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Isbj0rnunders0kelser og isbj0rnmerking 
pa Svalbard sornmeren 1966 

Thor Larsen 

Innledning 
Siden 1964 har et st0rre biologisk forskningsprogram pa 

Svalbard veert under utarbeidelse. Det planlagte arbeidet er delt 
opp i tre hovedprosjekter: Ornitologisk/0kologiske unders0kelser 
ved cando mag. Magnar Norderhaug, zoofysiologiske unders0kelser 
pa isbj0rn ved cando mag. Nils Are 0ritsland, og 0kologiske 
unders0kelscr pa isbj0rn ved forfatteren. Programmet arrangeres 
som et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Norsk 
Polarinstitutt. Et faglig rad ved Universitetet vurderer prosjektets 
videnskapelige aspekter, mens Norsk Polarinstitutt star ansvarlig 
for de tekniske og praktiske sider av programmet. 

Da isbj0rnen er et cirkumpolart d'yr, er det n0dvendig med et 
utstrakt samarbeid med andre nasjoner i isbj0rnunders0kelsene. 
En rekke av arbeidsoppgavene som er utarbeidet pa Svalbard, har 
tilknytning til felles internasjonale problemer som trekkm0nstre, 
ynglekapasitet, erneeringsforhold, bestandsst0rrelser m.m. Bade 
i Canada og i USA har man i mange ar arbeidet med isbj0rn
unders0kelser. I Alaska har amerikanerne en seerlig god kontroll 
med turistjakten hvert ar, og aIle jegere og «bush-pilots» er engasjert 
i tellinger m.m. Russerne har gjort en del studier i isbj0rnens 
yngleomrader i Sovjetisk arktis . Danske unders0kelser pa Gmnland 
er sporadiske. I Norge foreligger en ganske omfattende statistikk 
over isbj0rnfangsten pa Svalbard og andre omrader. Lebor Odd 
L0n0 har lenge arbeidet med isbj0rnens biologi, og bearbeider p.t. 
et st0rre materiale som ble samlet inn vinteren 1964/65. 

Det planlagte prosjektet pa Svalbard blir utarbeidet i neer 
tilknytning til et tilsvarende program i USA. Det er dessuten 
et godt samarbeid med kanadiske og danske videnskapsmenn. 
Varen 1966 ble russiske myndigheter kontaktet via Norsk Polar
institutt. Man diskuterte mulighetene for et fremtidig samarbeid 
med russerne i isbj0rnforskningen, noe som er seerlig viktig for 



undersokelsene pa Svalbard. Det er utvilsomt en sterk sammenheng 
mellom isbjornbestanden pa Svalbard og forekomstene lenger 
ostover. 

Planene for det norske prosjektet pa Svalbard ble lagt frem 
pa The First International Scientific Meeting on the Polar Bear 
i Fairbanks, Alaska, i september 1965. Norge deltok der med to 
representanter. 

Feltarbeid pa Svalbard i 1966 
Feltarbeidet pa Svalbard tok til varen 1966. Yed en velvillig 

imotekommenhet fra Luftforsvaret ble de ostlige Svalbardomradene 
rekognosert med Albatross fra 333 skvadronen pa Andoya. Turene 
i ar har gatt en gang hver maned siden mars. Den siste flyturen 
i ar gikk i begynnelsen av oktober. Flyvningene gikk om Hopen, 
Kong Karls Land, Barentsoya, Edgeoya, Storfjorden og Bjornoya, 
og varte mellom 11 og 14 timer. Rekognoseringsarbeidet inkluderte 
isobservasjoner, sporobservasjoner og bjornetellinger. Den optimaIe 
flyhoyden var 40 til 100 mover isen. I varmanedene ble det ogsa 
lagt vekt pa ornitologiske observasjoner i den grad det var mulig. 
Hver tur ble lagt om Kong Karls Land, der isforholdene og sno
forholdene ble scerlig noye studert. Det har alltid knyttet seg en 
spesiell interesse til denne lille oygruppen som ligger mellom 
resten av Svalbard og Frans Josefs land. Den har alltid blitt betegnet 
som isbjornens yngleomrade pa Svalbard, en myte som ser ut til 
a vcere betydelig overdrevet. Se fig. 1. 

I manedene juli og august var det planlagt a arbeide med isbjorn
studier i de nordlige og ostlige Svalbard-farvann. Flyturene omfattet 
derfor rekognoseringer for a nnne de beste arbeidsfeltene for 
sommerens arbeid. Isforholdene og bjorneforekomstene var av
gjorende for feltarbeidet. I juli og august ble det tatt scerlig hensyn 
til a assistere fartoyene med ismeldinger og anvisninger, slik at 
man om mulig kunne komme inn til Kong Karls Land. 

Metoder for levende fangst av isbjorn. Tidligere forsok 
Hovedformalet med feltarbeidet pa Svalbard sommeren 1966 

var Ievendefangst av isbjorn. Dette er nodvendig for a skaffe 
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Fig. 1. Omrader pa Svalbard der det ble drevet isbjormmdersokelser i 1966. Stiplet: 

omrader undersokt med fart0y. Skravert: omrader sam i tillegg ble undersokt fm fly 


i tiden mal"S-oktober_ Normal jl)'TI,te inntegnet. 

(Areas searched for Polar Bears in 1966 in Svalbard. Dotted: Areas searched by vessels_ 

Hatched : Areas which also wel·e surveyed by planes from March to October. Normal 


flights are drawn up.) 


blodprover for elektroforesestudier av mulige raser, for a studere 
kjonns- og alderssammensetning av bestanden og ikke minst for 
utstrakte merkinger. Bare merkinger kan gi skikkelige data til 
trekkundersokelser og muligens ogsa til bestandsberegninger. En 
merket isbjorn som senere blir fanget eller skutt, er uvurderlig for 
utarbeidelse av metoder for aldersbestemmelser, fordi dyrets alder 
er kjent, ihvertfall om det var en unge som ble merket. 
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I de siste arene har man mer og mer gatt over til a bruke 
injeksjonsgevcer og bed0vende eller lammende midler til innfanging 
av levende dyr (Craighead et. al. 1960, Hayes et. al. 1959). Injek
sjonsgevceret har ofte blitt kombinert med fellesystemer av for
skjellig slag. Ved bj0rnefangst er det scerlig spesielle fotsakser og 
sakalte «culvert traps» som er brukt (Erickson 1959, Troyer et. al. 
1962). Injeksjonsgevcerene og preparatene man hittil har brukt, har 
imidlertid hatt en rekke ulemper. Vapnene har en begrenset rekke
vidde, treffsikkerheten er liten pa avstander Iengre enn 50-70 m, 
og prosjektilene faller uforholdsmessig dyre. Preparatene som har 
vcert benyttet, er i f0rste rekke syntetiske curarepreparater, som 
succinylcholinklorid, eller nikotinalkaloider (Buechner et. al. 1960, 
Hayes et. al. 1959). Den st0rste ulempen med disse prepatatene 
har vcert det vanskelige doseringsforholdet. Det er liten forskjell 
pa en dose som ikke har virkning og en som dreper. Doseringen 
avhenger av dyrets vekt, kj0nn, kondisjon m.m. Dette er faktorer 
som det er vanskelig a ta hensyn til i felten. Virkningen av 
preparatene kan ikke reverseres med antagonist. Curarepreparatene 
virker pa den tverrstripete muskulaturen, og pavirker ikke sentral
nervesystemet. Dyrene som behandles, er derfor utsatt for et 
voldsomt stress. I tillegg kommer en rekke uheldige bivirkninger 
som gj0r at ingen av preparatene er scerlig anvendelige i vilt
biologien. 

