma-abbor. Ender og andre vannfugl er det smatt med. 
Husdyr har ikke beitet ved vannene pa 10- 15 ar. I Steilstjern 
finnes en beverfamilie, men beveren kom dit i 1960 etter a ha v~rt 
borte i 15-20 ar. Den eneste opplysning jeg har fatt som kan gi 
en pekepinn om f0den, er noe som en venn av meg fortalte. Han 
hadde for mange ar siden sett en igle som suget pa en frosk i Steils
tjern. Wesenberg-Lund nevner at blodiglen muligens kan leve av 
muslinger og mindre kryp, som hesteiglen, og at den bare trenger 
blod av virveldyr for a bli kj0nnsmoden. Han angir at den trenger 
opptil 200 dager til a ford0ye ett eneste blodmaltid! 

De fleste blodigler jeg har sett, har SV0mt fritt i vannet opptil 
2- 3 m fra land. Den SV0mmer med elegante, vertikale buktninger 
av kroppen. Lengden har dreiet seg am anslagsvis 8-15 cm. Det 
er ellers vanskelig a angi lengde, da iglen er utrolig t0yelig. At den 
kan bevege seg pa land, har jeg ogsa sett. Det eksemplaret jeg 
fanget i en boks, kmp opp av boksen og ned mot vannet. Den 
beveget seg ved hjelp av sugeskalene, omtrent som en malerlarve. 
I Steilstjern har vi brukt a bade, og iglene har en tydelig tendens 
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til a innfinne seg da. Men jeg har aldri h0rt noen har £att dem pa 
seg ufrivillig. 

Jeg nevnte at eldre folk skremte oss barn med iglene da vi var 
sma. Overtro og ukontrollert fantasi har spilt og spiller en stor 
roUe i folks oppfatning av dyrelivet. H0r bare: Den vanlige iglen 
var ikke sa farlig, het det. Den var iallefall tett i bakenden! Men 
det fantes en de kalte «rossigle». Has den rant blodet tvers igjennom, 
og den kunne t0mme et menneske for blod I. Navnet rossigle er 
forresten ganske interessant. Pa tysk er en ross en hest. «Rossigle» 
skulle da bli hesteigle, tysk egentlig Pferdegel. Men den suger jo 
ikke blod. Sannsynligvis dreier det seg om en sammenblanding og 
en mystifikasjon. Slikt spiller jo en star rolle i den folkelige zoologi. 
Wesenberg-Lund nevner at nar en pasient skulle arelates riktig 
kraftig, ble iglen kappet av, og da rant blodet tvers igjennom den. 
Denne er kanskje blitt til den farlige rossiglen. Kanskje peker navnet 
til bake til den tid da det kom tyske bergverksgeseller til Nes Verk 
og Froland Verk. Det sies ogsa at det var disse som satte ut suteren 
(Tinea tinea), en fisk som n~rmest er en plage i mange vann i 
Aust-Agder. 

Summary 

The medical leech (Hirudo medicinalis L.) does still occur in Aust-Agder county 
The medical leech was found in Steinstjern in Froland in 1963 and 1965 

and in Kalstadtjern in Moland, 12 km north-east of Arendal in 1965. 
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Fig. 1. Lerket/annet. 

Smanotiser 
Funn av spissnutet frosk, Rana art/alis, ved Mandai 

I et lite tjern, Lerkevannet, pa Land0Y, 11 km S0r0St for Mandai, ble jeg 
varen 1960 oppmerksom pa noen klumper av froskeegg som ikke minnet om 
eggene til den vanlige frosken Rana te1l1poraria . Oisse klumpene var mindre, 
omtrent pit st0rreise som en knyttneve, og de 111 pa bunnen under hele klekkings· 
prosessen i Hos vanlig frosk flyter eggklumpene opp til overflaten etter noen dager. 

F0rst den 16. april 1965 fikk jeg anledning til a bes0ke det samme vannet 
under selve parringsleken. Om kvelden observerte jeg med lommelykt ca. 50 
frosk, men de var sky og SV0mte ned pa bunnen av vannet. Oet var samtidig 
mange padder der, og de ignorerte helt Iyset fra lommelykten. Senere bes0kte 
jeg vannet den 30. april, og ved disse to anledninger fanget jeg tilsammen 9 frosk. 
Ved Zoologisk Museum i Oslo er aile eksemplarene blitt bestemt til Rana art/aliso 

Den 1. mai fant jeg adskillige eggklumper i to myrdammer pa Land0Y. Oisse 
eggene viste de samme karaktertrekk som dem i Lerkevannet. Alle de tre omtalte 
stedene er srerpreget ved en rik vannvegetasjon. Ingen av stedene kunne jeg se 
eggklumper som tydet pa at Rana temporaria var representert. 

If01ge Edvard K. Barth i «Fauna» 1963, S. 36, har den hittil kjente vestgrensen 
for Rana art/alis blitt trukket ved Skien. Funnet ved Mandai kan tyde pa at 
denne art har en langt st0rre utbredelse enn hittil antatt. For en U0vet iakttager 
er det i farten vanskelig a skille de to artene fra hverandre. Oessuten er det 
tydelig at den spissnutete er betydelig mer sky enn den vanlige frosken. Da den 
samtidig foretrekker vann med srerlig rik bunnvegetasjon er det klart at den som 
oftest vil gjemme seg adskillig raskere enn den vanlige frosken har for vane. 

Summary 
Rana art/alis from Mandai 

In Lerkevannet near Mandai Rana art/alis was found during the breeding 
season (April 16 and 30) 1965. This is the most western record of this species 
in Norway. 

