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Krepsdyrenes skallskiftesyklus 

Hans ]orgen Fyhn 

De fleste av oss har sikkert va:!rt i kontakt med krepsdyr som 
er helt myke i skallet. Vi kan ha funnet en bl0t, skrukket reke 
blant aIle de harde i rekeposen, eller fanget en bl0tskaIlft, liten 
krabbe pa stranden en gang vi har flyttet pa nom 10~e stener. Dette 
er observasjoner scm ikke har gjort noe spesielt inntrykk pa oss, 
for vi kjenner til at krepsdyrene rna skifte sitt harde skall for at 
de skal kunne vokse. Vi registrerer derfor vart funn ganske enkelt 
med: «Den har nettopp skiftet skall». Men hva gir dette mykskallete 
krepsdyr uttrykk for, hva har gatt forut for, og hva f0lger etter 
dette stadium i krabbens eller rekens liv, hva betyr egentlig dette 
at den har skiftet skall for dyret selv, og hvorledes har det foregatt? 

Skallskiftet ble tidligere betraktet kun som selve skaUavkast
ningen, en handling som na betegnes med ecdysis, mens skaUskiftet 
har fatt en meget videre betydning. En har gjennom inngaende 
studier de siste 30-40 ar fatt en innsikt i skallskifteprosessenes 
gjennomgripende innvirkning pa krepsdyrets livsfunksjoner. I be
grepet skallskifte inkluderes na foruten ecdysis bade forberedende 
metabolske prosesser, det nye skalls dannelse og forkalkning og 
vevenes piif0lgende vekst. I denne betydning av begrepet er individet 
aldri frigjort fra skaUskiftets pavirkning. 

En forandring i oppfatningen av krepsdyrenes liv og vekst har 
derfor pres set seg frem. Fra a tenke seg at dyret f0rte et «normalt» 
liv bare avbrudt av skallskiftene, som var kortvarige, «unormale» 
perioder hvortil veksten var begrenset, betraktes na krepsdyrets liv 
som en kjede av stadig tilbakevendende vekstsykler, som strekker 
seg fra en ecdysis til den neste. Denne syklus betegnes som skaU
skiftesyklus. Hver syklus inndeles i flere vekststadier der hvert 
stadium glir over i det piif0lgende og er betinget av det foregaende. 
Ecdysis er kun ett stadium i denne kjede. Intet av stadiene kan sies 
a va:!re mer normalt enn et annet, men hele skallskiftesyklen gir 
uttrykk for krepsdyrenes normale liv og vekst. 

Diagrammatisk kan den eldre oppfatning uttrykkes ved «trappe
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Fig. 1. 

Fig. 1a vis?!" den eldre appfatning av krepsdyrets liv. Aksene angi!" tiden ag dyrets 
stfJrrelse i vilkclrlige enheter. D e harisantale kurvepartier uttrykker individets narmale 
hardskallete liv, mens de vertikale partier uttrykker de lwrtvarige, unormale skalleskifter. 
Fig. 1b viser den maderne appfatning av krepsdyrets liv sam en spiral av stadig 
tilbakevendende skallskiftesykler. Bclndbredden gir uttrykk far individets storrelse, 
mens vindingens lengde uttrykker skallskiftesyklens varighet. (Etter L. M. Passana, 1960.) 

trinnkurven» i fig. 1 a, mens den moderne som spiralfiguren i 
fig. 1 b. 

I lys av de resultater som forskningen har gitt, skal jeg redegjore 
for den moderne oppfatning av krepsdyrenes skallskifte og hva 
det innebrerer. I denne forbindelse bor det vrere korrekt a papeke 
at fremstillingen hovedsakelig bygger pa data fra studier av de 
hoyere krepsdyr, Crustacea Decapoda. 

Krepsdyrenes exoskjelett (deres ytre skal!) har foruten sin 
beskyttende virkning ogsa en funksjonell konstruksjon gjennom 
spesialiserte utforminger av de forskjellige kroppsavsnitt, som gjor 
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det velegnet for en aktiv, mobil livsforsel. Cephalothorax (for, 
kroppen) hvor alle de viktigste organsystemer finnes, har et stivt, 
beskyttende skjelett med et heldekkende carapax (ryggskjold) og 
et system av indre skillevegger, det endophragmale skjelett, som 
brer seg innover fra det ventrale brystskjold. Det endophragmale 
skjelett tjener som feste for lemmenes muskulatur, men gir samtidig 
fOr0ket styrke og stivhet til hele forkroppsskjelettet. Abdomen 
(bakkroppen) og lemmene har et typisk leddet skjelett. Hver av 
de r0rformete leddene er forbundet med hverandre ved hengsel
anordninger og myke membraner som gir stor bevegelsesmulighet. 
Kraftige muskIer som er festet til skjelettringene tvers over ledd
forbindelsene, utforer bevegelsen. 

Exoskjelettet kler ogsa fortarm (spiser0r og tyggemaven; popu
lrert kalt «paven») og endetarm. Det dekker likeledes de stilkete 
oynene, antennene og de hule, folsomme sanseharene (setae), som 
finnes spredt over store deler av kroppen. Alle delene far en ny 
ytre kledning etter ecdysis. 

Ved mikroskopiske og kjemiske analyser av exoskjelettet viser 
det seg a besta av fire lag, som er bygget opp av organiske bestand
deler, hovedsakelig et kompleks av proteiner og chitin (Richards 
1951). I denne grunnstruktur avsettes hos mange storre krepsdyr 
uorganiske salter, forst og fremst kalsiumkarbonat og kalsiumfosfat. 
Denne mineralisering gjor skallet hardere. 

For a utfore palitelige studier av de fysiologiske endringer 
under skallskiftesyklen er det et absolutt krav at individene kan 
klassifiseres til sine aktuelle vekststadier innen denne syklus. Den 
inndeling av syklen som for tiden er best ansett, og som har 
dannet grunnlaget for den ekspensive forskning pa dette felt, ble 
utarbeidet av Pierre Drach (1939). Opprinnelig nyttet Drach inn
delingen for sine studier pa reker og krabber, men senere forskere 
har vist at den har generell verdi og kan nyttes under studiet av 
de fleste krepsdyrgrupper. 

Drach delte syklen inn i fem hovedstadier (A-E) (fig. 1 b) og 
hver av disse igjen inn i kortere perioder. Inndelingen bygger pa 
makro- og mikroskopiske endringer i exoskjelettet og den under
liggende, enlagete epidermis. Spesielt er det utviklingen av det 
nye skjelett for ecdysis, spr0heten p.g.a. resorbsjonen av organisk 
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materiale fra det gamle exoskjelett og utviklingen av de nye setae 
og deres cytoplasmatiske innhold som karakteriserer de forskjellige 
stadier. 

Stadium A (deles i periodene Al og A 2) f0lger straks etter 
ecdysis. Det er et kortvarig stadium der det nye skall ennu er helt 
mykt og langt fra ferdigbygget. 

Stadium B (deles i BI og B2) er karakterisert ved at skallet har 
fatt en papiraktig konsistens. Det lar seg lett presse inn med en 
spiss gjenstand. Konsistensen skyldes at de organiske bestanddeler 
er delvis herdnet, mens bare en svak forkalkning har skjedd. 
Spissene pa k10r, lemmer og munndeler er imidlertid harde. 

Stadium C (deles i C I, C 2, C 3 og C 4) kjennetegnes ved at skallet 
er hardt. Bade herdningen av de organiske komponenter og 
forkalkningen er fullstendig. Det er et langvarig stadium hvor dyret 
utviser stor aktivitet. 

Stadium D (deles i Do, D I, D 2, D3 og D 4) er det siste stadium 
f0r ecdysis. Her skjer en sterk resorbsjon fra det gamle exoskjelett, 
hvorved dette far en stadig mer spm konsistens. Det nye exoskjelett 
anlegges og utvikles under det gamle. Mikroskopisk ses et v~skefylt 
rom, som stadig utvides, mellom det gamle og det nye exoskjelett. 

Stadium E er ecdysis. Det kortvarige stadium der krepsdyret 
aktivt frigj0r seg fra det gamle skall. 

Med referanse til ecdysis deles syklen ogsa kronologisk inn 
i pro-ecdysis (stadium D), post-ecdysis (stadium A og B) og inter
ecdysis (stadium C). 

Det er utviklingsforholdene til de f0r omtalte setae som danner 
grunnlaget for fminndelingen av hvert stadium i perioder. Et 
unntak herifra som jeg kommer tilbake til senere gjelder Do, 
starten av stadium D. Denne perioden bygger ikke pa noen mor
fologiske kjennetegn, men er f0yet inn i syklen ut fra fysiologiske 
data, og behovet for en egen periode som betegner induksjonen av 
de prosesser som karakteriserer pro-ecdysis. 

Som en ser av fig. 1 b, er den relative lengde av stadiene i en 
syklus h0yst forskjellig. Stadiene A, B og E er kortvarige, mens C 
og D er langvarige. Denne relative lengdefordeling er et generelt 
trekk for aIle krepsdyr uansett art eller skiftende ytre betingelser. 
Den absolutte lengde av syklen er derimot avhengig av flere 

faktorer. Innen klassen Crustacea varierer den med krepsdyr
gruppen pa en slik mate at arter med store dyr har meget lengre 
sykler enn arter med sma dyr. Innen Decapoda fmner vi for reker 
2-3 uker mellom ecdysis i sommerhalvaret, mens hummer bare 
har ett skallskifte pro ar. Av fig. 1 b fremgar det ogsa at syklens 
lengde er avhengig av det utviklingstrinn individet l:efinner seg pa. 
Det voksne individ har en meget lengre syklus enn det unge 
krepsdyr. En tredje faktor som griper regulerende inn, er tempera
turen. Den pavirker generelt hele metabolismen ved en temperatur
koeffisient som er tiln~rmet lik to, dvs. at de metabolske prosesser 
omtrent fordobles ved en temperatumkning pa 10° C. Dette 
resulterer i at moderat nedsatte temperaturer, som vi har det var 
og h0st i forhold til midtsommers, forlenger skallskiftet betraktelig. 
For reker er den 2 a 3 ganger sa lang om varen som om sommeren. 
Den relative lengde av de ulike stadier holder seg imidlertid 
konstant under aIle disse skiftende forhold. 

De organer som er sterkest involvert i skallskifteprosessene cg 
hvor de sykliske forandringer er mest markante, er integumentet, 
dvs. epidermis og exoskjelett, hepatopancreas (<<leveren») og 
hemolymfen (<<bloden». De seneste studier av disse organers 
fysiologi og biokjemi har gitt et inngaende kjennskap til skall
skiftets innvirkning pa deres aktivitet. 

Det er ikke ecdysis selv som er den mest interessante begivenhet 
innen skallskiftet, men igangsettingen av de prosesser som uvegerlig 
f0rer frem til ecdysis. Denne fase har fatt betegnelsen Do. Begiven
hetene i Do er hormonstyrt (Carlisle og Knowles, 1959). Hormoner 

fra nevro-sekretoriske cellemasser i hjerne og i de optiske ganglier 

i 0yestilken transporteres via nervefibre til et felles seserneringssted 

(sinus-kjertelen) ogsa i 0yestilken. Hormonet kommer her ut 

i hemolymfen og transporteres til de organer hvor det har sin 

virkning. Det hormon som frigj0res fra sinus-kjertelen, har en 

skallskiftehemmende effekt, og de cellemasser som produserer 

dette betegnes som X-organer. X-organ-hormonet har vist seg a ha 

en indirekte virkning. Det pavirker en annen indresekretorisk 

kjertel, Y-organet, som finnes ved basis av antennene eller ved 

munndelene. Y-organ-hormonet virker skallskifte-aksellererende og 
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setter i gang de prosesser som f0rer frem til ecdysis. Y-organet blir 
hemmet i sin produksjon av X-organ-hormonet. 

Under og like etter ecdysis er ~individet meget 0mtalelig for 
ugunstige milj0betingelser, og et lett bytte for rovdyr. Derfor 
forlanges optimale betingelser f0r skallskiftet startes. Krepsdyret 
har [ogsa] muligheter for a stanse eller bremse en nylig startet 
proecdysis hvis uheldige endringer inntrer. Dette er arsaken til at 
det kan vrere vanskelig a fa igangsatt skallskiftet ved akvariefors0k. 
Dyrene synes a stanse utviklingen tidlig i stadium D. D0dsfrekven
sen for krepsdyr holdt i fangenskap henger likeledes n0ye sammen 
med skallskiftesyklus slik at de fleste d0dsfall inntrer under ecdysis. 
Flere ytre faktorer har her vist seg regulerende: temperatur, 
lysforhold, nreringstilgang og ikke minst anledningen til a trekke 
seg tilbake til en skjult, isolert plass (Bliss og Boyer, 1963). 

Nar dyret har nadd C 4 , settes pro-ecdysis i gang hvis de ytre 
betingelser er gode. Gangen i skallskiftestarten er sannsynligvis 
denne: Gjennom sanseapparatet registrerer hjernen at omgivelsene 
er tilfredsstillende og pavirker X-organene nerv0st til helt eHer delvis 
a innstille sin hormonproduksjon. Y-organet slipper unna den 
hemmende virkning av X-organ-hormonet, og kan selv starte sin 
hormonproduksjon hvorved de skaHskifteinduserende prosesser 
settes i gang. Straks satt ordentlig i gang 10per disse prosesser 
videre av seg selv uten hormonell regulering. Det er kun starten 
av skallskiftesyklus som er hormonstyrt. 

Na skjer det som kjennetegner stadium D. Forbindelsen mellom 
det gamle exoskjelett og epidermis brytes, og det oppsrar et 
vreskefylt rom mellom dem. Det nye skall anlegges og utvikles [her], 
som en tynn, foldet hinne ovenpa epidermis. Den syntetiske 
aktivitet i integumentet tiltar stadig og har et maksimum i D 2-Dg • 

Vi kan f0lge den gjennom kvantitative chitinanalyser. Mikroskopisk 
kan en observere en endret anatomi og en stor sekretorisk virksom
het i epidermis. Det h0ye oksygenforbruk i epidermis gjenspeiler 
ogsa denne sterke aktivitet (Skinner 1958). Muskelfestene 10sner 
fra det gamle og fester seg til de nye exoskjelett i 10pet av D 3• 

Gjennom analyser av det gamle skjelett kan en f0lge en stadig 
resorbsjon av materiale, og hovedparten av dette lagres midlertidig 
i hepatopancreas. Srerlig de organiske bestanddeler er gjenstand 

for tilbakeholdelse ; saledes opptas 79 % av disse fra strandkrabbens 
(Carcinus maenas) skall f0r dette kastes av, mens bare 18 % av de 
uorganiske komponenter resorberes (Robertson 1937). Det er 
imidlertid star variasjon fra art til art i resorbsjonsgraden fra 
skallet f0r dette st0tes avo Den avhenger meget av muligheten for 
a skaffe de n0dvendige bestanddeler fra omgivelsene. Saledes vil 
marine former kun resorbere 10-20 % av de uorganiske salter, 
som bestar av ca. 95 % kalsiumkarbonat, mens ferskvannsdyr viI 
resorbere 40-60 % av de samme salter. Dette henger sammen 
med den h0ye konsentrasjon av kalsium i sj0vann, i motsetning 
til forholdet i ferskvann. Gj0res den samme unders0kelse for 
fosfat-ionene, som det er meget lite av bade i sj0- og ferskvann, 
fmner vi at det skjer en sterk og tilsvarende resorbsjon og lagring 
hos bade ferskvanns- og marine former. 

Resorbsjonen skjer generelt fra hele exoskjelettet, men spesielt 
sterkt i visse partier. Saledes resorberes st0rsteparten av det 
endophragmale skjelett, likeledes de indre partier ved klofestene 
og langs spesielle S0mmer (suturer) i skallet hvor dette sprekker 
opp under ecdysis. Disse partier blir herved myke og tillater 
volumin0se deler a bli trukket ut gjennom smale passasjer. Den 
uforholdsmessig sterke resorbsjon av de organiske deler gir skallet 
en spmhet, som er karakteristisk for D3 og D 4• Det er lett a brekke 
sma biter ut av det, noe en ikke kan gj0re med et skall fra 
inter-ecdysis. 