De f0rste levendefangstfors0kene pa isbj0rn ble foretatt pa 
Svalbard sommeren 1962. To dyr ble fanget med injeksjonsgevcer 
og succinylcholinklorid. Bj0rnene ble ikke merket eller ncermere 
unders0kt. Det neste fors0ket ble gjort i Alaska varen 1965, og jeg 
hadde selv anledning til a vcere med pa dette arbeidet. Vi arbeidet 
med smafly i pakkisen nord og vest for Point Barrow, men uten 
a fange noen dyr. Eksperimentet ble gjentatt med en amerikansk 
gruppe varen 1966. Denne gangen ble det skutt noen fa dyr med 
curarepreparater. Noen ble drept av overdosering, og andre ble 
ikke tilstrekkelig paralysert til a kunne behandles. En bj0rn ble 
merket, men ble skutt av en trofejeger neste dag. 

Disse innledende fors0kene viste at succinylcholinklorid var 
meget darlig egnet til isbj0rnfangst under disse forholdene. For det 
f0rste viste det seg meget vanskelig a ansI a dyrets vekt og dosis 

st0rreise. For det andre var bj0rnene sa utmaset etter a ha blitt 
jaget med smaflyene at de hurtig fikk respirasjonsiammeise og ble 

kvalt, selv ved sma doser. 
I de siste par arene er det fremstilt et nytt morfinliknende 

preparat som har fatt en vid anvendeise ved Ievende fangst av 
ville dyr. Preparatet, kait M 99, er blitt benyttet i afrikanske 
viltprogrammer til innfanging av elefanter, neshorn og en rekke 
hovdyr. Det hadde ikke vcert fors0kt pa rovdyr uten i laboratorie
fors0k (Harthoorn et. al. 1965). Preparatets st0rste fordeler er en 
doseringsmargin pa flere hundre prosent, at det virker pa sentraI
nervesystemet, og at virkningen kan reverseres med en antagonist. 
Midlet er enna ikke i handelen. Takket vcere velvillig im0tekom
menhet fra den britiske produsenten ble imidlertid bade M 99 
og antagonisten, M 285, stilt til disposisjon for sommerens isbj0rn
arbeid pa Svalbard. Da hadde jeg pa forhand fatt anledning til 
a studere effektiviteten av midlene i laboratoriet i England. 

Levendefangsten av isbj0rn. Feltarbeid pa Svalbard 1966 
For a sikre et best mulig utfall av isbj0rnarbeidet sommeren 1966 

ble to amerikanske biologer invitert til a delta, begge med en 
betydelig erfaring i Ievendefangst av bj0rn og andre store pattedyr. 
Vi hadde med oss tre injeksjonsvapen, to kruttladete gevcer med 
rekkevidde opp til 80-100 m, og en armbf0st som Skj0t opp til 
120 m med relativt god sikkerhet. Partiet gikk inn som et av 
Norsk Polarinstitutts feltpartier pa Svalbard. Planen var a bruke 
isgaende fart0y, for a arbeide som turistjegerne gj0r i pakkisen 

nord og 0st i Svalbardomradet. 
Feltarbeidet startet i midten av juli i omradene nordpa. Tre 

ishavsfart0yer s0kte gjennom omradene pa samme tid, og vi fikk 
assistanse med observasjoner fra tre helikoptere i samme periode. 
Det ble ikke observert en eneste bj0rn, og bare noen fa spor 
i den f0rste delen av sommeren. I stedet ble arbeidet konsentrert 
om omradene rundt Kong Karls Land. Se fig. 1. 

Den f0rste bj0rnen ble sett 4. august om ettermiddagen. Den 
ble jaget ut i l0s is og apent vann med skuta, for a komme pa kort 
hold og dermed fa inn et sikkert skudd med det kruttladetc 
injeksjonsgevceret. Bj0rnen ble skutt i laret med 6 mg M 99, som 
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Fig. 2. En isbjom jages med «Nordsyssel» ut i apent vann og los is for leuere askytes 

med injeksjonsgevceret. 


(A polar bear is chased with the «Nordsyssel» to ensure a good shot with the s)'ringe gun. 


var i overkant av hva vi regnet som nodvendig. Produsenten 
anbefalte en dose pa 10 f1.g pro kg legemsvekt, og vi anslo bjornens 
vekt til ca. 400 kg. Det viste seg senere at vekten var anslatt altfor 
hoy. Dyret veide neppe mer enn 200 til 250 kg. 

Etter 4 minutter inntradte en fullstendig paralyse, og bjornen 
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Fig. 3. En hanbjom po. ca. 300 kg i dyp narkose etter a Ita bUtt skutt med 6 mg M 99. 
(Male polar bear of approx. 300 kg. (600 pounds) in deep narcosis after being shot 

with 6 mg. M 99.) 

ble liggende i vannet med hodet under. Vi fikk raskt loftet opp 
hodet med en batshake, og trukket bjornen opp pa et isflak. 15 min. 
etter injeksjonen var bjornen i dyp narkose, respirasjonen var noe 
nedsatt, men refleksene var bra. Det bekreftet at dosen var noe stor, 
men det var likevel ikke nodvendig a gi antagonist. Bjornen, en 
ung hann, ble merket i begge orene med metall- og plastikkmerker, 
tatovert i overleppen og fargemerket med et svart siffer pa begge 
lar. Det har vist seg at oremerker har en tendens til a falle av etter 
en tid. Flere oremerkinger ville derfor gi oss en storre sikkerhet for 
gjenfangst. Tatoveringen gav et merke som alltid kan finnes igjen. 
Fargemerkingen ble gjort dels for a hindre turistjegere fra a skyte 
dyret samme sommer, dels for at bjornen skulle kjennes igjen om 
den ble observert av andre feltpartier. Etter tre timer fikk bjornen 
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intramuskuIa=rt 80 mg Nalorphin, som er morfinantagonist, men 
som ogsa reverserer virkningen av M 99. Etter 10 minutter kom 
de forste tegn pa at bjornen kom ut av narkosen. Lemmene ble 
stive, Ieppene beveget seg, den flekket tenner og begynte a fa igjen 
hode~ og haisbevegelsene. Selve oppvakningen kom raskt og til 
dels uventet, etter at bjornen ble skubbet kraftig i baken. Akko~ 
modasjonen var tydelig pavirket og synet nedsatt. Bevegelsene var 
Iangsomme og ustoe. Bjornen ble forlatt etter ca. tre kvarter, da 
den sa ut til a greie seg bra, og den ble stadig bedre. 