Ovin Ud", 

Paddeulke, Cottunculus microps Collett 

Stud. real. Rubin Langseth ga i begynnelsen av juli endel materiaIe til studie· 
samlingen ved Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen, alt tatt i reketral 
utenfor Marsteinen fyr like syd for Bergen. Blant evertebratene og fiskene som 
vanlig finnes pa rekefeltene, var der ogsa to eksemplarer av paddeulke. Begge 
malte 9 cm. I f01ge «Havet og Yare Fisker» har paddeulken en arktisk utbredelse, 
og tidligere har arten vrert funnet syd til Storegga. Oyrene ble tatt 23. juni 1965 , 
23 nautiske mil NV av Marsteinen fyr pa et dyp av 288-294 m. 

Summary 
Cottunculus microps Collett 

Two specimens of Cottunculus microps were found near Bergen. This is further 
south than earlier records for this species. 

Lita Greve Jensen 
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Bokanmeldelser 

IACOB D. S0MME: Sj0fiske. 

«Amat0rfiske og sportsfiske i sj0en», 

revidert og ajourf0rt av Ragnar Frislid. 

J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1965. 

143 s. Pris kr. 22,50. 


Det finnes i det minste to b0ker som norske amat0rfiskere absolutt rna ha. 
Begge er skrevet av Iacob D. S0mme, den klassiske «0rretboka» og «Amat0rfiske 
og sportsfiske i sj0en». Den sistnevnte ble skrevet for omtrent tredve ar siden, 
men na foreligger en ny utgave - den fjerde - fra Cappelens forlag. Den har 
fatt tittelen «Sjojiske» og er omredigert og ajourf0rt av redakt0r Ragnar Frislid, 
hvilket borger for god kvalitet hva enten det dreier seg om vilt-, fiske- eller 
naturstell. 

Boken omhandler fiskebiologi, redskaper, agn, bruksanvisninger, behandling 
av fangsten, lover og bestemmelser. Enten m an leser systematisk eller plukker 
ut litt hist og her sa far man napp i form av inngaende orientering. De mange 
smaoverskrifter og de instruktive tegninger av Einar Meling bryter bokstav
mengden, slik at den forjagede leser kan fa en avrundet opplysning i en kort 
lesestund. Det er derfor ogsa lett 1\ sill opp i denne lille handbok. 

De 143 sider er lettleste og givende. Innbindingen er sterk, og formatet 
passer til en 10mme, slik at boken kan vrere med pa trikken savel som pa fisketur. 

Pa permen star at boken er for aile som fisker i sj0en. Det er jeg ikke enig i. 
Minst i like h0Y grad er den for den uerfarne begynneren som gjerne vii fiske 
i sj0en, men som hittil har holdt seg tilbake fordi han ikke vet om han egentlig 
har loy, hvilket utstyr som passer best eller hva for noe han kan fiske etter pa 
den plassen hvor han kan komme til sj0en. 

Her har du boken som gir grunnlaget for a ga i gang og gir sa mye viten 
at du tmstig kan ta kontakt med de eventuelt mer erfarne for a dmfte felles 
interesse, sj0fiske. - «Ved sj0en er det plass for aile, og mulighetene for 
avvekslende og interessant fiske er bortimot ubegrcnsede», skrev fiskekonsulent 
KjellW. Jensen i en tidligere utgave. 

]e,rgen A. Pedersen 

LOIS OG LOUIS DARLING: Coral Reefs. 

Methuen & Co. Ltd., London 1965. 

80 sider. Pris: 15 sh. 


Boken er delt i fire kapitler, og i det f0rste far vi vite litt om hvor pa kloden 
det finnes korallrev og hvordan clisse dannes. 

Det andre kapitlet tar for seg det marine plante- og dyrelivet. Korallrevet som 
helhet fungerer som et samfunn, og kalkutskillende alger og huldyr er de viktigste 
byggesteinene. De st0rre dyregruppene som lever sammen med disse, blir 
behandlet , og nreringskjeden trukket opp. Vi filr vite at alger finnes b1\de pa 
og i dyrenes kalkskjeletter samt inne i selve dyrene, slik at samfunnet bestar 
av omkring tre ganger sa meget plante- som dyrisk vev. 

Nreringskjeden er sa generelt beskrevet at den passer P'\ et hvilket som heist 
marint samfunn. Jeg synes derfor ikke forfatterne har fatt helt klart fram hvilke 
oaser i hav0rkenen korallrevene er, og at de er blant de mest produktive av aile 
naturlige samfunn. 

Det tredje kapitlet handler om det av korallrevet som er over vann, og hvilke 
planter og dyr som lever her. 
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I det siste kapitlet fonelles det om menneskets plass i dette samfunnet. F0r 
europeerne begynte a gj0re sin innflytelse gjeldende, tellet polyneserne omkring 
en million mennesker, mens det omkring ar 1900 bare var ca. 200000 igjen. 
Forfatterne hevder at europeerne rna ta pll seg skylden for dette ved at de 
forandret de innf0dtes livsvaner og ogsll f0rte med seg sykdommer som de 
innf0dte ikke var resistente mot. I den senere tid har ogsa korall0yer vren brukt 
som pr0vefelt for atomsprengninger. 

Boken er til dels skrevet i en noksa forblommet stil, og forfatterne har for 
tydelig lagt an pa a skrive populrert. Pa tross av dette gir boken et godt innblikk 
i noen av verdens mest interessante plante- og dyresamfunn, og for oss som ikke 
har opplevd korallrevenes mangfoldighet er boken morsom lesning. 

lon-Arn e Sneli 
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