Noe av det resorberte materiale overf0res til hepatopancreas 
for lagring, resten utskilles. Hemolymfen er formidler av denne 
transportvirksomhet mellom integument og hepatopancreas. Alt 
materiale til oppbygging og fra nedbryting av integumentet tran
sporteres via hemolymfen, og den kvalitative og kvantitative 
sammensetning av denne gir et bilde av virksomheten. I pro-ecdysis 
finner vi 0ket konsentrasjon av kalsium, fosfat, glukose, proteiner 
og lipider. Dels kommer disse fra det gamle exoskjelett, og dels 
kommer de fra reservelageret i hepatopancreas, som na er blitt 
aktivert. I den foranl0pende inter-ecdysis, i C 3-C4 , skjer det en 
utstrakt lagring av nreringsstoffer med henblikk pa det kommende 
skallskiftet, srerlig av lipider, men ogsa glykogen og proteiner. 
Disse reserver aktiveres i pro-ecdysis og brukes opp under det 
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kommende skallskiftet. Nreringsstoffene nyttes bade som ramateriale 
til dannelse av det nye skall, og som energi til opprettholdelse av 
livsprosessene i periodene fra Dl til B2, mens dyret f0rer en skjult 
tilvrerelse uten a ta nrering til seg. 

Samtidig med at det organiske reservelager tappes sterkt, 
avsettes til en viss grad uorganiske ioner spesielt av kalsium, 
magnesium og fosfat i hepatopancreas eller i spesielle organer 
utenpa knusemaven (gastrolither). De som har spist hummer, har 
kanskje en eller annen gang funnet noen krystallinske, gulhvite, 
stavformete dannelser ved knusemaven. Dette er nettopp avsatt 
kalsiumkarbonat som er resorbert fra skallet og lagret for bruk 
til mineraliseringen av det nye skall etter ecdysis. 

Det spalteformete rommet mellom det gamle og det nye skall 
utvides stadig i stadium D, og setae og de ytterste spisser av k10r, 
lemmer og antenner trekkes til bake for a lette den hurtige skall
avkastningen som na f0lger. 

Ecdysis selv er et meget kortvarig stadium; fra noen sekunder 
hos reker til 10-30 minutter hos krabbe og hummer. Dyret 
s0ker sikkerhet i en bortgjemt, isolert plass, og aktiviteten som 
stadig har avtatt i stadium D, innstilles na helt. Den mest markerte 
begivenhet, som skjer i dette stadium, er den til dels kolossale 
vannopptagelse under og straks etter ecdysis. Det er denne vann
absorbsjonen som bevirker at det nydannete, foldete exoskjelett 
spiles ut til et glatt dekke. Den varierer fra art til art og likeledes 
med alderstrinnet: unge dyr absorberer relativt mye mer enn 
gamle. En strandkrabbe pa 50 g vil ta opp 70 % av sin vekt i vann 
(Robertson 1937), en annen krabbeart (Maja squinado) inntil175 % 
(Drach 1939), mens en hummer (Homarus vulgaris) pa 100 g vil 
oppta 47 % (Lowndes og Panikkar 1941). 

Ved a unders0ke hemolymfen finner vi grunnlaget for denne 
vannabsorbsjon. Fra D3-D4 og ut i stadium E har en 0kning i 
hemolymfens osmolaritet pagatt: Innholdet av opp10ste, osmotiske 
aktive partikler er 0ket (Baumberger og Olmsted 1928, Panikkar 
1941). Hva denne 0kning primrert skyldes, er ikke klarlagt. Bade 
lipid-, protein- og ionekonsentrasjonen er pavist 0ket, men selv 
den kombinerte effekt av disse kan ikke forklare den sterke 0kning 
i osmolariteten som bratt inntrer like f0r ecdysis. Unders0kelser 
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Kurven viser det hurtige vannopptaket under ecdysis for en voksen hummer. Den 
horisontale aksen angir tiden i timer ffJr og etter ecdysis, som er betegnet rned tidspunktet O. 
Den vertikale aksen angir vannopptaket ved hvert tidspunkt som prosent av det totale 

vannopptak. (Etter G. W. Corrivault og J. L. Tremblay, 1948.) 

som pagar ved Zoofysiologisk institutt, Blindern, ventes a kaste 
nytt lys over dette problem. Resultatet av denne osmolaritets0kning 
er imidlertid en hurtig vannabsorbsjon under og like etter stadium 

E, som det fremgar av fig. 2. 
Det absorberte vann kommer inn i hemolymfen fra fortarm

mavepartiet (Drach 1939). Ogsa disse deler skitter, som f0r nevnt, 
sitt ytre dekke, og det nye er i en kort periode lett vanngjennom
trengelig (Younge 1936). Vann svelges aktivt, vanntrykket i for
tarmen 0ker, og knusemaven spiles ut som en ballong. Den 
kombinerte effekt av 0ket vanntrykk i fortarmen, og 0ket osmotisk 
trykk i hemolymfen far vann til a trenge inn med stor hastighet. 

....... 
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Hemolymfevolumet 0kes herved kraftig. Etter avsluttet ecdysis 
kan det vcere fra to til ti ganger st0rre blodvolum enn like for 
denne (Drach 1939). Ved en forenet effekt av muskelarbeid og en 
selektiv fordeling av hemolymfe i de ulike kroppsavsnitt frigj0r 
dyret seg fra sitt gamle, na trange skaU. Den sterkt utspilte knuse
maven hjelper ogsa til ved a presse carapax opp. Nar den p.g.a. 
det svelgete vann spiles ut til sitt mangedobbelte volum, rna ogsa 
cephalothorax oke i volum. De skj0re suturene brekker, og det 
stive carapax 10ftes opp, som et bilpanser som er hengslet foran. 
Ved a pumpe hemolymfen inn i abdomen samtidig som kraftige 
muskelsammentrekninger utf0res, frigj0r dyret f0rst cephalothorax, 
antenner, 0yne, munndeler, fortarm og lemmer fra det gamle skall. 
Deretter pumpes hemolymfen tilbake fra abdomen, og ved kraftige 
slag med denne er dyret helt fritt. Plastisiteten i det gamle skaU 
gj0r at dette lukker seg i suturene og ligger som en mindre utgave 
ved siden av sin na meget myke eier. 

At cephalothorax frigj0res f0rst, har sannsynligvis sammenheng 
med gjeUenes plasscring her. Under ecdysis vil det gamle skaU 
blokkere de respiratoriske flater, hvorved gjellene hindres i sin 
virksomhet. Straks ecdysis er endt, pumpes en forsterket vannstmm 
over gjellene som for a utligne en oksygenmangel. 

Dyret er na kommet inn i post-ecdysis (stadium A og B) hvor 
skallet blir ferdigdannet. Det absorberte vann har medf0rt at det 
nydannete exoskjelett blir strukket, og dyret 0ker i vekt og volum. 
Det holder seg i ro og skjult, mens det nye SkaU stives ved herdning 
og mineralisering. Ytterligere veksler trekkes pa de organiske og 
uorganiske reserver i hepatopancreas i denne fasen. Munndeler 
og kl0r er de partier som f0rst bljr herdet. Dette gir d yret den 
fordel at det hurtig blir i stand til a spise og forsvare seg. Aktiviteten 
tiltar stadig etter som skallet herdnes. Det kan dreie seg om 6-12 
timer for reker og 1-4 uker for krabbe og hummer for skallet 
igjen har fatt sin fulle hardhet og inter-ecdysis er inntradt. 

I stadium C utviser dyret maksimal aktivitet og har et sterkt 
nceringsbehov. I ClOg C 2 foregar celledelinger og vevsvekst med 
maksimal hastighet. Ved vannabsorbsjonen og derpa f0lgende 
strekking og skallherdning har dyret fatt st0rre volum og vekt, 
men veksten er reelt sett bare en 0kning i vanninnholdet. Vevs

mengden er gatt sterkt tilbake i forhold til hva den var f0r ecdysis 
pa grunn av den lange fasteperioden hvor dyret har mattet tcere 
pa aIle de tilgjengelige energireserver. All ncering som inntas i ClOg 
C , nyttes derfor til oppbygging av mykt vev. Da volumet holdes z
konstant, skjer det hele tiden en utveksling av vann og nydannet 
vev. Vi kan f0lge denne prosessen ved a unders0ke dyrets vann
innh01d. Som det fremgar av fig. 3, stiger dette bratt i stadium E 
for sa 1angsomt a faUe til det normale igjen midt i stadium C. 
F01ger vi nceringslagringen i hepatopancreas, finner vi i ClOg C 2 

lave verdier for fett-, glycogen- og proteininnholdet: den inntatte 
ncering brukes kun til vevsoppbygging. Midt i stadium C kommer 
vevsveksten til et s1uttpunkt, og i C 3 og scerlig C 4 skjer en utstrakt 
ncerings1agring igjen med sikte pa det neste skal1skiftct, hvorved 

syk1usen er s1uttet. 
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Fig. 3. 

Kurve over vanninnholdet i langusten (P a n ul i ruS argus) under skaHskiftesyklus. 
Den horisontale akse angir tiden i dager f0r og etter ecdysis, som er betegnet med 
tidspunktet O. Den vertikale akse angir vanninnltoldet som prosent av dyrets totalvekt. 
Det kraftige faU i stadium B skyldes mineratiseringen av det nye exoskje1ettet. 

(Omarbeidet etter data fra D. F. Travis 1964.) 
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Summary 

The moult cycle of Crustacea 


An account of the modern view of the life and growth of Crustacea is given. 
The data are gained mainly through studies on the decapode crustaceans. Their 
life is regarded as a chain of recurrent, identical moulting·cycles, each divided in 
five stages A, B, C, D, E. Stage E marks the ecdysis. The main physiological and 
morphological changes which occur in each of these stages are presented. 
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En oversikt over fuglefaunaen i 
distriktene Tinn, Hjartdal og Notodden 
i Telemark 

Henning Dunker 

I l0pet av arene 1955-1963 er det blitt gjort en del observasjoner 
av fugl i herredene Tinn (tidl. Tinn og Hovin) og Hjartdal, samt 
Notodden kommune (tidl. Gransherad, Heddal og Notodden by). 
(Nar det i det f0lgende ikke spesielt star Notodden by, menes 
kommunen Notodden.) Da fuglefaunaen i dette omrade ikke 
tidligere er beskrevet, er et utdrag av disse observasjonene blitt 
samlet i den f0lgende oversikt. 

Hovedtyngden av materialet utgj0res av egne observasjoner 
i arene 1955-63, konsentrert rundt Notodden by, Gransherad 
og Tuddalsfjellene. Forfatteren vil fa rette en takk til tegneren 
Christian Kittilsen som har bidradd med en rekke verdifulle 
notater fra henholdsvis Tinnoset og Austbygde med tilst0tende 
fjelltrakter. Omradet Tinn, Hjartdal og Notodden er ikke pa noen 
mate systematisk unders0kt, og enkelte trakter er bare tilfeldig 
gjennomstreifet. Dette gjelder srerlig i Hjartdal herred. Pa grunn av 
ramaterialets kvalitative karakter er denne oppsats blitt en ren 
artsoversikt med tillegg av en tabell som viser en del trekktider. 
Alle observerte arter fra arene 1955-1963 er inkludert i en tabell, 
i et fors0k pa a konsentrere de viktigste data. Et utdrag av disse 
arter er mer utf0rlig behandlet i vanlig faunaliste. Til slutt et lite 
appendix med noen fa iakttagelser fra arene f0r 1955. Alle klokke
slett er angitt i normaltid. 

Distriktene Tinn, Hjartdal og Notodden utgj0r et utpreget 
skog- og fjellomrade hvor barskogen er den dominerende vegeta
sjonstype. L0vskog finnes bare sporadisk i dalf0rene (srerlig nedre 
Heddal), og bestar for det meste av bj0rk og or. H0yden over 
havet varierer fra ca. 16 til 1885 m. Granskoggrensen ligger pa 
ca. 900 m.o.h. og bj0rkeskogen pa ca. 1000 m.o.h. Fjellmassivet 
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Fig. 1. Oversiktskart over Tinn, Hjartdal og N otodden. Innsirklet S angir Semsoyene 

i nordenden av Heddalsvannet. 


Outline map of Tinn, Hjartdal, and Notodden. The encircled S indicates the Sem 

Islands at the northern end of the lake Heddalsvann. 


i de vestlige deler av Tinn grenser til Hardangervidda med Mosvann 
og Marvann. Syd for Tinn ligger Hjartdal herred (med Hjartdals~ og 
Tuddalsfjellene) og Notodden kommune (med det sydvestlige 
Blefjell og nordlige Lifjell). Et mindre trekk av ender og vadere 

passerer nordenden av Heddalsvannet med de sakalte S(ms0yene 
og videre oppover i Heddal. En viss interesse har saledes Semsoyene 
som lokalitet for trekkfugl. 

Tabell 1 

Forekomst av observerte fuglearter i distriktene Tinn, Hjartdal 

og Notodden 1955 - 1963. 

Bird species observed in the Tinn, Hjartdal, and Notodden districts 1955- 1963. 


R 	 regelmessig hekking (regular breeder). 
(R) 	 regelmessig hekking sannsynlig pga. artens vanlige opptreden 

(probably a regular breeder). 
r sporadisk hekking (sporadic breeder), 
(r) 	 sporadisk hekking sannsynlig pga. gjentatte observasjoner pa 

spesielle lokaliteter og/eller adferd som indikerer hekking 
(probably a sporadic breeder, according to observations and behaviour). 

Ant.obs. antall ganger arten er observert (number of times species observed). 
Ant. eks. antall eksemplarer av arten observert (number of individuals of 

species observed). 
x 	 et storre antall observasjoner, antall eksemplarer ikke nrermere 

spesifisert (numerous observations, number of individuals not specified). 
(g) 	 overveiende sannsynlighet for gjentatte observasjoner av samme 

individ (high probability of repeated observations of the same individual). 

Av de 157 arter tabellen omfatter, er observasjonene av folgende arter 
begrenset til nordenden av Heddalsvannet og nedre del av Heddola elv: dverg
dykker, brunnakke, toppand, knoppsvane, sivhone, sothone, sandlo, dverglo, 
storspove, islandsspove, rodstilk, myrsnipe, brushane, svartbak, sildemake, 
grllmllke og hettemake. Dette antyder at det nordre Heddalsvann faunistisk 
adskiller seg noe fra de ovrige deler av omrlldet. Det bor her nevnes at Heddals
vannet ligger bare 16 m.o.h. For de ovrige arter som ikke er kommentert, synes 
det ikke a vrere bakgrunn for nrermere angivelse av lokalitet. Dette gjelder 
overveiende arter med en mer tilfeldig og/eller jevn utbredelse i omradet (storlom, 
stokkand, krikkand osv.). 

Var (spring), host (autumn) 

Enkeltindivider (Non-breeders) 

R r ManedAnt_ I Ant. I I Arobs. eks. (Month) (Year) 

I 

Storlom, Gavia arctica .. . ....... R 
Smlllom, Gavia stellata .. . ....... X 1-2 Var/host 
Dvergdykker, Podiceps ruficollis . . . X 1(g) Des.- febr . 59-60 
Hegre, Ardea cinerea .... . ....... ? X 1- 5 Juni- aug. 
Stokkand, Anas platyrhynchos . .... R 
Krikkand, Anas crecca . ... . .... . . R 
Brunnakke, Anas penelope ....... X 1-9 April-mai 
Bergand, Aythya marila ..... . ... X X 
Toppand, Aythya fuligula ...... . X 1-6 April-mai 
Kvinand , Bucephala clangula . .... [ R 
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Enkeltindivider (Non-breeders) 

R r M imedAnt_ I Ant. I I Arobs. eks. (Month) (Year) 

Siland, Mergus serrator . . .. .. .. . . r X 1- 12 April-mai 
Laksand, Mergus merganser . .. . _ . X 1- 7 Des.-mai 
Anser sp ................. . ..... X X V arjh0st 
Knoppsvane, Cygnus olor .. ... . .. X 1(g) Mars-april 63 
Sangsvane, Cygnus cygnus ........ X X M ars- april 
Konge0rn, Aquila chrysaetos .. . .. . X 1-2 
Musvak, Buteo buteo . ...... .. .. . R 
Fjellvak , Buteo lagopus . ... _.... . . R 
Spurvehauk, Accipiter nisus ...... (R) 
H0nsehauk, Accipiter gentilis . .. .. R 
Myrhauk, Circus cyaneus . . .. .. ... 3 1 Sept.-okt. 58 59 
Fiske0rn, Pandion hatiaetus .... . . 2 1(g) Mai 57 
Vandrefalk, Falco peregrinus . _ ... 2 1 Juli 56 
Jaktfalk, Falco msticolus ... . .. _.. 1 1 Sept. 57 
Dvergfalk, Falco columbarius .. .. . r X X 
Tarnfalk , Falco tinnunculus ... . . .. (r) X X 
Lirype, Lagopus lagopus ......... R 
Fjellrype, Lagopus mutus ...... .. R 
Orrfugl, Lyrums tetrix .. . _ . .. ... . R 
Storfugl, Tetrao urogallus ...... .. R 
Jerpe, Tetrastes bonasia ......... . R 
Trane, Qms grus ..... _......... ? X X Var 
Sivh0ne, Qal1inula chloropus ..... 4 1 Mars- nov. 59 62 
Soth0ne, Fulica atra ............ 2 1(g) April 61 
Tjeld, Haematopus ostralegus . .. .. 8 1- 6 Mars juni 59-62 
Vipe, Vanellus vanellus .. ........ r X X 
Sandlo, Charadrius hiaticula . _ . .. . 2 1 April-juni 58-62 
Dverglo, Charadrius dubius ....... r X X 59 63 
Heilo, Pluviatis apricaria .... .. . .. (r) X X 
Bolltit, Eudromias morinellus . . .... r 1 1 Juni 60 
Enkeltbekkasin, Qallinago gallinago (R) X X 
Rugde, Scolopax rusticola . . .. ... .. R 
Storspove, Numenius arquata ..... r X 1-36 April-juli 
Smaspove, Numenius phaeopus .... X 1-3 April- mai 
Islandsspove, Limosa limosa ..... 2 1(g) Mai 60 
Skogsnipe, Tringa ochropus ..... . (R) 
Gr0nnstilk, Tringa glareola . . .. ... (r) X 1-2 Mai- juli 
R0dstilk, Tringa totanus ......... 1 1 Mai 62 
Gluttsnipe, Tringa nebularia ...... X 1-27 Mai-aug. 
Strandsnipe, Actitis hypoleucos .. .. R 
Myrsnipe, Calidris alpina . .. .. . . 1 1 Juni 62 
Brushane, Philomachus pugnax ... 1 1 Mai 60 
Svartbak, Larus marinus ...... . .. 5 1-2 Mars-april 59-61 
Sildemake, Larus [uscus . .... .. . .. 2 2 April 60-61 
Gramake, Lams argentatus . _... .. X X 
Fiskemake, Lams canus .... .. ... R 
Hettemake, Larus ridibundus . ..... X 1- 9 Mars juni 58-63 
Makrellterne, Sterna himndo ..... 2 1 Juni-sept. 60-63 
Skogdue, Columba oenas .....•... 1 1 Juni 62 

R r 

Enkeltindivider (Non-breeders) 

? 