Den neste bjornen ble tatt samme kveld. Liksom den forrige 
ble den presset ut i los is og apent vann, og den ble skutt med 4 mg 
M 99. Etter 11 min. var bevegelsene vesentlig nedsatt, og dyret, som 
la i sjoen, ble slept bort til iskanten. Den ville ikke opp av vannet 
og matte fa ytterligere 2 mg M99 med en handsproyte i den ene 
poten. Etter to minutter ble den dratt opp pa isen og faIt i full 
narkose straks etter. Se fig. 2 og 3. Bjornen, ogsa en hann, ble 
ansliitt a veie mellom 300 og 350 kg. Liksom den forrige ble den 
merket i begge orene, tatovert og fargemerket. Denne gangen tok 
vi en blodpt0ve fra en vene i tungen. Det var meget vanskelig 
a finne en vene et annet sted pa isbjornen pa grunn av det store 
spekkiaget. Etter 2 timer fikk dyret 80 mg Nalorphinde, intra~ 

muskuIa=rt. Bjornen kom ut av narkosen etter 25 minutter etter 
samme monster som den forste. 

Denne bjornen ble observert neste dag etter 17 timer. Den la 
da og SOy pa isen, sikkert som en folge av narkosen. Da vi na=rmet 
oss med «Nordsyssel», vaknet den og sprang pa sjoen, fullstendig 
restituert. Ved senere undersokelser har det vist seg at antagonist~ 
dosene antagelig var for sma, og at en mangedobling av mengdene 
hadde va=rt a foretrekke. 

De to neste bjornene ble tatt natt til 6. august. Det var en binne 
med en unge fodt samme ar. Binna, som ble ansliitt til a veie 
ca. 200 til 250 kg, ble skutt med 4 mg M 99. Den sovnet av i vannet 
etter 20 minutter. Hodet ble loftet ut av vannet, og bjornen ble slept 
opp pa isen. Den ble merket i begge orer og tatovert. Sa ble den 
etterlatt pa isen mens vi gikk for a ta ungen som hele tiden holdt 
seg i na=rheten. Ungen ble skutt med 2 mg M 99, som tilsyne~ 
latende ikke gay noe resultat etter 25 minutter. Den ble derfor 
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fanget med tau og fikk pa nytt 2 mg intramuskula=rt med en 
handsproyte. Etter et par minutter var bjorneungen i dyp narkose, 
og respirasjon og oyerefleksen var vesentlig nedsatt, dog uten at 
det var nodvendig a gi Nalorphin. Resultatet tydet pa at den forste 
injeksjonen likevel til en viss grad hadde virket. Vekten pa ungen 
ble anslatt til mellom 60 og 80 kg. Det var en hun. 

Etter vel 2 timer var vi tilbake hos moreno Under det fortsatte 
arbeidet med henne merket vi at beina begynte a stivne, og at 
hodebevegelsene kom igjen. Binna hadde enna ikke fatt injeksjon 
av antagonisten. Da hun skulle vendes for a fargemerkes, vaknet 
hun og la pa sjoen, og matte skytes igjen med nye 4 mg M 99. 
Denne gangen gikk hun inn i en dyp narkose. Begge bjornene ble 
merket som tidligere, og det ble tatt en blodpt0ve og en melkept0ve 
av binna. Deretter fikk ungen 20 mg Nalorphin intramuskula=rt, 
mens moren ikke flkk noen antagonist. Vi ville at ungen skulle 
vakne forst og vise tegn tilliv nar moren vaknet, sa hun ikke skulle 
fodate den. Bjornene ble straks fodatt for at vi ikke skulle skremme 

dem og splitte gruppen nar de vaknet. 
I lopet av fire effektive arbeidsdager med fartoy observerte vi 

9 bjorn. De andre 5 bef~nt seg sa langt inne i pakkisen at det var 
umulig a na inn til dem. Et enkeit forsok pa a jage bjorn til fots 
mislyktes. Det var ikke mulig a komme pa skikkelig skuddhold 
med injeksjonsgeva=ret. Feltpartiet ble etterpa satt i land pa Edgeoya 
for a forsoke levendefangst fra land, men uten hell. 

Sluttbemerkninger 
Levendefangstarbeidet sist sommer pa Svalbard sammenholdt 

med tidligere erfaringer og forsok, viser at kombinasjonen M 99/ 
M 285 og injeksjonsgeva=r utvilsomt representerer en av de mest 
effektive metodene for isbjornfangst. Med mer ovelse kan man 
bade dosere og handtere bjornene bedre. Arbeidet medforer liten 
risiko for mannskapene, og sjansene for dodsfall hos bjornene 

er sma. 
Et stort antall levende fanget og merkede isbjorn er en forut~ 

setning for a lose de fleste av de planlagte arbeidsoppgavene. 
Dersom man disponerer et ishavsfartoy i sommermanedene pa 
Svalbard, er det ikke urimelig a regne med en bjorn fanget pro dag 
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i gjennomsnitt under normale forhold. Ombord i en skute kan 
dyrene holdes i bur en kortere tid etter at de er fanget. Dermed er 
man sikker pa at de blir fullstendig restituert etter injeksjonen. 
Ombord kunne man innrede et lite laboratorium og bearbeide 
og behandle en del av materialet som f.eks. blod- og melkeprovene. 

De fire bj0rnene som vandrer rundt i Svalbard-omradet eller 
i et annet omrade i Arktis, brerer merker med adressen NORSK 
POLARINSTITUTT, OSLO, NORWAY. Det betales 150 kroner 
for merker fra en bj0rn som blir skutt eller fanget pa annen mate. 
Det satses meget pa a fa opplysninger om gjenfangster, fordi de 
merkede bj0rnene representerer det viktigste materialet i de 
biologiske og populasjonsdynamiske unders0kelsene. 

Summary 

Four polar bears were successfully live trapped during the summer 1966 
in Svalbard. A Norwegian/American team was working from a vessel with 
syringe guns and a new immobilizing drug, called M 99, the effect of which 
may be reversed with an antagonizer, called M 285. 

The bears were marked with ear tags in metal and plastic, tatooed in the 
upper lip and colour marked on the thighs. 

The work is a part of a long term study of the polar bears in Svalbard,
which began in 1964. 

Authors address: 
Institutt for Marin Biologi, avd. A, 
Frederiksgt. 3, Oslo 1. 
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K vantitativ fugletaksering i granskog 
basert pa pr0vefelt, og sjekkmetoden 

Odd Reidar Fremming og Tore Slagsvold 

Innledning 
I Norge er det tidligere ikke blitt offentliggjort kvantitative 

unders0kelser av fuglebestanden i barskog. Varen 1965 takserte 
forfatterne fuglebestanden i to granskogomrader i S0rkedalen ved 
Oslo, i perioden 9/5-29/6, ved hjelp av pmvefeltmetoden (Enemar 
1959, Anfinnsen 1960). Hensikten var a fa greie pa tettheten og 
sammensetningen av spurvefuglbestanden. Oppdagelsessjansen, Pc, 
iflg. sjekkmetoden (Seierstad et al. 1965), er blitt regnet ut for de 
forskjellige artene sa langt materialet har strukket til. Opplrering 
i sjekkmetoden fikk vi av Ivar Mysterud ved Zoologisk laboratorium 
i Oslo. Vi vi! rette en hjertelig takk til Ivar Mysterud for aBe rad 
og for den veiledning og hjelp vi har fatt, bade under opplegget av 
unders0kelsen og ved utarbeidelsen av manuskriptet. 

Beskrivelse av feltene 
Feltene ligger i V. S0rkedalen (60 0 N - 10°35' E), Oslo, ca. 

250 m.o.h. Felt I maIer 160 x 200 m. Granskogen er 60 ± 10 ar 
gammel, nesten uten foryngelse, og den ble tynnet for noen ar 
siden (fig. 1). Omradet er praktisk talt fiatt. Det har fuktigere 
partier gjennomskaret av sma bekker og gr0fter (fig. 2). Tre av 
feltets ytterkanter befinner seg 50 m fra snauhogst, men fra den 
fjerde er det sammenhengende skog. Skogbunnen er dekket av et 
moseteppe med spredte blabrer (Vaccinium m)'rtillus), linnea (Linnea 

borealis), skogstjerne (Trientalis europaea) , maiblom (Maianthemum 

bifolium), hvitveis (Anemone nemorosa) og gaukesyre (Oxalis aceto

sella). Pa fuktigere steder finnes det en del soleiehov (Caltha 
palustris), bekkekarse (Cardamine amara) og myrfiol (Viola palustris). 

Felt II maIer 200 x 200 m. Det ligger i en ass ide som heller mot 
S0. H0ydeforskjellen mellom h0yeste og laveste punkt er ca. 50 m. 
Omradet er variert med enkelte smamyrer, steinurer og to sma 
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Fig. 1. Parti fra felt I, mecl typisk, homogen granskog. 

bekker gjennomskjrerer omradet. Granskogen er av forskjellig 
alder, med mye hugstferdig gran og en del glenner med smatrrer. 
Det finnes ogsa en dell0vtrrer, bl.a. rogn (Sorbus aucuparia), svartor 
(Alnus glutinosa) og bj0rk (Betula pubescens). Omradet skiller seg 
ogsa fra felt I ved at vegetasjonen pa skogbunnen er mye rikere. 
Dominerende arter er blabrer (Vaccinium myrtillus) , maiblom 
(Maianthemum bifolium), gaukesyre (Oxa/is acetosella), hvitveis (Ane~ 
mone nemorosa), bIaveis (Anemone hepatica), gras (Qramineae), noe 
starr (Carex) og en del bregner (PolJpodiaceae) foruten mose. 

D e siste sn0flekkene pa feltene gikk i f0rste uke av maio 

Metoder 

H vert omrade ble delt opp i kvadrater med 40 m lange sider, 
og hj0 rnene ble merket med band og nummer. Ved takseringene 
ble d et fuIgt en bestemt rute. G jennomsnittsfarten var ca. 
950 m /time. 

En hastighet pa 1 km/time synes a vrere passende ved kvan~ 
titative fugletakseringer i granskog. Dette er omtrent den hastigheten 
Enemar har anvendt (Enemar 1959, 1963, Enemar et al. 1965, AIm 

et al. 1965), mens derimot Joensens hastighet i 10vskog ligger Iangt 
over (Joensen 1966). AIle tider i unders0keisen er gitt i norsk 
normaitid. Hver fugl som ble observert, ble plottet inn pa trykte 
rutekart uten terrengdetaljer. Det ble brukt forskjellige symboler 
for de fuglene som sang, varslet eller som bare ble sett. Observa~ 
sjoner av fugler av samme art ble plottet inn pa artskart. Tak~ 
seringene ble nummerert, og hver observasjon fikk en indeks 
som svarte til takseringens nummer. Pa egne artskart ble bare 
indeksene til de syngende hannene notert. Hvert revir framkom 
herved som «punktskyer» pa artskartene. 

Som enhet for tellingene ble vaIgt den syngende stasjonrere 
hannen som opprettholder et territorium. Den tidligere nevnte 
sjekkmetoden kan i vanlig fugletaksering modifiseres pa syngende 
hanner, ved at en «kjenner» individene igjen pa territoriet. Metoden 
er i korthet f0Igende (oversatt fra Seierstad et al. 1965): «Hvis vi 
antar at en populasjon blir tellet gjentatte ganger (aIle syngende 
hanner beh0ver n0dvendigvis ikke a bli tellet det samme antall 
ganger), kan vi kalle en telling av en syngende hann en sjekk nar 
den hannen er oppdaget under andre (tidligere eller senere) tellinger. 
Hvis individet er oppdaget syngende i 10pet av tellingen, kaller vi 
det en positiv sjekk (PC). Dersom hannen ikke er observert 
syngende, er sjekken negativ (NC). En registrering som ikke er en 
sjekk, viI bli kalt en enestaende oppdagelse (unique discovery, UD) 
i det at denne takseringen er den eneste som individet er oppdaget 
pa. Takseringseffektiviteten uttrykker sannsynligheten for a oppdage 
et individ i populasjonen (her kalt oppdagelsessjansen) i 10pet av 
en taksering. Et individ som blir oppdaget i 10pet av en taksering, 
har en sannsynlighet til a bli oppdaget pa en hvilken som helst 
annen taksering lik oppdagelsessjansen. Det vil si at sjansen for 
en positiv sjekk er da lik oppdagelsessjansen. 

Uttrykket vi foreslar for oppdagelsessjansen er: 
~ x~ 

Pc = pC/xc 

hvor Xc er det samlede antall sjekker (NC + PC) og xpc antall 
positive sjekker (PC)>>. For videre detaljer angaende sjekkmetoden 
henvises til Seierstad et al. (1965). 

Unders0kelsene ble dessverre satt i gang noe sent (9/5), og til 
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tross for at det ble gatt tilsammen 49 takseringer, henholdsvis 
27 pa felt I og 22 pa felt II, viser det seg allikevel at materialet er 
for lite til a fa full oversikt over variasjoner i Pc. Derimot var 
materialet noenlunde stort nok for en «klassisk» bestemmelse av 
fugletettheten i omriidene, da et erfaringsmessig grunnlag for en 
slik unders0kelse er 10-12 takseringer (Ene mar 1959). 

Resultater og diskusjon 
Tabell 1 viser st0rrelse og artssammensetning i feltenes popula

sjon av syngende, stasjomere hanner, tetthet pro km2
, artenes 

dominans i prosent og omriidenes st0rrelse. En av de st0rste 
vanskelighetene ved et pr0vefelt som ikke er naturlig avgrenset, er 
alle revirene mer og pa feltets ytterkanter. I tetthetsstimatene er 
ogsa disse grenserevirene blitt anvendt, ved at en for aIle arter 
med grenserevir har estimert og lagt til de delene av revirene som 
la utenfor selve pr0vefeltet. Det beregnede areal har derfor blitt 
forskjellig for de ulike artene. I tabell 2 er oppf0rt de artene som 
ikke var stasjonrere, og som tilsynelatende ikke hevdet noe fast 
revir ved sang. For de stasjonrere reviropprettholdende artene har 
det ikke vrert mulig sikkert a isolere UD-materialet. 