) 

Ant. I Ant. I Maned 
obs. eks. (Month) 

X 1 

2 1 Sept.-okt. 

X 1(g) Mai 

X 2(g) Juni-aug. 

X X 

X 1 
X X 
X 1-2 

1 X M ai 

1 1 Juni 
X X 

1 3 April 
1 8 Aug. 
4 1-3 M ars-mai 

X 1- 10 Juli- okt. 

X 1- 10 
X 1-3 

X X 

I Ar(Year) 

61-62 
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59 

60 

61 
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Ringtrost, Turdus torquatus ...... 
Svarttrost, Turdus merula ... .. ... 
Steinskvett, Oenanthe oenanthe ... 
Buskskvett, Saxicola rubetra .. ... . 
R0dstjert, Phoenicurus phoenicurus. 
Blastrupe, Luscinia suecica .... . .. 
R0dstrupe, Erithacus rubecula . . ... 
M yrsanger, Acrocephalus palustris .. 
Gulsanger, Hippolais icterina .... . 
Munk, Sylvia atricapilla ..... .... 
Hauksanger, Sylvia nisoria . ....... 
Hagesanger, Sylvia borin ......... 
Tornsanger, Sylvia communis ..... 
M011er, Sylvia curruca ........... 
Gransanger, Phylloscopus collybita .. 
L0vsanger, Phylloscopus trochilus . .. 
B0kesanger, Phylloscopus sibilatrix .. 
Fuglekonge, Regulus regulus ...... 
Gra fluesnapper, Muscicapa striata. 
Svart-hvit fluesnapper, 

Muscicapa hypoleuca ......... . 
Jernspurv, Prunella modularis .... 
Trepiplerke, Anthus trivia lis ..... 
Heipiplerke, Anthus pratensis .... 
Linerle, Motacilla alba .......... 
Gulerle , Motacilla flava . ......... 
Sidensvans, Bombycilla garrulus .. . 
Varsler, Lanius excubitor ........ 
Tornskate, Lanius collurio ....... 
Strer, Stumus vulgaris ........... 
Gmnnfink, Chloris chloris . ....... 
Stillits, Carduelis carduelis . ..... .. 
Gmnnsisik, Carduelis spinus ..... 
Tornirisk, Carduelis cannabina ... 
Bergirisk, Carduelis flavirostris . . .. 
Grasisik, Carduelis flammea ... .. . 
Dompap, Pyrrhula pyrrhula ... . .. 
Konglebit, Pinicola enucleator ..... 
Grankorsnebb, Loxia curvirostra .. 
Furukorsnebb, Loxia pytopsittacus . 
Bokfink, Fringilla coelebs . ... .. ... 
Bj0rkefink, Fringilla montifringilla . 
Gulspurv, Emberiza citrinella ..... 
Kornspurv, Emberiza calandra . ... 
Hortulan, Emberiza hortulana .... 
Sivspurv, Emberiza schoeniclus .... 
Lappspurv, Calcarius lapponicus . . 
Snespurv, Plectrophenax nivalis ... 
Graspurv, Passer domesticus ...... 
Pilfink, Passer montanus . ..... . ... 

(Kittilsen 1955.) 

Enkeltindivider (Non-breeders) 

R r 
Ant_I
obs. 

Ant. 
eks. 

I Maned 
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Fig. 2. Nedre Hedda!. I forgrunnen Heddalsvannet og Sems",yene. 

Lower Hedda!. In the foreground lake Heddalsvann and the Sem Islands. 


(Foto: Wideme.) 


Kommentarer til artstabellen 

Sm,Uom, Qavia ste![ata. 1-2 individer sees var og host i Juvsja 

og Faugerhaugstj. ved Austbygde i Tinn (Kittilsen). 
Regre, Ardea cinerea. Sees pa ettervinteren, oftest i august, 

i nedre Heddal; overveiende enkeltindivider. Ved Arlifoss nord 
for Notodden by (ved Tinnaa) observeres hyppig 1-2 individer 
i sommerhalvaret. Samme sted ble det fortalt at et par med 3 unger 
holdt seg n~r Tinnaa pa ettersommeren noen ar tilbake, og at 

hekking da skulle ha funnet sted. 

Knoppsvane, Cygnus aLar. Fra begynnelsen av mars til begynnel
sen av april 1963 hadde ett individ tilhold i den isfrie nordenden 
av Heddalsvannet (diverse observatorer; senere artsbestemt ved 
fotografi). I begynnelsen av dette tidsrom skulle den ha holdt seg 
sammen med endel andre svaner (hvorvidt disse var knoppsvaner 
eller sangsvaner vites ikke). Ved kontroll 5. april saes ingen svaner 

pa stedet. 
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Kongeørn, Aquila chrysaetos. Observert flere ganger i Mårvann
traktene, bl.a. en ungfugl i Merakdalen 6.-8. august 1959 (Kittilsen). 
Ifølge O. Bondal, Tuddal, ble 2 individer skremt opp fra et nydrept 
rådyr i fjellet på vestsiden av Bonsvann i Tuddal i november 1959. 
I begynnelsen av januar 1961 ble et individ sett over Hitbera 
i Tessungdalen (H. Garden m. fl.). '" 

Musvåk, Buteo buteo. Nokså alminnelig i de sydlige deler av 
området. Nordligste observasjoner fra Sønstevann og Tjågevann 

Gransherad, hvor den trolig hekker. Ett individ observert i 
Bergan-grend, Tinnoset, 17. april 1955 (Kittilsen). To redeplasser 
er kjent i Notodden-distriktet, begge noen km fra Notodden by. 
Det ene redet (Nybuåsen) ligger i en østvendt li med tett barskog 
og endel store ospetrær. Selve redet er plassert i en ca. 15 m høy 
osp, 3-4 m fra toppen. Redet er blitt kontrollert mer eller mindre 
grundig i årene 1957-1963, og ble funnet bebodd i 1957 1958 
1959 og 1961. 26. mai 1957 inneholdt redet egg; 7. jun: 1958: 
3 dununger; 10. mai 1959, 3 egg; 31. mai 1959, 3 egg; 7. juni 1959, 
3 unger; 11. juli 1959, 3 nesten fullfjærete unger; 11. mai 1961, 
tomt; 28. mai 1961, 2 egg; og 17. juni 1961, 2 unger. 

1015 

1045 
1145 

1205 

Il. juli 1959 ble 3 timer tilbragt ved redet i kamuflasje , fra 
kl. 0930- 1230. De tre ungene var da nesten flyvedyktige, og ble 
matet 4 ganger: 

~d. inn på redet med l spissmus (Soricidae). Ungene piper, lite 
mter~sserte. Ad. forsvinner og byttet slukes helt av nærmeste unge. 
Ad. ~nn med l firfisle (Lacerta vivipara) som raskt slukes hel. 
Ad. lOn med l stålorm (Anguis fragilis), flyr straks vekk. Ungene 
pIper., og næ rmeste unge sluker byttet etappevis. 
Ad. lOn med l småfuglunge (Passeriformes) og flyr raskt vekk. 
En av ungene fortærer byttet stykkevis. 

Den andre redeplassen (Jubekktjønna) ligger i en østvendt li 
med mørk, tett barskog. Redetreet er en ca. 7 meter høy furu, og 
selve redet er plassert inn til stammen 1-2 m fra toppen. Redet 
ble funnet høsten 1959, og ga da tydelig preg av å ha vært i bruk 
samme år. 3. juni 1960 inneholdt redet 2 egg, mens det ble funnet 
tomt i 1961 og 1962. 

Myrhauk, Circus cyaneus. Ett individ observert på Semsøyene 
12. oktober 1958. 24. september 1959 ble et individ observert 
ved Stegaros i sydenden av Mårvann, og ett individ 3.- 4. oktober 
1959 ved Djuplon nord for Stegaros (Kittilsen). 
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Fiskeørn, Pandion haliaetus. Ett individ observert ved Damvann, 
noen km syd for Elgsjø (øst for Notodden by), 25. mai 1957. 

Jaktfalk, Falco rusticolus. En ung ~ skutt i Grotvassdalen nær 
Brattefjell, bfjell, 22. september 1957. Vingelengde: 400 mm. 

Sivhøne, Qallinula chloropus. Ett eks. observert i kanal ved 
Lysthus i Heddal i august 1959; i Tinnåa, Notodden by, 27. mars 
1960; i nordenden av Heddalsvannet 12. november 1961; og i 
snellebevokst dam ovenfor flyplassen i Heddal 8. juni 1962. 

Sothøne, Fulica atTa. Ett individ observert 22.-23. april 1961 
i liten starrbevokst vik i Heddøla elv ovenfor Strupa i Heddal. 

Tjeld, Haematopus ostralegus. 13. mars 1960 ble 6 individer 
observert sittende på en tømmerlense i utløpet av Tinnåa i Not
odden by. Enslige fugler er blitt observert en rekke ganger i 
Notodden kommune: 

Semsøyene (Heddal): 26 /4-59, 1/5-60, 15/5-60. 
Lysthus (Heddal): 11 /5-61, 14/5-61,6/6-62. 
Hø'ymyrvann (0. for Notodden by): 7/5-59. 

Vipe, Vanellus vanellus. Hekker sporadisk i Heddal, og sees 
i varierende antall i hele Notodden-distriktet. 27 individer bl.a. 
observert 3. april 1960 på Semsøyene. Opptrer om våren på jordene 
i Austbygde, og har fast tilhold ved Møsvann (915 m.o.h.) (Kittilsen). 

Dverglo, Charadrius dubius. Første gang konstatert som ruge fugl 
ved Lysthus i Heddal i 1959 (Dunker 1959). Min. 3- 4 par har 
i de senere år hekket på sand og grusbanker langs breddene av 
Heddøla på strekningen Semsøyene-Kasin i Heddal. 1----:-2 par 
hekker bl.a. årvisst på nordbredden av Heddøla ved Lysthus. 
28. juni 1963 ble et rede med l egg funnet på denne lokaliteten. 
Eaget hadde følaende mål: 31,9 X 22,3 mm, og redegropen (utforet 
n~ed småsten): 11 X 13 X 3 cm. Redet lå helt åpent på grusbanke 
ved elven. 

Heilo, Pluvialis apricaria. Opptrer regelmessig i de fjelltrakter 
som markerer begynnelsen av Hardangervidda (Mårvann-Møs
vann). Sees på jordene i Austbygde om våren (Kittilsen). Sporadisk 
opptreden syd for Vestfjorddalen : 28. juni 1956 ble det observert 
2 individer på Råen i Tuddal. 10. juli 1963 et engstelig, pipende, og 
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Fig. 3. Unge av dverglo (Charadrius dubius). Lysthus, Heddal, juni 1960. 
Young of Little Ringed Plover (Charadrius dubius). 

åpenbart hekkende, par på en høyde ovenfor Busnessjåen sr. ved 
Sjåvann i Tuddal (ca. 950 m.o.h.). 

Bolltit, Eudromias morinellus. Synes å ha en lignende utbredelse 
som heiloen. 5. juni 1960 ble ett individ observert på toppen av 
Mårsnos ved Mårvann (bolltiten er antagelig mer vanlig i disse 
trakter enn den ene observasjon indikerer). 8. juli 1963 ble en 
ad. med en stor dununge funnet på en bar, stenet høyde (ca. 950 
m.o.h.) i den sydøstlige del av Storefjell på østsiden av Sjåvann 
i Tuddal, hvilket er eneste observasjon syd for Vestfjorddalen. 

Storspove, Numenius arquata. Opptrer i nedre Heddal april~mai, 
enkeltvis og i småflokker. 36 individer observert på Semsøyene 
27. april 1960. 2 dununger funnet 18. juni 1960 i en gressmark 
på sydsiden av Heddøla ved Lysthus i Heddal. 

Småspove, Numenius phaepus. April~mai observeres 1-3 indi~ 
vider på jordene i Austbygde, bl.a. 2 eks. 16. april 1960 (Kittilsen). 

Brushane, Philomachus pugnax. En d' i vårdrakt observert på 
Semsøyene 11. mai 1960. 
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Hettemåke, Larus ridibundus. Første observasjon i området var 
et individ i nordenden av Heddalsvannet 5. mai 1958. Så i 1959 
ble 9 eks. observert i utløpet av Tinnåa i Notodden by 11. april 
(disse forsvant fra området utpå våren). 27. mars 1960 ble ett eks. 
observert i utløpet av Tinnåa, og 12. april såes igjen minst 9 eks. 
samme sted. Utover våren 1960 såes 1-4 eks. i nordenden av 
Heddalsvannet, siste gang 2 eks. ved utløpet av Tinnåa 16. juni. 
Eneste observasjon fra 1961 var ett individ ved Semsøyene 19. april. 
Ingen observasjoner i 1962. Så i 1963 såes ett eks. i utløpet av 
Tinnåa 5. april. 

Skogdue, Columba oenas. Ett individ observert ved Lysthus 
i Heddal 10. juni 1962. 

Hubro, Bubo bubo. Forekommer utvilsomt sporadisk i området 
(ingen observasjoner). Skal visstnok hekke år om annet i traktene 
ved Vestfjorddalen og Tessungdalen (Kittilsen). 

Spurveugle, Qlaucidium passerinum. Fast opptreden ved Bergan~ 
grend, Tinnosetj i 1956 ble spurveugle~sang hørt fra ca. 24. februar 
til ca. 20. mars (Kittilsen). Enkeltindivider er observert i Notodden 
by i februar 1958, 28/1O~60, 4/2~61, 7/2~61 og 18/2~61. Et ribb av 
spurveugle ble funnet 4. februar 1961 på Kåfjellåsen vest for 
Notodden by. Ett individ ble i oktober 1961 skutt på Tårefjell 
(Helgenotra) sydvest for Notodden by. 19. mars 1961 ble det på 
to forskjellige lokaliteter i Notodden by funnet byttedyr~rester og 
gulpe~boller i tilsammen 6 stærekasser. De ca. 50 gulpe~bollene 
ble ikke nærmere analysert, men av de andre restene ble bestemt: 
1 husmus (Mus musculus), 3 kjøttmeis (Parus major), 1 gjerdesmett 
(Troglodytes troglodytes), 1 rødstrupe (Erithacus rubecula), 3 grønnsisik 
(Carduelis spinus) og 8 gråspurv (Passer domesticus). 