Forfatterne har ikke spesielt gMt inn for a lokalisere reir, men notert det 
man tilfeldig kom over. 
Reir 1 : Miiltrost (Turdus philomelos). 27/5: 5 egg. 31/5: 5 ca. 3 dagerglmle 

unger. 9/6: reiret forsvunnet! 
Reir 2: Miiltrost. 27/5: 4 egg. 31/5: forlatt, 3 kalde egg + eggeskall. 9/6: bare 

eggeskall. 
Reir 3: Svarttrost (Turdus merula). 27/5: 4 egg. 31/5: 4 egg. 9/6: bare eggeskall. 
Reir 4: Rodvingetrost (Turdus iliacus). 27/5: 4 egg. 31 /5: to kalde unger i reiret, 

livnet til ved oppvarming. 9/6: forlatt. 
Til tross for notteskrike (Qarrulus glandarius), krake (Corvus carone carnix) 

og andre reirplyndrere, mistenkes vepseviiken (Pernis apivorus) for :l. ha robbet 
noen av trostereirene, idet vepsevaken hekket i merheten. Collett (1921) nevner 
et tilfelle fra Sverige der et vepsevakpar tomte nesten en hel koloni av gratrost 
(Turdus pilaris) for unger. 17/7 ble en inntorket og nesten urort trostunge funnet 
i vepsevlikreiret, som da inneholdt to ukegamle unger. I de 80 timene reiret 
ble holdt under observasjon, ble det derimot bare notert vepsekaker (Vespa sp.) 
og frosk (Rana sp.). Til en sammenligning nevner Hagen bare to mindre spurvefugl 
i sitt materiale (Hagen 1958). Den eldste ungen var 43 dogn i reiret, og den 
yngste forlot reiret 25/8, forst fem dager etter eldstemann. 

Figur 2 viser parenes plassering pa felt I. Tabell 3 viser antall 
NC og PC, og Pc for de stasjonrere artene pa feltene. Tabell 4 og 5 
gir en oversikt over variasjonen i Pc ved takseringene for de to 

o 

• .: 

• Bokfink (Fring ilia coelebs) 

Riidsfrupe (Erifhacus rubecula) 

(Turdus phi/omelos ) 
+ 
• 	 MAlt ros f 

h. 	Fuglekonge (Regulus regulus)

• 	Svart frost (Turdus merula) 

0 	 Rodvingefrost (Turdus iliacus) 

Jernspurv (Prunella modularis) 0 
Fig. 2. Kartriss over felt I med fuktigere partier (skravering) og bekker inntegnet. 

Revir som er opprettholdt av syngende, stasjonare hanner, er plottet inn. 
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"tJ 	 tallrikeste stasjonrere artene, f0dstrupe (Erithacus rubecula) og 
'" bokfink (Fringilla coelebs) i 10pet fire dagstakseringer. I fig. 3~ 	'"'" ~ av 
~~ 

C\I 	 o~ er d0gnvariasjonen av Pc for de stasjonrere reviropprettholdende 
"E k artene i 10pet av fire dagstakseringer framstilt grafisk. Middel
~ -c\, 

-c\, 0 
'" 	 verdien av Pc for alle takseringene ble 0,28.~ b 
.~ S' 	 For fuglekonge (Regulus regulus) ble middelverdien av Pc den<::> 

C\I 	 ~~ 27 /5: pa felt I 0.38, pa felt II 0.25 , den 13 /6 0.38 pa felt II og den 
~ s: 
e:i ~ 	 29/6 0.17 pa felt I. Middelverdien for trepiplerke (Anthus trivialis) 
'" O<jo ;;. - .~.., ;;. 	 pa felt II ble den 27 /5 0.75 og den 13 /60.19. Som et eksempel paco ~ ~ .., ~ hvor vanskelige trostene er a taksere, kan det nevnes at Pc' for to'" '" -c\, 
~~ 	 revirer av maltrost (Turdus philomelos) hvor reirene ikke ble funnet, 
E 
<:l OJ 	 var 0,30, mens Pc for to andre revir av samme art hvor reirene ble 
.., '" 
~ ~~ ~ .5 funnet, var 0.07. Det samme gjorde seg gjeldende for svarttrost 
G tl (Turdus merula) og f0dvingetrost (Turdus iliacus). Tab. 4, 5 og fig.

(4~ 
~- ~ 3 viser at Pc (og dermed sangeffektiviteten) er st0rst tidlig morgen 
~~ og kveld med en oppblussing 4- 6 timer etter soloppgang. Av"I-- .~ "'-tj 

tab. 4, 5 ser man at 13/6 viser signifikant h0yere verdier enn de~~ 
~( u 	 andre. Dette skyldes kanskje at det var solskinn og stille nesten
<:l -c\, 

<:l 	 hele dagen. Den 27 /5 skyet det til med regn mot kvelden, muligens'" -c\, ;;. 
-c\, ~ 
o '" 	 derfor de lave verdiene sent pa dagen. Utover disse indikasjoner~ -~ 
<:l'" er materialet for lite til a gi pc-variasjonen med vreret. Sang'" ~ -	'"  effektiviteten var spesielt lav 29 /6. Dette hang trolig sammen med'" OJ<::> 	 0'" 
.~ '" .g ~ at forplantningstiden var nesten avsluttet. 
<:l Gjennomsnittsverdien av Pc for samtlige stasjonrere arter ble~ I 
.w..: 	 0.25 pa felt I og 0.30 pa felt II. Resultatene viser (tabell 3, 4, 5) atco c ~ ~ 	 spesielt Pc for bokfink (Fringilla coelebs) ligger en del lavere pa'" ~ .~ .::; 

;;. >

'" 	 felt I. (Pa felt I ble middelverdien 0.27 , og pa felt II 0.43.) Pa;:::~ 

~ ~ 	 grunnlag av det foreliggende materialet er det vanskelig a avgj0re
<0 ~ ~ hva 	denne forskjellen kan skyldes, men det kan trolig ikke vrere<::> 	 :::'" 

~ ~ p.g.a. observasjonsforholdene, da Pc er basert pa syngende hanner. 
2<.c. 


~ ;;. 
 Tabe1l4 og 5 viser at unders0kelsen ble utf0rt med to dagstaksering";:'<:l 

->1 ~ er pa hvert felt og 9 og 4 enkelttakseringer henholdsvis pa felt I og.., '" ~ <.c.-c\, 

~~ 	 felt II. Den viktigste arsaken til forskjellen i Pc kan vrere at de 
r.y .~ 

fleste takseringene ble utf0rt til forskjellig tid og under ulike
tv) ~ 

C\I 	 b(, Ei vrerforhold. Tabell1 viser at antall stasjonrere, reviropprettholdende
<::> i.i: 

arter var 7 pa felt I og 9 pa felt II (gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) 
og trepiplerke (Anthus trivialis) manglet pa felt I). Tettheten av 
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syngende 6 6 Ia lavere pa felt I (650 6 6/km2
) enn pa felt II 

(750 66/km2
). 

Selv om rnaterialet er lite og takseringene relativt fa, framgar 
det av resultatene at oppdageisessjansen varierer sterkt, og en 
skj0nner hvor viktig det er a kjenne disse variasjonene dersom en 
vil na fram til sa korrekte tetthetsestimater som rnulig. 