Hornugle, Asio otus. Ett kull på 2 flyvedyktige unger observert 
langs bredden av Heddøla ved Lysthus i Heddal 24.-25. juni 1959. 
Ungene begynte å skrike etter mat kl. 2220 den 24. og ca. kl. 2200 
den 25. Lokaliteten var blandingsskog med tette furuholt foruten 
gran, bjørk og or, nær dyrket mark. 

Jordugle, Asio flammeus. Ett individ observert 31. mai 1960 
ved Sundet, Møsvann, og ett individ hørt ved Larskås ovenfor 
Austbygde 26. september 1962 (Kittilsen). 
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Natteramn, Caprimulgus europaeus. Ett individ hørt nedenfor 
Bergan-grend, Tinnoset (372 m.o.h.) 29. mai 1957; fuglen ble hørt 
endel kvelder utover våren fra ca. kl. 2215 (Kittilsen). 

Fjellerke, Eremophila alpestris. Ett eller flere individer observert 
ved Møsvann 16. mai 1960 (Kittilsen). 

Sandsvale, Riparia riparia. En koloni fantes i 1955 i et sandtak 
i Notodden by. Denne kolonien ble ødelagt, og den eneste kjente 
hekkeplass og koloni fra senere år finnes i bredden av Heddøla 
ved Lysthus i Heddal. 

Pirol, Oriolus oriolus. Lydbåndopptak gjort aven O' ved Rue 
gård i Austbygde 5. juni 1961 (Kittilsen). 

Svartkråke, Corvus corone. 3 individer observert i Austbygde 
10. april 1962 (Kittilsen). 

Kornkråke, Corvus ' frugilegus. 8 individer observert i Grans
herad 21. august 1955 (Kittilsen). 

Kaie, Corvus monedula. Ett eller flere individer hørt 24. april 
1959 ved Tangen på Semsøyene. 3 individer observert på Semsøyene 
24. mai 1959, og 2 eks. nedenfor Lysthus i Heddal 9. april 1961. 
27. mars 1960 ble flere individer observert i Austbygde (Kittilsen). 

Spettmeis, Sitta europaea. Enkeltindivider observert i Notodden 
by 16. april 1961 og 28. januar 1962. Vintrene 1962-63 og 1963-64 
såes flere eks. daglig forskjellige steder i Notodden by. Hørt 
i Skirvudalen øst for Austbygde (ca. 1000 m.o.h.) 16.-17. mai 
1959, likeledes observert i Austbygde 20. oktober 1962 (Kittilsen). 

Blåstrupe, Luscinia suecica. Relativt vanlig i fjelltraktene oven
for Austbygde og ved Møsvann- og Mårvanntraktene (Kittilsen). 
Observert 20. mai 1960 ved Skinnarbu, Møsvann, og 14. mai 1961 
i fjellet ved Austbygde (KittiIsen). Flere syngende O' O' observert 
på vestsiden av Mårsnos ved Mårvann 5. juli 1962. 

Gulsanger, Hippolais icterina. Synes å være en relativt ny fugl 
i området. Kun en observasjon fra årene før 1955 (se: observasjoner 
fra årene før 1955). Første gang påtruffet i Notodden-området 
våren 1956 (i Notodden by), i de følgende år påtruffet på stadig 
flere lokaliteter. Fast opptreden i Austbygde årene 1960-1963. 
Syngende O' hørt ved Stegaros, Mårvann (ca. 1125 m.o.h.) 4. juni 
1960, og 30. august 1962 i Austbygde (Kittilsen). 
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Hauksanger, Sylvia nisoria. En syngende O' observert ca. kl. 
0530 29. mai 1963 på landtangen mellom Sønstevann og Damvann 

i Gransherad. 
Sangen hørtes tydelig i flere lange avsnitt: noe lik hagesangeren, men 

med helt karakteristiske harde, skjærende snerrelåter som påkalte 
oppmerksomheten på langt hold, Fuglen satt og sang i en klynge furuer 
nær vannkanten. 

Varsler, Lanius excubitor. Ett eks. observert i tiden 17. februar 
til 13. mars 1960 i Notodden by, 18. april til 27. april ett eks. på 
Semsøyene, og 6. desember ett eks. i Notodden by. 23. desember 
1962 ble igjen ett individ observert i Våladalen i Notodden by. 

Denne fuglen fløy med en drept kjøttmeis (Pa,-us major) i klørne 
(ifølae Løvenskiold (1947) transporterer varsleren alltid byttet i nebber), 
Ankommet i et buskas spiddet varsleren kjøttmeisen på en spiss grenstubb 
o'" ribbet 0<1 parterte byttet (brystpartiet og endel av vingene ble ribbet 
f;r fjær), D"eretter ble den allerede hodeløse kjøttmeisen partert i små 
stykker som hvert enkelt etter tur ble festet på spisse grenstubber og 
i grenkløfter i busker og trær innenfor en radius av 10-20 01, Kun 
nebbet ble brukt ved alle disse operasjonene, 

Varsleren skal dessuten være observert i Gransherad (Kittilsen). 

Tornskate, Lanius col/urio. Løvenskiold (1947) angir i sin 
«Håndbok over Norges fugler», i avsnittet om tornskatens ut
bredelse i Norge, at den skal ruge ved Kongsberg. I Notodden
området såes tornskaten overhodet ikke i årene 1955-1961 
(en obs. i Bergan-grend, Tinnoset, før 1955; se : observasjoner fra 
årene før 1955). I 1962 dukket tornskaten opp på en karakteristisk 
lokalitet som tidligere hadde vært under kontroll: 10. juni ble 
2 O' O' og 1 Cj2 observert ved en liten granplantning på østsiden 
av Semsøyene nær riksvei 10. Terrenget er her flat gressmark 
med klynger av oretrær og tett buskas. 26. juni ble et rede med 
4 egg funnet i granplantingen, plassert inntil stammen aven ca. 
2 meter høy gran, og ca. % m over bakken. 28. juni inneholdt 
redet 3 egg og 1 nyklekket unge (hvilket med en rugetid på 13-14 
døgn gir påbegynt egglegging 13.-14. juni). 13. juli var ungene 
fremdeles i redet, men var utfløyet 15. juli (dvs. en redetid på 

16-17 dager). 
Nær redeplassen ble det 15, juli funnet en «slakteplass» hvor en ad. 

løvsanger (Phyltoscopus trochilus) hang spiddet gjennom halsen på en SpiSS 
kvist (bitemerker over brystet og endel avribbete svingfjær). Under fantes 
rester aven juv. buskskvett (Saxicola mbetra) og en linerle (Motacilla alba). 
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Observasjoner fra arene f0r 1955 

De iakttagelser som skriver seg fra arene f0r 1955, er i det 
vesentlige sa sparsomme og ufullstendige at det i det f0lgende bare 
er tatt med et lite utvalg av spesiell interesse. 

Stork, Ciconia ciconia. Ett individ iakttatt i uti0pet av Hedd0la 

pa Sems0yene varen 1942 (S. Schie). 

Fiske0rn, Pandion haliaetus. Forekom bosatt ved Tinnsj0en 

arene 1930-1935 (Hagen 1952). 

Trane, Qrus grus. Hekket i Tinn 1917 (Collett v /0. Olsen 

1921). 
Hubro, Bubo bubo. H0rt ett ar Bergan-grend, Tinnoset, 

(Kittilsen). 

Hcerfugl, Upupa epops. Ett individ observert ved Bergan-grend, 

Tinnoset (Kittilsen). 

Kornkrake, Corvus frugilegus. 2 eksemplarer observert i Grans

herad 6. september 1947 (Kittilsen). 

Gresshoppesanger, Locustella naevia. En, muligens to, syngende 
6'6 h0rt og sett 18.-19. juni 1954 i Bergan-grend, Tinnoset 

(Kittilsen 1954). 
Gulsanger, Hippolais icterina. Ett eks. skutt Bergan-grend, 

Tinnoset, 5. juni 1953 (Kittilsen 1953). 
B0kesanger, Ph),lloscopus sibilatrix, Syngende 6 observert varen 

1951 i furuholt ved Bergan-grend, Tinnoset (Kittilsen 1951). 

Rosenvarsler, Lanius minor. Ett individ observert 19. mai 1951 
ved Bolkesj0 (eneste norske observasjon) (Kittilsen 1951). 

Tornskate, Lanius collurio. Ett individ observert i Bergan-grend, 

Tinnoset (Kittilsen). 

Summeres iakttagelsene fra omradet Tinn, Hjartdal og Not
odden, faes et antall pa 161 paviste fuglearter. Av disse er 76 arter 
sikre rugefugler (se artstabellen: R og r), mens ca. 17 sannsynligvis 
har hekket innenfor omradet i tidsrommet 1955-1963 (se arts
tabellen: (R) og (r)). For de 0vrige ca. 68 arter er det ingen observa
sjoner som indikerer hekking: for ca, 59 av dem er hekking direkte 
usannsynlig, mens ca. 9 er usikre (se artstabellen: ?). 
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Summary 

Notes on the Bird Fauna of the Tinn, Hjartdal and Notodden Districts 
in Telemark (South Norway) 

The author's incidental observations from 1955 to 1963 are tabulated with 
comments where relevant. Records previous to 1955 are summarized in the 
appendix. 

A total of 161 species has been observed in the area. Of these, 76 are known 
breeding birds (including Charadrius dubius, Eudromias morinellus, and Lanitls 
collurio), and about 17 other species have probably bred in the period 1955-1963. 
For the remaining 68 there are no observations which suggest breeding, although 
for 9 of these (including Ardea cinerea, Qrus grus, Bubo bubo, and Luscinia suecica), 
the possibility is not unlikely. 

Species recorded only once include Podiceps ruficotlis, Ciconia ciconia, Limosa 
limosa, Alcedo atthis, Upupa epops, Oriolus oriolus, Locustella naevia, Acrocephalus 
palustris, Sylvia nisoria , Lanius minor, and Emberiza calandra. 
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Forplantning hos skoglemen 
1 vinterhalvåret 

Ivar Mysterud 

Collett (1911-12) angir at skoglemen (Myopus schisticolor 
(Lilljeb.» her i landet yngler i juni og juli, og at det sannsynligvis 
er to kull om året. Samme kilde refererer et tilfelle der en hunn 
som ble fanget i Aurskog 4. oktober 1888, ennå hadde diende 
unger. 

Også andre kilder antyder at de første kull hos skoglemen 
opptrer i juni (Novikov 1941, Skaren 1963). Under laboratorie
forhold har man fått kull så tidlig som 16. mars 00hnels 1964). 

I det følgende skal kort omtales to eksempler på at skoglemen 
også kan forplante seg under snøen i vinterhalvåret. Begge observa
sjoner skriver seg fra Nordmarks-området nord for Oslo. 

Den 19. februar 1962 fanget viltstell konsulent Inge Fuglenes 
en skoglemen ved Heggelia i Norderhov. Dette dyret hadde forvillet 
seg ned i en kjørevei, og løp her fram og tilbake uten å kunne 
forsere de høye brøytekantene. Dyret viste tydelige tegn på aggressiv 
adferd da det ble fanget, og døde kort etter (Mysterud 1963). 

Dyret, en hann, veide 10 g og viste tydelige juvenile trekk. 
Målene var: total: 84 + 2, kropp: 72, hale: 12 + 2 mm. Den 
rustrøde flekken på bakryggen manglet, bare på enkelte av hårene 
kunne skimtes en utydelig, gul spiss (Mysterud 1963). 

Den 2. februar 1966 fant Fuglenes en død skoglemen oppe på 
snøen på en lokalitet i Skinskatberget i Lunner. Dyret hadde 
kommet ned en skråning, og ihvertfall løpt minst 30 m oppe på 
snøflaten. Noen ekskrementer lå rundt dyret, men ellers var det 
ingen spor å se. Dyret, en hann, veide 11 g og hadde følgende mål 
i millimeter: total: 81 + 2, kropp: 69, og hale: 12 + 2. Hos dette 
eksemplaret var de morfologiske trekk om mulig enda mer tydelig 
juvenile enn hos det som ble fanget i 1962. Også dette eksemplaret 
manglet det rustrøde felt på bakryggen. 

Dyret fanget 19. februar med en vekt av 10 g tilsvarer en alder 
av ca. 18 døgn etter en tidligere publisert vekstkurve for skoglemen 
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, I I I cm 
luvenil, vinterfødt skoglemen (M yopus se hi st ieo l or) fra Nordmarksomr. 2. feb. 1966. 

luvenile winter bom Wood Lemming (Myopus sehistieo lor) 
from the Nordmarka aJ'ea February 2nd, 1966. 

(Johnels 1964). Det vil si at fødselen har funnet sted ca. 1. februar, 
og at dyret, dersom det forlater boet i en alder av 11-12 døgn 
(Johnels 1964), har gjort dette ca. 13. februar. Ved å regne en 
drektighetstid mindre enn 24 døgn (Johnels 1964) og trekke denne 
fra fødselsdato, finner man at befruktningen har skjedd etter 
ca. 8. januar. 

Det andre individet ble funnet 2. februar. En vekt på 11 g 
gir etter samme prosedyre: alder ca. 16 døgn, fødsel ca. 17. januar, 
forlot boet ca. 29. januar, befruktning etter ca. 24. desember. 

Så lenge den juvenile veksten under naturlige betingelser i 
vinterhalvåret er ukjent og spredningen i de refererte juvenile 
vekter heller ikke er oppgitt, blir selvfølgelig en slik beregning 
usikker. De datoer som er antydet, må derfor bare oppfattes som 
veiledende. Imidlertid, selv om man regner et visst vekttap på grunn 
av vanskelige ernæringsforhold og utmagring, bærer begge individer 
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så tydelig juvenile trekk, at de uten tvil er født under snødekket 
i løpet av vinteren. Det kan her nevnes at unger som blir født 
under midt- og sensommer, begynner overvintringen i en vekt av 
ca. 18-20 g, dvs. de er allerede på dette tidspunktet i følge Skarens 
terminologi på overgangen til den adulte fasen (Skaren 1963). 

De to dyrene skriver seg altså fra en forplantningsperiode 

i desember-januar. 
Forholdet med vinterforplantning hos smågnagere skal ikke 

diskuteres detaljert i denne forbindelse. Men da forholdene generelt 
er lite utredet i Norge, skal det gjøres oppmerksom på at man i andre 
land har observert vinterforplantning for en rekke smågnagere både 
i klatremus-gruppen (Clethrionomys), markmusgruppen (Microtus) og 
hos skogmusene (Apodemus) (se f.eks. Bernard 1960, Huminsky 
1960, Kulicke 1960, Zimmermann 1960, Frank 1964 og Siefke & 
Prill 1964). Såvidt en vet, er vinterforplantning ikke tidligere 
beskrevet for skoglemen, men er kjent for flere andre arter i lemen
gruppen, bl.a. for brun lemen (Lemmus trimucronatus) (Sutton & 
Hamilton 1932, Thompson 1955, Krebs 1964) og halsbandlemen 
(Dicrostonyx groenlandicus) (Sutton & Hamilton 1932, Krebs 1964) 
i Nord-Amerika. Fra Eurasia har Dunaeva og Kucheruk (1941) 
rapportert vinterforplantning for russisk halsbandlemen (Dicrostonyx 

torquatus) og sibir-lemen (Lemmus sibiricus). For vår hjemlige lemen 
(Lemmus lemmus) er forholdet kjent fra Russland (Koshkina & 
Khalansky 1962), Sverige (Curry-Lindahl 1961) og Finland (Kopo
nen Kokkonen & Kalela 1961), og ganske nylig ble det igjen påvist 
i Sv~rige (Hoglund 1964). Vinterforplantning hos lemen her i landet 
er ennå ikke påvist med sikkerhet (Marsden 1963). 

Som nevnt, manglet de juvenile vinterdyrene den mer eller 
mindre tydelige rustrøde flekk som anføres av bl.a. Collett (1911 
-12) som karakteristisk for skoglemen. Pelsutviklingen hos skog
lemen er for øvrig lite kjent, men i Sverige har en observert at 
svakt brune spisser på hårene langs bakryggen opptrer i ca. 14 døgns 
alder, dvs. omtrent når dyrene begynner å bli selvstendige. Fargen 
på ryggflekken var i dette svenske materialet lite iøynefallende ennå 

ved tre ukers alder (Johnels i brev). 
Johnels (1964) beskriver under laboratorieforhold en markant 

Stionino i dødelioheten i en alder mellom 10 og 14 døgn. I de to 
'" '" '" 
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refererte tilfelle av juvenil dødelighet under vinterforplantning var 
dyrene ca. 16 og 18 døgn gamle. 