Summary 

Quantitative survey of bird populations in a spruce forest, 
based on the mapping and check methods 

From 9 May to 29 June 1965, the authors carried out a census of the birds 
in two test areas in the coniferous forest habitat west of Sorkedalen near Oslo, 
about 250 m above sea level. This is apparently the first quantitative study 
of the density and composition of the bird fauna in a Norwegian conifer forest. 
By plotting the occurrence of singing males observed on a total of 49 census 
trips within the test areas and analysing the results according to the recently 
described Check Method (Seierstad et at. 1965), an attempt was also made 
to determine the discovery chance (p cl for the various species occurring in 
each plot. 

Area I measured 160 X 200 m, was level and covered with a homogeneous 
spruce forest about 60 years old. Area Il was 200 x 200 m and more varied 
both in vegetation and topography. Each test area was subdivided again into 
40 111 quadrats through which the census route was laid and traversed at the 
rate of about I km per hour. 

Twenty.two species were observed in all, of which 58 singing males of 
9 different passerine species were estimated to be present in both test areas, 
both the individual density and the number of species being greater in area II 
than in area I (see Tables 1 and 2). The discovery chances for the breeding bird 
species are given in Table 3, and the variations in Pc for the two most numerous 
species, the Robin (Erithaws rubicula) and the Chaffinch (Fringi.Ha codebs) are 
shown in Tables 4 and 5. The diurnal fluctuation in discovery chance for all 
stationary species over 4 days is shown in Figure 3. 

Although the data are too few to provide a statistically reliable Pc, they do 
show that the discovery chances , for the two mentioned species at least, may 
vary tremendously throughout the season, under different weather conditions, 
and at different times of day. A knowledge of this variation is obviously essential 
in any good animal census. 
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Oslo 7. 
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Elvefaret 24, 
Oslo 7. 
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Tabell 1. Antall revir av en rekke arter opprettholdt av syngende, stasjonrere 
hanner. Videre er angitt feltenes sterrelse beregnet for hver art, tetthet 

av syngende hanner pr. km2 og artenes dominans i prosent 

FELT I 	 FELT II 

Art 	 Syng. Areal I 66/ Domi· Syng. Areal I 66/ Domi· 
ende (k 2) k 2 nans ende (k 2) k 2 nans 
6 6 m i m (%) 6 6 m I m (%) 

Gjerdesmett I 
(Troglodytes trag!.) . -

! 
- - - 2 .04 50 6.7 

Milltrost 
(Turdus philomelos) 3 .0368 82 12.5 5 .048 104 13.9 

R0dvingetrost 
(Turdus iliacus) . . . 1 .032 31 4.8 1 .04 25 3.3 
Svarttrost 
(Turdus 71lcrula). . . 2 .0368 54 8.3 3 .04 75 10.0 

R0dstrupe 
(Erithacus rubecula). 3 .032 94 14.5 6 .0448 134 17 .8 
Fuglekonge 

(Regulus regulus) . . 3 .032 94 14.5 3 .04 75 10.0 
Jernspurv 1 

(Prune[[a modular'is) 2 .04 50 7.7 2 .04 50 6.7 
Trepiplerke 

(Anthus tri<lialis) . . - - - - 2 .048 41 5.5 
Bokfink 

(Fringilla codebs).. 9 .0368 245 37.7 11 .056 196 26.1 
___1__- ___1_ --------

Total. . . . . . 23 I .0354 650 100.0 35 .0467 750 100.0 
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Tabell 2. Arter som under takseringene ikke viste seg a vrere stasjonrere, og 
som ikke hevdet noe fast revir med sang. Antall takseringer som hver art 
ble observert pa, er oppf0rt. X = observert pa fiere enn 10 takseringer, 

-	 = ikke observert pa vedkommende felt 

Art 

Vepsevak (Pemis apivorus) (a) ..... .. . . .. ........... . ..... . . 

Rugde (Scolopax rusticola) ............ . ............. ...... . 

Ringdue (Columba palumbus) . ........ . ... .... . .. . .. .. ..... . 

Tarnsvale (Apus apus) . ... .. .... ...... . . . ........ . ....... . 

Tretaspett (P icoides tridactylus) .......... ............... .. . . 

Krake (Corvus corone comix) ........... . ... . ... . .. . ... . . . . . 

Notteskrike (Carrulus glandarius) .... ... . . ......... . ....... . 

Nottekrake (Nucifraga caryocatactes) ........... .. .......... . 

Toppmeis (Parus cristatus) . . ... .. .... .. . ...... .. ... . ....... . 

Svartmeis (Parus ater) ........... . ....... ...... . .......... . 

Granmeis (Parus montanus) ................ ... ....... . .... . 

Trekryper (Certhia familiaris) ............ . . ....... . ...... . . 

Gjerdesmutt (Troglodytes troglodytes) .... ... .. .. ..... . .. . .... . 

Gratrost (Turdus pilaris) ................... . .......... . . .. . 

Rodstjert (Phoenicurus l)hoenicurus) ................ . . .. ..... . 

Munk (Sylvia stricapilla) .. .. .. .. ...... .......... .. . ....... . 

Lovsanger (Phylloscopus trochilus) ...... . .... ....... ..... . ... . 

Gni fiuesnapper (Muscicapa striata) .............. . ...... .. . . 

Gmnnfink (Chloris chlO1is) ....... ........... . .... . ........ . 

Gmnnsisik (Carduelis spinus) ........ . .......... • .. ......... 

Dompap (Pyrrhula pyrrhula) ... . ........... . ............... . 

Gulspurv (Emberiza citrinella) .... . .... .. ........ . . . ..... .. . 


Arter totalt ...... . ... ..... ... .. ... .. ..... .. . 

(a) 	 Den ble observert fern ganger pa det ene feltet. 
(b) 	Arten opprettholder revir pa felt II. 

I Felt I IFelt II 


I 

3 


x 


2 

2 

1 


6 

I 

2 

x 


3 


xx 

1 


I 

5 

x 

I 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

2 


(b) 

4 


I 	 xx 

-


15 I 17 


Tabell 3. Antall NC, PC og Pc for en rekke stasjonrere arter, samt gjennom
snittsverdien av Pc for takseringene pa felt I og II samlet. (Forklaring, se tekst) 

FELT I 
 FELT II
I 


Art 

Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes). 
M 1\ ltrost (Turdus phi/omelos) . ... .. 
Rodvingetrost (Turdus iliacus) .... . 
Svarttrost (Turdus merula) . ........ 
Rodstrupe (Erithacus rubccula) ..... 
Fuglekonge (Regulus regulus) ....... 
Jernspurv (Prunella modularis) ..... 
Trepiplerke (Anthus trivial is) ...... 
Bokfink (Fringitla coelebs) .... . ... 

Total. . .... . .... . ... 

uu Felt I 

0. P. + 
II 
 II 
 Felt II 


P cUi Z2 p... mid· 
UU del++ p...p... 