For visse arter i lemen-gruppen, hvor forholdene er best 
undersøkt, finner det sted en ekstensiv vinterforplantning i den 
fasen av syklus hvor populasjonen er i vekst. Frank (1966) anfører 
for Myopus når det gjelder forplantning i sommerhalvåret, at bare 
en generasjon når fram til forplantning samme sommer som de 
fødes. En utvidelse av denne ordinære forplantningsperioden kan 
således være av betydning for den raske oppbygging av popula
sjonene som finner sted forut for bestands-toppene. 

Smågnagerpopulasjonen i Nordmarks-området hadde generelt 
et tydelig høstmaksimum i 1961, og bestanden var stor både våren 
og sommeren 1962. Bestandstoppen strakte seg over 1961-62, og 
skoglemenen forplantet seg altså vinteren 1962 i en periode av 
syklus da smågnagerpopulasjonene var i rask vekst. I 1965 hadde 
området et liknende markert høstmaksimum, og såvidt forfatteren 
kan bedømme ligger funnet fra 1966 nøyaktig i en tilsvarende fase 
av syklus. 

Summary 

Winter breeding in the Wood Lemming (Myopus schistico!or) in Norway 

The following two February records of juvenile Wood Lemmings originate 
from Nordmarka, a coniferous forest tract north of the city of Oslo. 

On February 19, 1962 a male specimen weighing 10 grams was caught in 
a road. On the basis of published growth curves for captive Wood Lemmings, 
the animal was estimated to be about 18 days old, and thus had been bom 
around February I st. As gestation for this species is reported to last less than 
24 days, conception must have occurred around January 8th. 

On February 2, 1966 another juvenile specimen, a male weighing I I grams, 
was found dead on the snow cover. By the same calculations, this individual 
was about 16 days old, conceived about December 24th, and bom around 
January 17th. 

These two animals, undoubtedly jllveniles on the basis of weight as well 
as of other characteristies, are thus offspring from a breeding period which 
occurred under the snow cover of December·January. These ca ses of winter 
breeding took place during similar phases of population increase in two different 
3-4 year cycles. 

Authors address: 
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Litt om merking av vilt i Norge 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Planmessig merking av vilt, som i utvidet forstand omfatter 
fugl og pattedyr, begynte i 1899 med ringrnerking av fugl. Hensikten 
med ringmerkingen var den gang i første rekke å klarlegge trekk
fuglenes fl ytninger. 

I senere år har merking og gjenfangst av fugl og pattedyr også 
gitt grunnlag for studium aven rekke andre biologiske fenomener. 
Man kan bl.a. innen disse dyregruppene få øket kjennskap til 
alder, dødeligheten og dens årsaker, bestands-størrelse m.m. 

Bruken av spesielle merker, som gjør det mulig på lengre 
avstand å gjenkjenne en gruppe eller enkelte individer aven art, 
som man vet når og hvor ble merket, har i flere land gitt anledning 
til meget inngående studier av vedkommende dyrearts økologi. 

Som eksempler fra Norge kan nevnes at hettemåker har vært 
merket med fargeringer. Videre ble det somrene 1962 og 1963 
ringmerket 100 voksne grågjess for Statens viltundersøkelser; disse 
fuglene ble dessuten forsynt med et farget halsbånd av plaststoff. 

0remerkinger 
Det er vel som regel få folk som reagerer mot ringrnerking av 

fugl sett fra dyrevern-synspunkt. Flere innvendinger kan forekomme 
mot øremerking. Hvorfor? Fordi da må jo dyret såres ved at man 
stikker noe gjennom ørebrusken. Som en formildende omstendighet 
kan man da minne om at mange mennesker lar seg «øremerke» 
frivillig. Hvorfor? Jo, for å skape et sikkert feste for øreringer. 

I Norge ble øremerker antakelig første gang benyttet til ville 
pattedyr i 1929. 

Det var Lillehammer og Omegns J. & F. forening som slapp 
10 harer, merket med omarbeidete ringmerker for ryper, påstemplet 
«ZOOLOG MUSEUM KRISTIANIA». 

Merkingen av harer fortsatte i 1930 med spesielle øremerker, 
påstemplet adressen til samme institusjon. Det var dr. O. Olstad 
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som ledet disse undersøkelsene i samarbeid med «Norsk Jæger- og 
Fisker-Forening». 

I senere år har merkingen av pattedyr fortsatt med øremerker 
påstemplet «STAT. VILTUND. VOLLEBEKK», en bokstav og 
et tall. 

Det er i Norge nå merket flere hundre ville pattedyr med øre
merker, over halvparten av disse er harer. Av hjortedyr var det 
inntil 1962 merket 30 reinsdyr, 21 hjort, 14 rådyr og 4 elg. Av 
rovdyr var det bl.a. øremerket 20 rever og 1 mår. 

Av:instruksen for øremerkere fremgår at man ikke skal merke 
f.eks. rev med øreknapp. Årsaken til dette er forsøk jeg utførte 
med merking av farmrev. Det viste seg at rev merket med øreknapp 
mistet disse merkene etter forholdsvis kort tid. Spesielle øreklyper 
viste seg å være langt bedre egnet til merking av rev. 

Blant de dyrearter som Statens viltundersøkelser nå mener at 
det har størst interesse å få øremerket kan nevnes hjortedyrene, 
kanskje først og fremst elg og hjort. For elgens vedkommende blir 
det så å si bare småkalver vi kan få merket, mens det for hjortens 
vedkommende ved spesielt gunstige snøforhold er mulig også å få 
merket eldre dyr. 

Mystiske merker 
Merker uten adresse må kunne karakteriseres som mystiske. 

I over 100 år har enkelte mennesker merket fugler eller pattedyr 
med sine private merker. Den slags merkinger foregår også i våre 
dager. 

Blant de best kjente og minst mystiske er brevduernerkene. 
Brevduene er jo berømte for sin evne til å finne hjem, men enkelte 
duer forviller seg. Som regel bærer brevduene en ring på hver fot. 
På ringene står forskjellige tall og bokstaver, ofte også nasjonalitet, 
men sjelden adresse. Folk som vil vite hvor den slags duer hører 
hjemme, bør henvende seg til nærmeste brevdueoppdretter, eller 
til «Norsk Brevdueforening», adresse: Sekretær O. Sundling, 
«Fjellbo», Skogerveien, Drammen. 

Til Statens viltundersøkelser blir det fra tid til annen innsendt 
ringmerker som bare har påstemplet noen tall. De fleste av disse 
er beregnet på hønsestore fugler, og har utvilsomt vært benyttet 
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ved merking av tamhøns. Funn av denslags merker ved revehi. 
forteller om reve besøk ved hønsehus eller på søplehauger. 

I aviser og andre steder treffer man i blant på beretninger om 
skutte hjortedyr som har hatt utskårete merker i ørene, i likhet 
med de merker som anvendes ved tamreindriften. Den slags merking 
vil nesten aldri gi nyttige resultater, da den som utfører «gjen
fangsten» praktisk talt aldri får kontakt med merkeren. Den slags 
øremerking av små hjortedyrkalver er for øvrig som regel ulovlig 

(Fig. 1). 

Fig.!. Elgen skutt av Hoenseter jaktlag den 8/10·1964 i «Skrimfjellene». 
Slaktevekt var 218 kg. 

Foto I. Næss Rogstad. 
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Det er vel mange som mener at Statens viltundersøkelser bør 
gå i gang med en betydelig utvidelse av virksomheten med merking 
av vilt. Det er flere årsaker til at man har valgt å utvide denne 
delen av forskningen i forholdsvis langsomt tempo. 

For det første skal vi se litt på det lovtekniske grunnlaget for 
merking av vilt. I «Lov av 14. des. 1951 om viltstell, jakt og fangst» 
fastslåes det i § 12 at det som regel er grunneieren som har enerett 
til jakt og fangst (altså også merking). Videre står det i § 51: «Det 
er forbudt på annen manns grunn å forstyrre fuglereir . . .. » 
(Merking av reirunger må vel karakteriseres som forstyrrelse .) 
I § 61 punkt 5 står det nå at: «Kongen ,eller den han gir fullmakt 
til det, kan for hele riket eller for en del av dette fastsette bestem
melser om adgang til å innsamle egg og å felle eller fange enkelte 
stykker vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål uten 
hensyn til fastsatte fredningsbestemmelser eller til jakt- og fangst
måter .... » 

For pattedyrenes vedkommende er det kanskje litt enklere, 
i og med at det ikke er noe spesielt forbud mot å forstyrre pattedyr
unger. Men i § 32 står det bl.a. at hjortevilt (og i § 36 også harer) 
ikke må jages, drepes eller skades utenfor jakttiden; og i § 33 at 
svømmende hjortevilt ikke må fanges. 

For det annet bør alle viltmerkere være oppmerksomme på 
at folk tilknyttet dyrebeskyttelsen - og andre naturfrednings
organer - følger vår virksomhet med stor oppmerksomhet. 

For det tredje kan nevnes den økonomiske og tekniske side av 
merkingene. Innfanging av større pattedyr vil ofte medføre ganske 
betydelige omkostninger. Videre koster det penger å lage merker, 
og arbeid med å sende ut disse, og innsamlingen og bearbeidelsen 
av merkeresultatene krever meget tid av spesialutdannet arbeids
kraft. 

Man må derfor ha lov til å stille meget strenge krav til de folk 
som frivillig påtar seg å utføre merkearbeid. Da vil de vitenskapelige 
undersøkelsene, som bygger på merkingene, fortsatt gi verdifulle 
bidrag til vår viten om viltet i Norge. 

I «Meddelelser fra Statens viltundersøkelser», 2. serie, nr. 21, 
har Svein Myrberget skrevet om «Viltmerkinger ved Norges 
Jeger- og Fiskerforbund», fra årene 1947-1962. 
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Reglement for øremerking 
av pattedyr for Statens viltundersøkelser 

H vern kan merke med øremerker? 
1. Merkeren må ha fylt 18 år. 
2. Nye merkere kan som regel antas hvis de har deltatt i mer kings

arbeidet under oppsyn aven godkjent merker, og kan fremlegge 
attest fra denne om at de behersker artsbestemmelsen og 
teknikken med merking og listeføring. 

3. 0remerkere bør være medlemmer av «Norsk Zool. Forening», 
adr. Zoologisk Museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. 

Øremerke-typer 
Vi benytter nå to øremerke-typer : 0REKNAPPEN (se fig. 2) 

benyttes bare til hjortedyr og hare. 0REKL YPE (se fig. 3) benyttes 
til hare, rev og andre mellomstore og mindre pattedyr. Merkene 
er stemplet : STAT VILT VOLLEBEKK, eller STAT VILT As. 
Hvert merke har sitt spesielle tall, enkelte merker dessuten en 

bokstav. 

Plate KnJPP QRm:.pr pl r 'dy r 

Fig. 2. 0reknapp som brukes til hjortedyr og hare. 

Fig. 3. 0rekLype 50111 benyttes til bLa. hare og rev. 
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Hvorledes skal øremerkingen utføres? 
4. Merkene festes i den innerste tredjedel av øret, se figurene. 

0REKNAPPEN festes nær midtlinjen av øret, med metallplaten 
på baksiden av øret. Stikk stilken gjennom øre brusken, klem med 
hånden knappen innpå, og kontroller at den har låst seg fast (se fig.). 

0REKL YPEN festes i over-(frem-)kanten av øret ved hjelp av 
en spesialtang. Ved merking av sjeldne dyr, f.eks. bjørn- og gaupe
unger, anbefales å sette et merke i hvert av dyrets ører. 

Føring og innsendelse av merkingsrapport 
5. Notater om merkingen skal gjøres på merkingsstedet, og inn

føres senere i rapport som skal innsendes senest 30. november 
hvert år til Statens viltundersøkelser, Vollebekk. I rapporten 
skal stå tid og sted for merkingene, merketype og nummer 
(eventuelt også bokstav), samt dyrets art. Hvis mulig noteres 
også kjønn og alder, samt øvrige opplysninger. 

Ansvar og forpliktelser 
6. Merkerne må bare merke dyr som kan artsbestemmes med 

sikkerhet. 
7. Innfanging og merking av dyr må bare foregå etter at grunn

eierens samt y kke er gitt. 
8. Merkerne skal ikke sette seg i farlige situasjoner p.g.a. mer

kingsarbeidet. Det advares mot å gå mellom elgku og kalv. 
9. Våre øremerker må bare benyttes i Norge, hvis ikke annen 

avtale er inngått. 
10. 0remerkere som ønsker å slutte med dette arbeidet, forplikter 

seg til å sende inn restbeholdningen av merkene til Statens 
viltundersø kelser. 

Summary 
About game tagging in Norway 

Instructions for tagging of mammals are given. 

Authors address: 
Statens viltundersøkelser 
Vollebekk p.å. 
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Isopoder i torskerogn 

Odd Halvorsen 

I løpet av ettervinteren og våren har det de siste årene kommet 
flere forespørsler til Zoologisk laboratorium vedrørende d yr funnet 
i torskerogn. Funnene er ofte gjort under måltider, og innsenderne 
er rimelig nok spente på hva de kan ha satt til livs . 

Materialet som kommer oss i hende, er ofte svært maltraktert, 
men i alle tilfelle har en funnet rester etter isopoder, og i de tilfelle 
der materialet er mer fullstendig, har det vært mulig å påvise arten 
Cirolana borealis Lilljeb. Denne arten er også funnet i torskerogn 
i Skottland (Raitt 1929). 

Cirolana borealis er en åtseleter, som i svermer kan angripe død 
fisk og i løpet av kort tid fortære alle bløte deler. Arten er vanlig 
langs sør- og vestkysten av Norge, i hvert fall så langt nord som 
til Trondheimsfjorden (Sars 1899). 

Funnene av Cirolana boreaUs i torskerognen kan best forklares 
om en setter dem i forbindelse med at isopoden er en åtseleter. 
Det er rimelig å tro at isopoden har trengt inn til rognen via 
egglederen på fisk som har blitt stående en tid på fangstredskapen 
før det har vært mulig å bringe fangsten til land (Raitt op.cit.). 
Fangsten bør neppe ha stått svært lenge på redskapen før slike 
isopodeangrep kan finne sted. 

Ciralana barealis Lilljeb. etter Cj. o. Sars. 
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Bortsett fra rene appetitthensyn, skulle ikke tilstedeværelsen 
av Cirolana bOl·eaUs ha noen betydning for torskerognens verdi 
som næringsmiddel. 

Summary 

The isopod erustaeean Ciralana borealis Lilljeb. is reported found in eod roe. 

Authors address: 
Zoological laboratory 
Blindern, Oslo 3 
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Et forsøk på å overføre krøkle 
til V es tlandet 

Anders Klemetsen og Øivind Vass haug 

Forord 
Vi vil få uttrykke vår takk til AlS Norsk Varekrigsforsikrings 

Fond, som har finansiert forsøket. 

Bakgrunnen for forsøket 
Krøkla er en liten, lakseartet nsk (Salmonoidea: Osmeridae) 

som vesentlig lever i større dype sjøer. Den er en sydøstlig inn
vandrer i Norge, og kan ifølge Ekman (1922) og Pehrson (1955, p. 28) 
oppfattes som en marin-glaeial relikt i Skandinavia, med en 
utbredelse som stort sett ligger under den øvre marine grense. Det 
vestligste stedet for artens utbredelse i Norge er Nordsjø og 
Heddalsvann i Skiensvassdraget. Dens begrensede utbredelse henger 
sannsynligvis sammen med at den er en dårlig svømmer mot 
rennende vann (Huitfeldt-Kaas 1918). 

Etter det en kan se av litteraturen, er artens økologi bare kjent 
i grove trekk: Den synes altså å foretrekke større, dype sjøer; og 
regnes som en pelagisk levende zooplankton-spiser (Sømme 1954, 
p. 302). I de maveanalyser som er foretatt, ser det ut til at clado
eerene utgjør den viktigste delen av plankton-dietten (Alm 1917, 
Huitfeldt-Kaas 1917, Jensen 1948-49). Den blir sjelden over 15 cm 
lang, og gyter for første gang allerede i en alder av 2 eller 3 år. 
Enkelte individer blir større og eldre, opptil 40 cm og 8-9 år, 
men disse er fåtallige i forhold til den vanlige, småvokste typen 
(Sømme loe. eit.). Det er kjent at disse større individene ofte har 
en ren nskediett, likeså kan krøkla enkelte ganger ta bunndyr. 
Gytingen foregår om våren, kort etter isløsningen, langs strendene 
eller et stykke opp i munningen av elver som ikke er for strie. 
I denne tiden er krøkla lett å fange, idet den går i tette stimer langs 
land eller opp i elvene. Den graver ikke gytegroper slik som 
salmonidene, men eggene er klebrige, slik at de fester seg på 
bunnmaterialet. Klekkingen foregår raskt, Alm (1917) fant krøkle-
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larver i planktontrekk så tidlig som midt i juni måned. Allerede de 
små larvene finnes altså i den pelagiske sone, og det er vist at de 
også lever av planktonorganismer (Alm op. eit.). 