U uU U uU 
p... I
p... z Z:z:z 

- .32
14 
 .32
30
- -
.16
20 
 .18
90
71 
 10 
 .12 

.22
20 
 2 
 .10
.33
18 
 9 


.08 .14
12 
 .22 
 6 1 
 5
42 

.34
47 
 .37
.32 
 85
26
55 

.27
.27
.27 
 48 
 18
59 
 22 


391 5 
 .11 
 .16
11 
 .20
43 

.34
29 
 .34
15
- - -

.43 
 .35
.27 
 138 
 104
178 
 65 


.30 
 .28
540 
 230
.25
466 i 155 


-193 192 



- -

--

I Tabell 5. Oversikt over variasjon er i oppdagelsessjanse Pc, fo r r0dstrupeTabell 4. O versikt over variasjoner i oppdagelsessjanse Pc, for r0dstrupe 
(Erithacus rubecula) og bokfink (Fringilla coelebs) pa felt II (Forklaring, se teksten)(Erithacus rubecula) og bok fink (Fringilla coelebs) pa felt I. (Forklaring, se teksten) 

E,,,haru, """"Ia F""gill, ,~"b,I
E,i'''''= m"""la F,i",iI~ ,~I,," 
Taks.Taks. Dato TidDato Tid nr.nr . • \ \ PC \ I PCNC PC NC + PC = Pc NC PC NC + PC = PcNC/ PC/ PC =p NcIPC\ ~- = 1'NC + PC NC + PCC C 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


9/5 
10/5 
11/5 
13/5 
22/5 
27/5 

» 
» 
)} 

)} 

)} 

)} 

» 
31/5 

9/6 
10/6 
14/6 
29/6 

» 
» 
» 
» 
)} 

» 
» 
» 
» 

1830-1945 

1945-2100 

1830-1945 

1845-2000 

1200-13 15 

0230-0345 

0400-0515 

0615-0730 

0800-09 15 

1100-1200 

1200-1315 

14 15-1515 

1600-1715 

1700-1815 

1915-2030 

1700-1815 

2100-2215 

0215-0330 

0400-0515 

0600-0715 

0800-0915 

1000-1115 

1200-1315 

1400-1515 

1600-1715 

1800-1915 

2000-2100 


3 

3 

3 

3 

3 

I 

2 

I 

I 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

I 

2 

3 

2 

2 

2 

3 


0 

0 

0 

0 

0 

2 

I 

2 

2 

1 

I 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

I 

0 

1 

I 

1 

0 


.67 


.33 


.67 


.67 


.33 


.33 


.33 


.33 


.33 


.33 


.33 


.33 


.67 

1.00 

.67 

.33 


.33 


.33 


.33 


8 

9 

5 

5 

8 

4 

5 

5 

3 

9 

5 

9 

9 

5 

5 

4 

6 

7 

7 

6 

5 

7 

9 

7 

8 

9 

9 


I 

0 

4 

4 

I 

5 

4 

4 

6 

0 

4 

0 

0 

4 

4 

5 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

0 

2 

1 

0 

0 


. I I 


.44 


.44 


. II 


.56 


.44 


.44 


.67 


.44 


.44 


.44 


.56 


.33 


.22 


.22 


.33 


.44 


.22 


.22 


.11 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


10 

I I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


27/5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

31 /5 
9/6 

10/6 
13/6 
13/6 

» 
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NYTT FRA UNIVERSlTETETS ZOOLOGISKE MUSEM, OSLO XVI. 

A vifaunistiske iakttagelser, 
i Syd..Yaranger sommeren 1966 

Per Pethan 

I 1966 hadde Zoologisk Museum i Oslo en ekspedisjon til 
Syd-Varanger for parasitologiske unders0kelser ledet av professor 
Rolf Vik. Pa denne tur ble det ogsa utf0rt avifaunistiske regist
reringer, s~rlig med henblikk pa den foreslatte naturpark i 0vre 
Pasvik. Registreringene foregikk i tid en 8/6-5/8 og dekker de 
fleste omrader av Syd-Varanger. 11 /6 ble det anledning til a v~re 
med laksoppsynets bat langs kysten fra Kirkenes til Grense
Jakobselv, og denne tur samt et opphold i Kobbholmfjorden 
18/6-22 /6, gay anledning til registrering av de mindre fuglefjell 
pa strekningen B0kfjord fyr til den russiske grense. 

Avifaunaen i 0st-Finnmark er blant de best unders0kte 
i Nord-Norge (efr. Wessel 1906, Schaanning 1907, Blair 1936, 
Williams 1941, Haftorn 1957 og 1959, Hagen 1965 o.a.), men det 
er lenge siden registreringer er foretatt over en savidt lang periode 
som i 1966. Da flere ornitologer nu er opptatt av problemet omkring 
populasjonsdynamikk og geografiske forskyvninger innen avifau
naen, kan muligens observasjonene fra 1966 v~re av interesse. 
I forbindelse med den foreslatte naturparken i 0vre Pasvik ble det 
s~rlig lagt vekt pa a fa unders0kt dette og omkringliggende omrader, 
for a se om naturparken ogsa kan v~re av avifaunistisk verdi. 

Avifaunistiske observasjoner ble samlet av aIle ekspedisjonens 
medlemmer, og s~rlig har preparantene L. Blomberg og O. Latun 
ydet meget verdifulle bid rag. Opplysninger er ogsa innhentet fra 
G. Schaanning, Noatun, A. Marthinsen, Vaggatem, A. Sotkajarvi, 
Vaggatem, og fra lakseoppsynet i Kirkenes. Til nevnte personer 
og institusjon, og ikke minst mine kolleger som deltok i feltarbeidet 
i Varanger, retter jeg en hjertelig takk for all hjelp og opplysninger. 
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0vre Pasvik naturpark 
I Naturvernradets innstilling av 1964 om landsplan for natur og 

nasjonalparker i Norge heter det at ovre Pasvik naturpark skal 
representere opprinnelig skogslandskap av hoyboreal natur pa 
overgangen mellom vesteuropeisk og osteuropeisk flora og fauna. 
Den foreslatte naturparken dekker vel 60 000 dekar og har folgende 
grenser; fra T rerikst0ysa pa Krokfjell til sorvestre bukt i 0devann, 
derfra langs dette vann til en bukt pa ostsiden, ca. en kilometer 
sor for vannets nordende, derfra i rett linje over Revsaksfjell 
parallelt med Raudagorre og ca. 300 meter fra bunnen av denne 
kloft og videre slik det passer med terrenget til nordenden av 
Raudagorre (helt utenfor kloften). Derfra i rett linje i nordvestlig 
retning over Steinfjell og Hallerfjell til nordligste enden av Torr
furutjern og videre i samme retning til linjen for mellomriksveien, 
som sa folges mot sorvest til finskegrensen (fig. 1). For ovrig heter 
det i innstillingen at utenom naturparken fredes dyrelivet i et storre 
omrade; sam grense antydes en linje Noatun-Gjokasen-Brann
vann-Sortbrysttjern-Kullfjell. 