Selv om krøkla har vært brukt både som grisefor og som mat 
(Alm 1917, Huitfeldt-Kaas 1917, 1931, p. 44), er det ikke her den 
har sin største verdi. Dens betydning ligger derimot i at den er 
en svært viktig næringsfisk for rovfisk som ørret, lake, gjedde, 
abbor og gjørs (Alm 1917, 1919, 1922, Huitfeldt-Kaas 1917, 1931, 
Sømme 1954 og Svardson & Nilsson 1964). Dermed skaper den 
gode vekstbetingelser for disse mer ettertraktede fiskeartene. 

En både systematisk og økologisk nærstående art, Osmerus 

mordax (Miteh.), lever i de nordøstlige deler av Nord-Amerika. 
Den inntar en tilsvarende stilling mellom zooplankton og rovfisk, 
med 'landloeked salmon', Sa/mo salar L., bekkerøye, Salve1inus 
fontinalis (Miteh.) og 'lake tro ut' , Salve1inus namaycush (Walb.) som 
de viktigste (Cooper 1940, 1941, 1945). Av denne grunn er den 
overført til mange nye vassdrag, oftest med det forønskede resultat 
(Cooper op.eit.). Den betraktes som en svært viktig fisk i fiskes tellet, 
noe følgende sitat uttrykker: «The smelt is the main link in the 
fish produetion of the Rangeley waters» (Cooper 1940, p . 168). 

Aass (1964) antyder at krøkla kan vise seg å bli en viktig fisk 
i reguleringsmagasiner, på grunn av dens stilling i næringskjeden. 
Det er da i første rekke tenkt på ørret som predator. En krøkle
populasjon vil da kunne tenkes å erstatte bunndyrene i ørretens 
normale diett. Det er jo velkjent at bunndyrproduksjonen går 
sterkt tilbake i regulerte sjøer. 

Med bakgrunn i de vellykkede resultater med O . mordax i USA 
og med tanke på mulig bruk i reguleringsmagasiner, ble da dette 
overføringsforsøket satt i gang. Hovedhensikten var å se om det 
var mulig å få arten til å leve og formere seg i et vann som ligger 
så langt utenfor utbredelsesområdet som et vestlandsvann. Hvis 
det går, vil det være av stor interesse å se hvordan arten innpasser 
seg i det nye økosystemet, særlig vil forholdet til en småvokst, 
tett bestand av ørret være av interesse å iaktta. 

Ved siden av ville de praktiske erfaringer i forbindelse med 
fangst, transport og utsetting, være av betydning ved eventuelle 
senere overføringer. 
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Sanddalsvatn 
Sanddalsvatn i Breim i Nordfjord ble valgt til utsettingssted. 

Det er et endevann, har et areal pa ca. 160 ha, ligger ca. 200 m.o.h. 
og har avl0p til Breimsvatn, som videre har av10p til sj0en ved 
Sandane. Tilsiget er for en stor del smeltevann, som gir vannet en 
gragr0nn farve mesteparten av sommeren. Vannet ma karakteriseres 
som dypt. Bunnklipp tatt i 1962 viste en individtetthet pa 1770 
pro m 2 (2 m) og 1250 (5 m), hvorav ertemuslinger (Pisidium) utgjorde 
henholdsvis 650 og 640, og fja:rmygglarver (Chironomidae) hen, 
holdsvis 760 og 540 individer pro m 2 (Vasshaug, upubl.). Sammen, 
lignet med oversikten til 0kland (1963) er dette tall som er over 
middels for norske vann. En kvantitativ planktonunders0kelse er 
ikke foretatt, men visuelle observasjoner og tilfeldige hovtrekk 
tyder pa at vannet har et ganske rikt zooplankton. 0rretbestanden 
er tett, fiskens vekst er langsom (gjennomsnittsvekten i garnfangster 
fra 1962 var under 150 g), og fiskens kondisjon er darlig (Vasshaug, 
upubl.). 

Fangsten 
B0elvas innl0p i Nordsj0 har et rolig l0p nederst. Her er et 

sikkert sted for kmkle i gangstiden om varen. Vi drev fangst i tre 
netter, 23-25/5 1965. F0rste natten ankom vi ved midnatt og 
fanget til kl. 0100. Kmkla gikk i tette stim da vi kom, men ved 
ett,tiden var det omtrent slutt. Den andre natten gikk fisken tett 
fra kl. 2315 til 0045, og mer spredt frem til vi avsluttet k1. 0300. 
Siste natten varte de tette stimene fra kl. 2315-0030, sa en mer spredt 
oppgang til kl. 0200. AIle tidsangivelser er norsk sommertid. Fisken 
gikk i kanten ut mot elvas dypere parti, hvor den ble fanget med 
kraftige, langskaftede hover. N0dvendig utstyr for 0vrig var en 
kraftig lyskilde og vadest0vler. Som midlertidige oppbevaringskar 
brukte vi to robater. Skifting av vannet i batene ble stadig foretatt, 
og vi hadde liten d0delighet her. Selv om vi fanget bra med fisk, 
mente kjentfolk at oppgangen hadde kulminert da vi var der. 
Overtlatevannet i elva viste da en temperatur pa 5_6 0 C. I de 
dagene fangsten varte, gikk fisken i en stor, flytende kasse av tre 
og netting. Her pakket vi sva:rt tett, uten noen d0delighet av 
betydning. 

Ik: 
LU , Il.. 

t--Il..~ 
:>C::l< 
LUIk:Ik: 
>~~ 

N 

0 

tTl 

<D 

..... 

'" 
It> 

~ 

'" 
...J 
...J 

~ 
z 
< 

It> 
M 

0 
M 

If} 
N 

0 
N 

It> 
~ 

0 
~ 

If} 

N 

,0:: 
WW 
Oil.. 
~Il.. 
Z::l~ 
':l~~ 

It> 
M 

g 
~ 

~ 
o 
N 

It> 
~ ~ 
o;= 
If} 

S2 

~ 

...J 

...J 
<t-
Z 
< 

It> 
M o 

M 
It") 
N 

o 
N 

It") o It") 

It> 
tTl 

o 
tTl 

If} 
<D 

o 
<D 

I 
I 

I 

v) 
'0 
0. 

lr) 

~ 

I 
'" " 

& 
OJ 
>0" 
'::l 

'-l:. 
:l'"' 
~ 
o 
o 

~ 
~ "" ;.:: 
~ 

~ 
~ 

~ 
g,c 

'"<l '" ""~ 
'"' >-l 

94 95 



Figuren viser lengde- og vektfordelingen for 100 tilfeldig utvalgte 
fisk. Gjennomsnittslengden var 106 mm (totallengde) og gjennom
snittsvekten 5,8 gram. Da det ikke var noen vesentlig forskjell pa 
~ ~ og 6 6 i disse henseende, er de to kjonn ikke skilt. 

En opptelling i samlekassen viste for ovrig en fordeling pa 
ca. 45 % ~ ~ og ca. 55 % 6 6. Hanfisken er lett kjennelig pa 
at den har ru skjell (kjennes som sandpapir). 

Parasitter 
Osmerus mordax kan vrere mellomvert for rundormer av slekten 

Philonema (Vik 1964), og det voksne stadiet kan virke kastrerende 
pa endeverten (Meyer 1960). For a sikre oss mot at vi skulle 
overfore skadelige parasitter til et nytt vassdrag, lot vi parasittologen 
eand. real. Odd Halvorsen foreta en undersokelse av fisken. Det 
ble ikke bare sokt etter Philonema, men etter parasitter i det hele. 

85 krokle ble dissekert og undersokt makroskopisk, bade pa 
hud, finner og gjeller og i de indre organer. I tillegg ble 150 stk. 
fordoyet kunstig for eventuelt a oppdage rundorm- eller bendelorm
larver. Resultatet av undersokelsen var oppmuntrende, idet det 
i disse 235 fiskene ikke ble funnet en eneste snylter av noen art. 
Det bor tilfoyes at et utvalg pa 235 regnes a vrere temmelig sikkert. 

Pakking, transport og utsetting 
Opptelling foregikk ved en gang a telle opp 500 fisk, male den 

volumokning disse ga i en literinndelt plastbotte, og siden bruke 
volumokningen for a ansla antall fisk. 

Vi foretok folgende pakkingsforsok: I en 50 X 100 em sekk av 
0,8 mm klar plast hadde vi 9 1 vann, 1 I is i en liten plastpose og 
500 krokle. Sa skiftet vi luftvolumet i sekken med rent oksygen 
fra en oksygenflaske med reduksjonsventil. Oksygenvolumet ble 
anslatt til 30-40 1. Vanntemperaturen var ved forsokets start r c, 
og etter 2 timer 10,5° C. Aile fiskene var da fremdeles i fin form, 
og forsoket ble avsluttet, da vi ikke regnet a bruke mer enn 2 timer 
pa transporten. Vi satte da opp en pakkingsnorm pa 500 krokle, 
20 1 vann, 1 1 is, ren oksygenatmosfrere og dobbelte sekker. Maksi
mal vekt pr. sekk ble anslatt til 25 kg. 

Transporten foregikk med fly, et Cessna 185 og et Cessna 206, 
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De ankom den 26/5 k1. 0900, og pakkingen ble begynt med en 
gang. Vi ble snart klar over at vi ved a pakke noe tettere enn 
normen, som jo etter forsoket a domme hadde god sikkerhets
margin, kunne fa med all fisken pa en tur. Det ble derfor pakket 
700 pr. sekk i det forste flyet og 750 pr. sekk i det andre. Det 
gikk ti sekker i hvert fly. Vi regner med at det ble transportert 
14 500 ± 500 kmkle. 

Turen over fjellet tok henholdsvis 1 time 40 minutter og 1 time 
35 minutter. Ventilene i eabinen He apnet, slik at temperaturen 
sank til under 0 0 C. 

I det forste flyet var dodeligheten 15 fisk, altsa ubetydelig. Ved 
et uhell med forbindingen av sekkene lekket oksygenet ut i det 
andre flyet da det var halvveis. Ved hjelp av en reserve oksygenflaske 
ble imidlertid en stor del av fisken reddet, opptellingen viste ca. 
2300 dode fisk. Uten uhellet tror vi at dodeligheten ogsa i den 
transporten ville vrert minimal. Tilsammen ble det altsa overfort 
12 200 ± 500 krokle. 

Ved ankomsten ble sekkene apnet og friskt vann langsomt 
tilsatt. Etter at vannet i sekkene var skiftet, slapp vi fisken opp 
i to robater med vann. Batene ble dratt opp i munningen av 
Myklebostelva, som er vannets storste innlopselv og har et relativt 
rolig lop nederst. Elvetemperaturen hadde da et par dager vrert 
ca. 50 C. Til slutt var det bare a hvelve batene og iaktta kroklene, 
der de svomte ut og la seg pent mot strommen. 

Summary 

An experiment in transferring smelt, Osmenls eperlanus (L.) to West Norway 

The distribution of smelt in Norway is confined to the south-eastern parts, 
the most western point being tha lake Nordsjo in the Skien water system_ 

The species is known as a small, pelagic zooplankton-feeder (see fig. for 
length and weight distribution of 100 specimens from Nordsjo), cladocerans 
being their principal food. Although used for human consumption, its greatest 
value is as prey for predators like brown trout, burbot, pike, perch and pike-perch. 

An American species, Osmerus mordax (Mich.) plays a similar role, being 
preyed upon by landlocked salmon, brook trout and lake trout . It has been 
introduced in several new water systems, and is often considered a «main link 
in the fish production» (Cooper 1940). 

Aass (1964) mentions the smelt as a possible prey species in hydro-electric 
impoundments, where the brown trout's normal foodchain is heavily affected 
by reduction of the bottom fauna, while zooplankton does not suffer to any 
extent. 
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This transfer experiment was undertaken with the possible use of smelt 
in impoundments in mind. 

The catches were made during the spawning-run at the mouth of the river 
B0elva, Nordsj0, 23-25/5 1965. 

To avoid transferring parasites as well, particularly the nematodes Philonema 
spp., a total of 235 smelt were examined by a parasitologist; artificial digestion 
of 150 was included. The result was completely negative. 

Transport was made in two Cessna planes. Using double 50 X 100 cm bags 
of 0.8 mm plastic, we packed 700 and 750 smelts to 20 liters of water and 1 liter 
of ice in each bag, the max weight being 25 kg. The air in the bags was replaced 
by oxygen. Each plane took 10 bags, and the flight lasted about 1 h 40 min., 
the destination being lake Sandalsvatn in the Nordfjord area. The lake has an 
area of 160 hectares, and its elevation is about 200 meters. It is a deep lake. 
Densities of bottom animals (1962) were 1770 individuals pro m 2 (2 m) and 1250 
(5 m), the mussels Pisidium spp. and chironomid larvae being the dominating 
groups. Random plankton hauls indicate a rich zooplankton. The lake is inhabited 
by a dense population of brown trout only. 

The mortality in the first plane was negligible, in the second about 2300 
died, owing to oxygen leakage from the bags. 

After acclimatizing, the remaining 12 200 ± 500 smelts were set free at 
the mouth of the largest inlet, the water temperature being about 5° C, about 
the same as in B0elva when they were cought. About 45 % of the fishes 
were ~~. 
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Pinnotheres pisum (L.) i Norge 

lon-Arne Sneli 

I juli 1965 fant preparant ved Universitetets~Zoologiske Museum 
i Oslo, Odd Latun, et blaskjell med en liten krabbe inni. Han 
syntes dette var interessant og tok dyrene med til museet. Krabben 
viste seg a v<ere en ertekrabbe, Pinnotheres pisum. Eksemplaret var 

en hunn med egg (fig. 1). 
Navnet ertekrabbe har disse dyrene fatt fordi hunnen, som for 

0vrig er meget st0rre enn hannen, har st0rrelse og form som en ert. 

. 
. , 

Fig. 1. Ertekrabbe, Pinnotheres pisum i et blaskjell, Mytillts edulis L. 
Eksemp!aret er funnet av Odd Latun i Harkmarksfjorden ved Manda! 4. juli 1965. 

(Foto: B. Mauritz.) 

P. piswn lever som voksen inne i kappehulen hos blaskjell og 
o-skjell, og nar man ser bort fra de unge krabbestadiene og parrings
tiden, fmner man kun en krabbe i hver musling. De henger seg fast 
j muslingens gjeller og far bade mat og oksygen gratis nar muslingen 
pumper vann forbi gjellene og frem til munnen. 

Da ertekrabben ved a henge i muslingens gjeller river dem 
i stykker og uforvarende ogsa kan ta biter av gjellene nar den griper 
etter f0de, ma krabben regnes som parasitt i ordets utvidete for
stand. Gjellene blir pa grunn av 0deleggelsene deformerte, og 
blaskjell kan i sjeldnere tilfeller miste forplantningsevnen. 

Selv om denne krabben var kjent allerede pa Aristoteles tid 
(ca. 350 ar f.K.), og Linne i 1767 ga den latinsk navn, er det f0rst 
na i de senere ar at det har lykkes a finne ut noe om dens biologi. 

Fra juni til august b<erer hunnen opp imot 10 000 egg under 
bakkroppen. En maneds tid etter eggleggingen klekkes larvene, og 
disse lever sa en tid pelagisk, som zoealarver. I denne tiden gjennom
gar de fire zoeastadier og ett megalopastadium f0r de har utviklet 
seg frem til f0rste krabbestadium. 

Ved laboratoriefors0k tok hele utviklingen fra egg til megalopa 
11 uker, men det ma antas at tiden er kortere under naturlige 
forhold (Atkins 1955). 

Det f0rste krabbestadiet (fig. 2 A) ble f0rste gang funnet i 
kappehulen hos en liten musling, Spisu[a solida Gray, og ble i 1958 
beskrevet av Christensen (1959). Krabben er i dette stadium meget 
liten, ryggskjoldbredden er 0,7-0,75 mm. Man har i mange ar 
lett etter dette f0rste krabbestadiet i blaskjell, men ikke funnet 
det, og det at stadiet na er funnet i en annen musling kan, if0lge 
Christensen, bety at krabben har vertskifte. 

Idette krabbestadiet har krabben hardt skall og lange, fj<er
formete sV0mmehi'lr pa tredje og fjerde beinpar (se fig. 2 A). Ved 
hjelp av sV0mmeharene kan krabben v<ere frittsv0mmende, og det 
er na at krabben tar opphold i muslinger. 

Allerede ved neste skallskifte far krabben et bl0tt skall og 
mister sV0mmehi'lrene (fig. 2 B). Skallet holder seg na stadig bl0tt, 
mens krabben vokser og gjennomgar flere skallskifter. Sa kommer 
et stadium hvor skallet igjen blir hardt, og sV0mmehi'lrene kommer 
til bake (fig. 2 C). Dette inntreffer i sommermanedene, og pa denne 
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Fig. 2. Forskjellige postlarvale utviklingstrinn hos ertekrabben, Pinnotheres pisum. 
A: Det første krabbestadium hvor krabben er meget liten og har svømmehår. B: Et av 
de umiddelbart påfølgende stadier hvor krabben har bløtt skall og mangler svømmehår • 
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D 
C: Det hårdskallete stadium hvor krabben tgJen har fått utviklet svømmehår. D: 

Fullvoksen hunn. (A og B: P. Winther del., C og Detter Atkins 1926.) 
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tiden av året kan man finne to krabber i samme blåskjell, men da 
kun en hann og en hunn. 

Tidligere trodde man for øvrig at det først var i dette stadiet 
at krabbene tok opphold i muslinger og at de yngre krabbene var 
frittlevende. 

Dette hardskallete, svømmehårbærende stadiet støtter Christen, 
sens teori om vertskifte. Hvis det er så at P. pisum ikke til å begynne 
med trenger inn i et blåskjell, men først har en primær vert, kan 
krabben i dette frittsvømmende stadiet skifte vertsdyr. 

Det hårde skallet vil likeledes hindre krabben i å bli knust 
hvis den skulle være så uheldig at blåskjellet lukker skallene idet 
krabben er på vei inn (Orton 1920/21). Når blåskjellet igjen må 
åpne skallene for å få friskt vann til gjellene, kan krabben så 
komme seg videre inn. 

Atkins (1959) mener at det ikke er vertskifte. Likevel har hun 
i mange år samlet ertekrabber fra blåskjell, blant annet omtrent 
månedlig gjennom to år (Atkins 1958), uten å finne krabber med 
mindre ryggskjoldbredde enn 1,4 mm (ryggskjoldbredden i første 
krabbestadium var 0,7-0,75 mm). Alle disse små krabbene har 
hardt skall og svømmehår, og det er opplagt at dette er krabber 
fra det andre hardskallete stadiet. Atkins sier også selv (1959) at de 
krabbene hun har funnet, ikke kan være fra første krabbestadium, 
men da krabbene i dette stadiet er så små, kan man ha unngått 
å se dem med det blotte øye. 

Heller ingen andre forskere har funnet yngre stadier enn det 
andre hardskallete i blåskjell. Derimot er slike stadier funnet 
i forskjellige andre muslinger, fra familiene Glyeimeridae, Cardiidae 
og Maetridae (Spisula saUda). 

Det ser derfor ut til, på tross av Atkins tvil, at de unge krabbene 
ikke kan trenge inn i blåskjell eller o,skjell, men må ha en primær 
vert. Denne primære verten forlater de så i det andre svømmehår' 
bærende stadium. En unntagelse er dog konstatert, idet Christensen 
(1962) har funnet en eggbærende ertekrabbe i en Spisula. 

Kort tid etter at parringstiden er over, forsvinner hannene, ennå 
før de er blitt ett år gamle og uten å utvikle seg ut over det 
frittsvømmende, hardskallete stadium. 

Hunnene er heller ikke ferdig utvokset når parringen finner 
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sted. Sæden oppbevares i to sæd beholdere og blir der mens hunnen 
gjennomgår 4-5 skallskifter. Da først er hun blitt kjønnsmoden 
(fig. 2 D) og kan produsere egg. 

Allerede ved det første av disse skallskifter mister hunnen 
svømmehårene og får på nytt et meget tynt og bløtt skall. Veksten 
og utviklingen går meget raskt, og i august bærer de fleste egg. 

Atkins (1958) har funnet at også hardskallete hanner kan skifte 
til et bløtskallet stadium, men hva årsaken til dette er, vet man 
ikke med sikkerhet ennå. 

Når hunnen er blitt kjønnsmoden, er ryggskjoldets bredde 
6-9 mm, alt etter de vekstbetingelser vertsdyret har kunnet by. 
Hos østerskrabben, Pinnatheres astreum, har Christensen og MeDer, 
mott (1958) vist at veksten hos vertsdyr og parasitt henger nøye 
sammen (fig. 3). Av fig. 3 ser vi at det er først på vårparten at 
veksten skyter fart. Da gir sollyset og den stigende vanntemperatur 
gode vekstvilkår for de små organismene som både østersen og 
krabben lever av. I England har Houghton (1963) funnet at store 
P. pisum bare forekommer i store blåskjell, men store blåskjell 
kunne selvsagt også inneholde små ertekrabber. Det minste blå, 
skjellet som var infisert, var 35 mm langt, og Houghton antar at 
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Fig. 3. Veksten hos østerskrabben, Pinnotheres ostreum Say, og dens vert, østersen, 
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dette er omkring minimumsstørrelsen for blåskjell som kan 
infiseres. 

Hunnene blir til forskjell fra hannene to til tre år gamle (Atkins 
1958) og oppnår en ryggskjoldbredde på opptil 18 mm (Atkins 
1926). 

I det materialet som forefinnes ved Zoologisk Museum, Oslo, 
varierer ryggskjoldbredden hos hunnen mellom 7,7-11,1 mm. 
Den største av de eggbærende hunnene har en ryggskjoldbredde 
på 10,8 mm. 

Fra sitt annet leveår og levetiden ut gyter hunnen som regel 
to ganger om året. Da hannene fra samme årgang er døde, skulle 
eggenes befruktning være avhengig av hannene fra neste årgang. 
Denne årgangen kan jo tallmessig bli meget mindre enn den 
foregående, men det har i så tilfelle liten innvirkning på bestandens 
størrelse. Atkins (1926 og 1955) har vist at hunnene ennå i sitt 
annet leveår har levende spermier fra året før i sædbeholderne. 
Dette betyr at om en årgang av krabbene skulle få ugunstige vilkår, 
får ikke dette katastrofal betydning for bestanden. Christensen 
(1962) skriver at så vidt han vet er Pinnotheres-artene de eneste 

Fig . 4. Utbredelsen til ertekrabben, Pinnoth eres pisllm. 
Ett funn fra Firth of Forth på østsiden av Skottland mangler på figuren. 
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krabbe arter hvor hunnene kan gjennomgå skallskifte og samtidig 
beholde overført sperma. 

Utbredelsen til P. pisum er inntegnet i fig. 4. Opplysningene 
til utbredelseskartet er hovedsakelig hentet fra Meinert 1890, 
Pesta 1918, Nobre 1931 samt fra Atkins arbeider. I Norge har vi 
kun funn fra forskjellige steder i Oslofjorden og på Sørlandet, samt 
ett funn som har lokaliteten Vestlandet. Likeledes har vi ett funn 
fra Store fiskebank i Nordsjøen. Langs kysten varierer funndybden 
fra 0,5-15 m, mens Store fiskebank har et dyp på 65-70 m. Av 
de eksemplarene hvor funndatoen er oppgitt, bærer tre hunner 
som er funnet i juli egg; to hunner fra oktober og to fra april 
er uten. 

Denne sydlige utbredelsen i Norge peker hen på at P. pisum er 
en boreal art med sin nordgrense langs Syd-Norges kyst. 

Det første funn fra Norge ble publisert av G. O. Sars i 1882. 
Det var et eksemplar ( ~) funnet av professor Esmark i Oslofjorden. 
Samtidig beretter Sars om en annen ny art for Norge, P. pinnotheres 
L. 1758 (= P. veterum Bosc. 1801): «I vor samling findes imidlertid 
et vel udpræget Exemplar ( ~) fra vor Vestkyst, indsendt af 
Stipendiat A. Boeck». 

Balss (1926) og Stephensen (1928 og 1939) må ha lest Sars' 
publikasjon feil, da disse opplyser at P. pinnotheres er funnet 
i Oslofjorden. Balss angir P. pisum fra SV-Norge. Da Stephensen 
(1928) har Balss med i sin litteraturliste, men ikke G. O. Sars, er 
det rimelig å anta at Stephensen har tatt lokalitetsangivelsene etter 
Balss. 

I 1962 reviderte forskningsstipendiat, cand. real. Marit Chris
tiansen Zoologisk Museums materiale av slekten Pinnotheres, og 
hun er kommet til at det eksemplaret Boeck fant på Norges vestkyst, 
nok ikke er P. pinnotheres, men P. pisum. Vi har således ikke 
P. pinnotheres i Norge. Arten er for øvrig ikke funnet lengre nord 
enn på syd- og sydvestkysten av England. 

På grunnlag av G. O. Sars' to publiserte funn antok AppellOf 
i 1906 at ertekrabben kun er en tilfeldig gjest i vår fauna. Imidlertid 
er det gjort fem funn fra 1953 og til nå. Siden krabben lever en 
så skjult tilværelse inne i muslinger kan man anta at den er mer 
vanlig enn de få funnene skulle tyde på. Jeg vil derfor oppfordre 
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Norsk Zoologisk Forenings medlemmer til å være på utkikk etter 
denne lille krabben inne i blåskjell og o-skjell eller i andre mus
linger. Eventuelle funn bes, med dato og finnested, sendt til 
Universitetets Zoologiske museum, marine evertebratavdeling, 
Oslo. Foreningens medlemmer kan herved bidra til å kartlegge 
også denne dyreartens utbredelse i Norge. 

Jeg vil få rette en takk til cand. mag. Aa. Møller Christensen ved 
Marinbiologisk laboratorium, Helsingor, for kritikk av manu
skriptet og for lån av P. Winthers tegninger. 

Summa ry 

Pinnotheres pisum (L.) in Norway 
The article deals with the biology of the pea·crab, Pinnot/leI-es pisllJll (L), and 

its range of distribution in Norway. 
The first Norwegian record was publishcd by G . O. Sars in 1882. It was 

afemale found in the Oslofiord by Esmark. In the same article Sars writes 
about another species, P . pinnotheres, also new in Norway. The specimen was 
found on the west coast by Boeck. 

Balss (1926) and Stephensen (1928 and 1939) say that P. pinnotheres was 
found in the Oslofiord. This is obviously a mistake on their part. Balss reports 
P. pisum from SW.Norway. Stephensen refers only to Balss, and does not 
mention Sars in his references at all. 

When cand. real. M . Christiansen in 1962 (not vet published) reviewed 
the Norwegian material of the genus Pinnotheres, she found that the specimen 
Boeck registered was not P. pinnotheres, but P. pisum. Thus P. pinnotheres is not 
in the Norwegian fauna. 

P. pisum is by no mean3 uncommon in the southern parI' of Norway. From 
1953 and till now five records are known, and it is likely that P. pisum has 
continual distribution from the Oslofiord, around the south coast to some 
place on the west coast, how far north we do not know. 

Authors address: 
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Nye fugleiakttagelser på Rundøy 
Edvard K. Barth 

Sammen med Alv Ottar Folkestad og Roger Engvik ble det 
gjort en del observasjoner av interesse 23.- 25. mai 1966. 

Havhest, Fulmarus glacialis, utvider fremd]les sitt hekkeområde 
på Rundøy. Den 25. mai i år ble det konstatert at 5- 6 par hadde 
slått seg til i den bratte skråningen lengst øst mellom Runde og 
Langenes. Egg ble sett i et par reir øst for Skarvura 23. mai. 

Havsule, Sula bassana. Fra det vanlige utsiktspunkt mot 
Storebranden ble det tellet opp ca. 420 individer liggende i fjellet 
klokken 17 den 24. mai. Det er ikke mulig å si hvor mange par 
dette representerer. En ny utvidelse av den tidligere kjente koloni 
ble konstatert fra båt 23. mai, da 30 individer satt så langt sør 
i Branden at de bare kunne sees ute fra sjøen. - Brun (1962) viser 
økningen av antall havsuler fra 14 individer i 1947 til ca. 325 i 1962. 
Folkestad uttaler at det ble tellet ca. 400 suler liggende i Banden 
i 1965. 
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Et lite utsnitt av Skarvura på nm'døstsiden av Rundøy. 24. mai 1966. 
(Foto: Roger Engvik.) 

Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis. I kolonien i Skarvura 
(på minst 1000 par) lå reirene med ned til 2-3 meters mellomrom; 
svært mange lå helt fritt under åpen himmel. Det var 4 egg i en del 
reir, men som oftest 3 egg (eller unger). Ifølge litteraturen begynner 
eggleggingen (i Sør-Norge) omkring midten av mai (Løvenskiold 
1947, Haftorn 1962), mens Bernh. Hanson (1948) sier at han har 
«funnet nyklekte unger så tidlig som 27. mai» i ytre Romsdal. _ 
Det skal her påpekes at den 24. mai 1966 var det unger i anslagsvis 
15-20 0/c, av reirene i Skarvura, og i et av disse måtte ungene 
være ca. 14 dager gamle. Eggleggingen i dette kull må følgelig ha 
begynt i første uke av april, og ganske mange par må ha vært 
i egglegging 15.-20. april. Samtidig skal det nevnes at våren 1966 
var klimatisk sett ca. to uker senere enn normalt. - Mange 
individer hadde mistet en god del av hodetoppen, og en del hadde 
ingen rester igjen av den. 

Siland, Mergus serrator. Ved stranden nær Runde såes et par 
den 24. mai. Merkelig nok er denne art ikke notert i tidligere 
Rundøypublikasjoner. Ifølge Folkestad er den ofte blitt sett langs 
sørøstsiden av øya. 

Gravand, Tadorna tadorna. På en strandstrekning av ca. 1 km 
vestover fra Runde ble 8 par observert i løpet aven enkelt obser
vasjonstur 24. mai. 

Hvitkinngås, Branta leucopsis. Denne rent arktiske art observeres 
av og til langs norskekysten på høsttrekk, men sjelden under 
vårtrekket (Løvenskiold 1947, Haftorn 1962). - Fra 16.-17. mai 
inntil vi forlot Rundøy 25. mai hadde 4 individer fast tilhold nær 
bebyggelsen på Runde. De beitet på jordene, og folk kunne komme 
dem på ca. 20 meters avstand før de tok til vingene. Dette er første 
observasjon av denne art på Rundøy; men slike gjess finnes mmge 
steder (særlig i Sverige) i mer eller mindre temmet tilstand, og 
denne mulighet bør tas i betraktning. 

Storjo, Catharacta skua, er tidligere ikke omtalt fra Rundøy. 
To individer såes sveve nokså høyt over øya 24. mai. Det foreligger 
meget få norske observasjoner av denne art i sommermånedene 
(jfr. Barth 1953 og 1962, Haftorn 1962). 
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To av de fire hvitkinngjessene på innmarl<en ved Runde 23. mai 1966. 
(Foto: Roger Engvik.) 

Sildemåke, Larus fuseus. Den første som omtaler denne art på 
Rundøy, er Anhnnsen (1956) med «noen få par i Skarvura». 
P.-S. Myklebust har meddelt at fra 1957 til 1964 har 5-10 par 
hekket i bratt gressbakke straks vest for Skarvura, og dette var 
også tilfelle i år. Denne brattlendte reirbiotopen er helt ukjent for 
meg fra en mengde sildemåkeiakttagelser i andre deler av landet. 
Det lå fra 1 til 3 egg i reirene 24. mai. - Hekking av denm' art 
i Sunnmøre synes å være en sjelden foreteelse. Sildemåkene på 
Rundøy har tydelig gråsvart overside i likhet med typen videre 
sørover kysten, og i motsetning til de helt svartryggete fra ytre 
Trøndelag (Tarva) og videre nordover. 

Krykkje, Rissa tridactyla. Den 23. og 24. mai såes meget store 
konsentrasjoner på ferskvannene på høydeplatået. Herfra kom det 
en ustanselig strøm av fugler med reirmateriale i nebbet; dette 
materialet så ut til å bestå av myrjord og til dels små plantedeler. 
En god del reir inneholdt ett og to egg, men kanskje de fleste var 
ennå tomme. 
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Polarlomvi mellom to vanlige lomvier. Rundøy 24. mai 1966. 
(Foto: Roger Engvik.) 

Alke, Alca torda. I hvert fall ett individ såes ruge på et egg 
24. mai, hvilket synes å være tidlig (jfr. Brun 1962). 

Lomvi, Uria aalge. En mengde individer hadde lagt sine egg. 
Polarlomvi, Uria lomvia. I 1965 publiserte både Ingold & Voge1 

og E. Brun de første funn (fra 1964) av denne art hekkende i Norge 
i våre dager (fra Røst til Finnmark). Strøm (1762) påpeker opptreden 
av polarlomvi på Rundøy, men denne meddelelse har ikke vært 
opprettholdt i senere ornitologiske arbeider (jfr. Brun 1965). -
Den 24. mai i år observertes en polarlomvi sittende på en fjellhylle 
i selskap med vanlige lomvier (jfr. hg.). Det såes lomviegg på hyllen, 
men det lot seg ikke konstatere om polarlomvien hadde egg. En 
lomvi som lettet (i observasjonsøyeblikket) og fløy fra samme hylle, 
var muligens et individ til av polarlomvi. Iakttagelsen ble gjort 
nordvest på øya i brattfjellet straks nedenfor det sted hvor en har 
best utsikt mot havsulekolonien. 
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Lunde, Fratercula arctica. Brun (1962) nevner ca. 40 000 hekken
de par på Rundøy. Folkestad er hyppig observatør på øya hvert 
år og hevder at dette tall er alt for lite. Så tidlig i sesongen, som ved 
vårt besøk, gjorde denne arten seg svært lite gjeldende j meget få 
fugler såes sitte i Lundeura. 

Lerke, Alauda arvens is, ble observert synge den 24. mai på 
høydeplatået mellom Skarvura og Branden. Ifølge Folkestad sees 
den årvisst i dette området. 

Svartkråke, Corvus corone corone. Den 23. mai såes et eksemplar 
på næringssøk i fjærebeltet nær Goksøyr i følge med en flokk 
vanlige kråker (j fr. Lid 1965). 

Bokfink, Fringilla coelebs. En syngende hann hørtes nær husene 
på Runde 25. mai. Tidligere er den bare nevnt flyktig av Haldås 
(1962). 

Summary 

New bird observations on Rundøy 

Data from May 23 to 25 1966. The Fulmar and the Qannet steadily expand 
their nesting area, about 450 individuals of the latter were counted sitting in 
the nesting area. Some of the Shags had already hatched their young; one pair 
must have la id their eggs as early as in the first week of April. Four specimens 
of Bamade Qoose had been on Rundøy from M ay 16 or 17. A small colony 
of the Lesser Black·backed Gull belonging to the southern Norwegian form 
(relatively light.mantled) breed on the island. One individual (perhaps two) 
of Briinnich's Quiltemot was observed for the first time on Rundøy (see fig.); 
nesting was not recorded. A single CalTion Cr01.u was observed together with 
Hooded Crows. 

Authors address: 
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Smånotiser 
Parasitologische Untersuchung von Wanderratten in Westnorwegen 

Material: 

Ectoparasiten: 
Endoparasitten: 
Cestoda, 

Nematoda, 

Auf einem Mullplatz bei Os (Hordaland) wurden im Monat 
Juli 1965 aeht adulte Wanderratten (Rattus norvegicus (Erxl.» 
gesehossen und, um aueh die Ectoparasiten vollkommen zu 
erfassen, sofort verpackt. Die Untersuchung fand beim 
Zoologischen Laboratorium (Universitiir, Bergen) statt. 
Ixodes ricinus L. Ein Weibehen. 

Cysticercus fasciolaris Rudolphi, 1808 ( = Taenia taeniaefomlis 
Batseh, 1786) in der Leber von funf Ratten (4 mal ein, l mal 
2 Exemplare). 
Hyrnenolepis sp. in Jejunum einer Ratte 2 Exemplare. Eine 
Artsbestimmung war niehr moglich, da die Seoliees beim 
Herausnehmen aus dem Darm abgreissen waren. 
Heterakis spumosa Sehneider, 1866 (= Cjanguleterakis gangula 
Lane, 1914) bei drei Ratten sehwaeher Befall in Caeeum und 
Colon. 
Trichosomoides crassicauda (Bellingham, 1840) in der Harnblase 
von seehs Ratten. 
Capillaria gastriea (Baylis, 1926) bei funf Ratten in der Tuniea 
und Submueosa des Vormagens. 

Sammendrag 
I juli 1965 ble åtte brune rotter skutt ved en mølle i Os i Hordaland. For 

å få med alle ektoparasitter ble rottene straks pakket inn. Undersøkelse av 
dyrene ble foretatt ved Zoologisk laboratorium i Bergen. 
Ektoparasitter: Ixodes ricinus L.: en hunn. 
Entoparasitter: 
Bendelorm, 

Rundorm, 

Cysticercus fasciolaris Rudolphi, 1808: i leveren i fem av rottene 
(en i fire, to i en). 
Hyrnenolepis sp.: i jejunum på en rotte (2 ekspl.) 
Heterakis spumosa Schneider, 1866: lett angrep hos tre rotter 
i blindtarm og tykktarm. 
Trichosomoides crassicauda (Bellingham, 1840): i urinblæren på 
tre rotter. 
Capillaria gastrica (Baylis, 1926): hos fem rotter i slimhuden 
iformagen. 

Manfred Rydlo 

Brasme fanget i saltvann 
En brasme (Abramis brama L.); Z.M.O. 52/63 - J 5522, ble den 10/7.1963 

innlevert til Zoologisk Museum i Oslo av G . Lid. Fisken var tatt på garn i sjøen 
ved Søndre Brevik, Kambo den 31/5·1963 på 3-4 m dyp, 15 m fra land. I 
fangsten var også to andre brasmer og de vanlige saltvannsfisk: lyr, sei, torsk, 
ulke og flyndre. Fisken hadde følgende mål: totallengde 242 mm, vekt 155 g. 

Disse brasmene stammer etter alt å dømme fra Vannsjø, hvor brasmen er 
vanlig, i det de må ha fulgt elven som faller ut i Moss. Saltholdigheten i overflate
laget i denne del av Oslofjorden varierer sterkt (5-32 0/00), men ligger i siste 
halvdel av mai på omkring 15 0/00' og det er tydelig at brasmen har en høyere 
toleransegrense for saltholdighet enn antatt. 

Brasmen finnes i mange vann og vassdrag rundt Oslofjorden, men er mest 
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o = fangst/okalitet for brasme i saltvann. Saltgehalt ultimo mai ca. 15 0
/ 00 , 

vanlig i 0stfoldområdet. Den er innvandret til Norge østfra under Ancylussjø
tiden og blir regnet som en forholdsvis varmstenotherm art som sjelden finnes 
i brakkvann med større saltholdighet. I den finske og østsvenske skjærgård er den 
ikke uvanlig, men her er saltholdigheten bare 6-7 0/00' 

Summary 

Three bream (A!n'amis brama L.) were eaught in the Oslofjord at Sondre 
Kambo, Son, on May 31. 1963, with severai specimens of typical marine fishes. 
The loeal salinity which shows great fluctuations, is about 15 %oatthe end ofMay. 
The bream are presumed to originate from the lake Vannsjo, which has an 
outlet south of Sondre Kambo. 

One of these bream is stored at the Zoologieal Museum in Oslo (52/63 -}5522). 

Per Pethon 

Måltrost tidlig ute 
Den 7/3 d.å. observerte jeg en måltrost på Gjerde i Lyngdal i Numedal. Jeg 

har aldri sett eller hørt om at måltrosten har kommet så tidlig til Lyngdal. 
Sannsynligvis er det mildværet de siste dagene som har lokket den hit. Da snøen 
ligger meterdyp, må det bli lite eller ingenting den finner å livnære seg med. 

Summary 

Early appearance of Song-Thrush 
On March 7 this year, earlier than hitherto locally recorded, a Song-Thrush 

was observed in Lyngdal in Numedal. 
Anders Olav Livland 
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Noen fugleobservasjoner fra Nordmøre 

Snøugle, Nyctea scandiaca, ble 4. november 1962 observert mellom Klaka. 
vågen og R åket på Smøla av Ola Solheim. 3. oktober 1965 ble en snøugle skutt 
mellom Rangnes og Skjølberg, også på Smøla. 

Lappugle, Strix nebulosa lapponica, ble 27. januar 1965 observert og fotografert 
av Øivind Stokke ved Prestmyra på Freiøya. 

Slagugle, Strix uralensis liturata. Undertegnede har fått en slagugle til ut
stopping. Den var kommet av dage i ]ørgenvågen på Tusna 18. oktober 1964. 

Haukugle, Sumia ult/la. I 1962 mottok undertegnede en haukugle til ut-
stopping. Den var skutt i Valsøyfjord 24. september 1962. 

Hvitkinngås, Branta leucopsis. 7. november 1965 skjøt Halvor Dyrnes en 
hvitkinngås under rypejakt på Sætran på Smøla. 
Praktærfugl, Somateria spectabilis. 1. september 1963 observerte under

tegnede på kort avstand en ung hann av praktærfugl nord for Sveggsundet på 
Averøya. 

Summa ry 
The above mentioned six species of birds were observed or shot respectiveJy 

at Smala, Frei, Tusna, Valsayfjord, Smala and Averayon the dates given in 
the Norwegian text. 

Ansgar Aandahl 
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BokanmeldeIser 
J. LAG: Jordsmonnet som vi lever av. 
Aschehough 1965. 133 s. 
Pris kr. 18,50. 

For å forstå dyrenes reaksjoner i naturen er det nødvendig å bli kjent med 
de faktorer som påvirker deres livs krav og adferdsmønster. Svært mange zoologer 
er i dag opptatt med slike problemstillinger. 

Jordsmonnet gir grunnlag for plantelivet og dermed for næringer til de 
fleste landdyr, samtidig som det er en viktig faktor i dyrenes miljø. Et inngående 
kjennskap til jordbunnen er derfor svært ofte nødvendig for den som vil arbeide 
med terrestrisk økologi. 

Professor Låg ved Norges Landbrukshøgskole har i denne lille boken gitt 
en grei innføring i de forskjellige sider av jordbunnslæren. Bokens sentrale 
avsnitt behandler geologiske forhold, sammenhengen mellom jordsmonnet og 
fruktbarheten, fysiske egenskaper i jorden, næringsstoffene og forskjellige slags 
jordsmonn i Norge. Det finnes også et lite kapittel om organismene i jords
monnet. Arsaken til at dette inneholder svært lite om dyrelivet må vel til en viss 
grad skyldes at det praktisk talt ikke er gjort noe innenfor dette fagområdet 
i vårt land i de senere år. 

Boken inneholder en rekke gode bilder og fargefotografier av jordprofiler 
som må fremheves som verdifulle for forståelsen av stoffet. Til slutt gir for
fatteren en oversikt over faglitteratur om jordbunnslære og nevner norske og 
utenlandske tidsskrifter som bringer artikler om faget. 

Stoffet er fremstilt på en så enkel måte at det kan leses uten særlige faglige 
forutsetninger. Boken vil være en utmerket nøkkel for zoologer og andre natur
interesserte som vil sette seg inn i jordbunnslærens mange interessante problemer 

U. WOBUS: Der Rothalstaucher. 
Die Neue Brehm-Biicherei 330. 
Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt 1964. 
103 s. Pris 6,- DM. 

Alf Bakke 

I dette heftet fremlegger forfatteren de resultater han er kommet frem til 
ved sine felt- og litteraturstudier over gråstrupedykkeren. Teksten er meget 
logisk oppbygget, konsis i formuleringen og med en rekke utmerkede illustra
sjoner som bidrar til å forenkle flere av de problemer som behandles. Selv om 
det er lagt særlig vekt på forplantningsbiologi og behaviour, blir de fleste sider 
ved denne dykkerens levevis omtalt uten å virke overfladiske. Den taxonomisk
faunistiske innledningen av arbeidet er meget fordelaktig, mens jeg derimot 
savner endel økologiske synspunkter. Det at forfatteren har stått i personlig 
kontakt med en rekke kjente ornitologer i mange land, bidrar sterkt til å øke 
tilliten til arbeidet. 

Heftet gir et godt bilde av de mange problemkompleks omkring en art og 
kan ved sitt opplegg utmerket tjene som mønster for andre skribenter. Interessant 
og nyttig lesestoff både for leg og lærd. 

Per Pethon 
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Foreningsmeddelelser 
Berge nsa vdelingen 

Styret, valgt på møte den 10/ 12-1964, har bestått av: stud. real. Roald Larsen 
(formann), dr. philos. Audfinn Tjønneland, cand. real. Inger Rollefsen, cand. 
real. Torger Øritsland og cand. real. Norvald Lønøy. 

I 1965 har det vært holdt 5 styremøter. Den 26/9 ble det arrangert en 
terrestrisk ekskursjon til Myravatnet i Fana under ledelse av prof. Hans Kauri. 

l årets løp har det vært holdt følgende medlemsmøter: 
17/3 Praf. H. O. Brattstrøm : «Som naturforsker på øyene i det Karibiske hav», 

kåseri med Iysbilder_ 
15/5 Fellesmøte med sommeruniversitetets gruppe: «Mennesket som økologisk 

faktor». Innlegg ved cand. mag. Tore Nilsen: «Mennesket og vannet». 
2/11 Dr. philos. Birger Rasmussen: «Rekebiologi og rekeprablemer». 

30/ 11 Stipendiat Fisseha H. Meskal ; M.Sc.: «Seasonal fluctuation in the 
population of stomach trematodes of cod». Diskusjonsemne: «lik 
utdannelse for lærere og for forskere». Innlegg ved cand. real. Chr. 
Hysing·Dahl og praf. Hans Kauri. 

14/12 Cand. real. Bjørn Berland: «litt fra Ghana». Kåseri med lysbilder. 
På møtet den 14/12 ble det valgt nytt styre, som i møte den 14/1-1966 har 

konstituert seg således: 
Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Medlemmer: 
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Stud. real. Roald Larsen. 
Cand. real. Bjørn Berland. 
Cand. real. Gunnar Nævdal. 
Cand. real. Einar Bruland, 
cand. mag. Herman Bjørke, 
dr. philos. J. F. Willgohs Ci hovedstyret). 

Styret 

Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

«Fauna» tar inn artikler og notiser som støtter Norsk Zoologisk Forenings 
formål: 

Å være bindeledd mellom vårt lands zoologer og zoologisk ir.t!resserte, 
å fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning, 
å øke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til 

dets utforskning. 

Enhver zoologiinteressert vil altså kunne finne emner som passer ved sine 
daglige iakttakelser, gjennom lengre tids observasjone: og ve~ forskning eller 
litteraturstudier. En liten notis om nye funn kan være ltke verdifull som en lang 
artikkel. Bilder og tabeller vil bli tatt med i den utstrekning de er absolutt 
nødvendige for forståelsen av stoffet eller hvis de av pedagogiske grunmr finnes 
akseptable. .. . 

Redaksjonen vil forbeholde seg retten til å foreslå forandrmger I manusknptene 
- og visse formelle ting må være ensartet. . . 

Manus bør helst være maskinskrevet, med dobbelt ImJeavstand og marg 
på venstre side. T abeller og figurtekster skrives - av setterimessige grunner -
på særskilte ark. 

Hver artikkel, også rent populære ting, bør ha et kort summary på engelsk 
eller tysk. Det behøver ikke å angi mere enn overskriften, hvis det ikke er noe 
originalt. Dette bare for at våre utenlandske abonnenter skal være i stand til 
å vurdere om de vil ta arbeidet med å få den norske tekst oversatt for bruk 
i deres eget arbeid. Hvis forfatteren ikke er språkmektig nok til selv å lage 
summary, vil redaksjonen gjøre det på grunnlag av et norsk summary forfatteren 
l ager. 

Litteraturlisten bør settes opp etter nedenstående eksempler: 
Artik keI i tidsskrift: 
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kannedomen om rodingens biologi. 

K. Fysiogr. Sa!!sk. Lund Forh. 15//7: 1-15. 

Artikkel i bok: 
Bergman, A. M. 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 7?9-779 i: Nordquist: 

Sotvattensfiske och fiskodling. Stockholm CA- BonIlIers Forlag). 824 s. 

Bøker: 
Schiiperclaus, W. 1954 : Fischkrankheiten. Berlin (Akademie-Verlag). 708 s. 

Hver forfatter får tilsendt en første korrektur som må returneres omgå~nde 
for ikke å sinke trykkingen. En annenkorrektur sendes hvis forfatteren spesielt 
ønsker det ellers leser redaksjonen denne og eventuelle senere korrekturer. 

Forfatt~re som ønsker det, får 50 særtrykk av sine artikler gratis. Ønskes 
flere særtrykk, må disse betales av forfatteren selv. Angi det antall særtrykk 
som ønskes n år første korrekturen returneres. 

Har De et godt dyrebilde kan De få det offentliggjort som omslagsbilde på et 
hefte av Fauna. 

Redaksjonen 