Det biotopmessige inntrykk en far av den foreslatte naturpark 
er fattig barskog uten undervegetasjon, dog noe frodigere med 
innsiag av bjork Iangs de store vannsystemene. Her er ogsa fugielivet 
adskillig rikere. Selve barskogomradet oppviste et meget sparsomt 
fugieliv, og det samme gjorde myrene i dette omradet. Den eneste 
art som virkelig kunne sies a vrere tallrik i selve skogsomradet, 
var t0dstjerten, dog mest dominerende i det store brannfeitet som 
strekker seg fra Krokfjell og i nordvestlig retning mot Dagvann. 
Av de registrerte arter i naturparken er det bare en som er av 
spesiell interesse og som parken kan bli til nytte for, og det er 
sredgasen. Denne ble patruffet ganske ofte, og siden den nordnorske 
stammen av sredgas tilhorer den typiske skogsformen, har den 
i dette omradet en glimrende biotop. Blant andre arter, som dog 
oftest var vanligst ved de store sjoene, var arter som Iavskrike, 
t0dvingetrost, storlom, forskjellige ender, gjok, Iappmeis, gra 
fluesnapper, bjorkefink, sivspurv m. fl. Vadefuglene var meget 
darlig representert og ogsa meget fatallige, men de myrene sam 
fantes i omradet var fattige barskogmyrer og uegnet for svrert 
mange vadefugier. I ait ble det registrert 53 arter innen grensen 
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av den foreslatte naturpark, mens det i ovre Pasvik for ovrig ble 
registrert 79 arter (efr. Tab. I). Ser vi bare pa de artene som ble 
patruffet mer eller mindre vanlige og tallrike, ble det registrert 
20 arter i parken, mens det ble registrert 45 arter i ovre Pasvik. 
Av fugl som ble registrert i parken, men ikke i ovre Pasvik, finner 
vi bare 6 arter, hvorav en, sangsvanen, forekommer meget vanlig 
pa trekket i ovre Pasvik langs Pasvikelven. For ovrig vii de andre 
artene sannsynligvis ogsa patreffes i ovre Pasvik, vendehalsen 
unntatt. Denne ene observasjon er det nordligste funn av arten. 

Rent avifaunistisk sett vii jeg si at den foreslatte naturparken 
i ovre Pasvik vii ha svcert liten betydning som et eventuelt reservoar 
eller studiefelt for fugl. Et meget viktig omrade som ligger like 
pa utsiden av grensen for den foreslatte naturparken, er de store 
snellefeltene i de ostlige grunne delene av 0devann. Om varen 
tjener ungskuddene i disse snellefeltene som viktige furasjerings
omriider for svaner, gjess og ender. Pa hosttrekket far en samme 
forhold, men pa denne tiden er det skuddene over vannet som er 
nceringskilden, og disse «snelleakrene» blir beitet delvis helt til 
vannflaten. Skulle vi i ovre Pasvik fa en naturpark som ogsa skal 
vcere tilpasset ornithologiske formal, matte dette arealet vcert 
utvidet til hele omriidet syd for en rett linje fra Kullfjell-Ellenvann 
og ned mot Noatun, det vii si omtrent det samme omradet lwor 
na dyrelivet er foreslatt fredet. De store myrene og frodige om
riidene med rik bjorkeskogsvegetasjon langs Pasvikelven vil da 
komme med i naturparken, og dette er et av de viktigste omriidene 
for det rike fuglelivet i ovre Pasvik. Disse omriidene er ogsa av 
meget liten betydning for skogbruket, og har liten eller ingen 
bebyggelse og er svcert lite utnyttet i noen retning. Slik som for
holdet na er foreslatt med naturparken som sadan og med et omrade 
hvor fuglelivet er fredet utenfor, vii ha forholdsvis liten verdi. 
Den intense skogsdrift som tildels drives helt inntil parkens grenser, 
forandrer helt de naturlige og opprinnelige biotoper i dette omriidet. 
Store snauhogde omrader er meget ugunstige for dyrelivet, selv 
om det om noen ar sannsynligvis v il komme opp en dellovskogkratt 
i dette feltet, som kan vcere av interesse for en del arter. Den 
skogsdrift som blir drevet, forer ogsa med seg mange forstyrrelser 
og vil neppe ha noen gunstig innvirkning pa dyrelivet i det omriidet 
som er foreslatt fredet. 
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Fig. 2. Beliggenheten av fu glefjellene fra B0kfjord fyr til qrense lacobselv. 
(Localisation of the birdcliffs from Bokfjord lighthouse to the qrense Jacob riveL ) 

Tallene refererer til tab. II. (Numbers refer to Tab. II.) 

Fuglefjell i Syd-Varanger 
I alt ble det registrert 17 mindre fugIefjell pa strekningen 

fra Bokfjord fyr til den russiske grense (Fig. 2). Resultatene 
av anslagene over hekkende par i de enkelte fjell er gitt i tab. 2. 
Litteraturen har nesten ingen spesielle data fra dette omradet, bare 
generelle opplysninger som for eksempel at krykkje og storskarv 
ruger vanlig Iangs kysten av Finnmark. Tidligere har det vrert kjent 
at fuglefjell finnes bl.a. pa Skogemy og Kjelmsoy (Wessel 1906, 
Schaanning 1907, Blair 1936), og det er nevnt at smaskarven ikke 
gar lenger ost enn til Skogemy. Smaskarven ble imidlertid funnet 
i 6 av de registrerte fuglefjell, ogsa sa langt ost som i Kobbholm
fjorden. Dominerende art i fuglefjellene var, sam de fleste andre 
steder i Nord-Norge, krykkjen, men det var forbausende a hnne 
et savidt start antal! storskarv hekkende i disse koloniene. 22/6 
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hadde bare meget fa krykkjer klekket ut unger, mens bade sma- og 
storskarv viste forplantning i aIle faser, fra egg til nesten flyve
dyktige unger, - storskarven kanskje noe Ienger kommet enn 
smaskarven. 

Nrermere omtale av enkelte mer interessante arter 


(Arter merket med asterisk er nove gjennomgatt av Haftorn (1959)). 


LAPPFISKAND (Mergus albellus) angis sporadisk forekom
mende i Pasvik, dog uten sikre rugefunn inntil 1924 (Wessel 1906, 
Schaanning 1907, Collett 1921, Blair 1936). Fra 1925 ble den pavist 
som sikker rugefugi i Pasvik av T. Schaanning og tiltok opp mot 
1930-arene (Lovenskioid 1947), men har i de senere ar avtatt igjen 
(G. Schaanning pers. medd.). 15/6 ble en Iappfiskand hunn sett i 
sundet mellom Dobbeltvannene hissig forfuIgt av en kvinand 
(Bucephala dangula) hunn, og 6/7 ble en hunn sett ved Ellenelva. 

SJEDGAS (Anser fabatis) forekom ganske vanlig pa mange 
Iokaliteter innen den patenkte naturpark. Den storste flokken, 
14 stk., ble sett ved Dagvann 14/6. 4/7 ble en ca. 1 uke gammel 
dununge funnet ved Ivargammevann. Ellers ble 4 stk. sett ved 
Smastmmvann ute ved kysten 20/6, og i Karpelvdalen ble det 
23-24/6 funnet fersk gasemokk flere steder, og tre gjess ble sett. 
I 1965 ble et par med unger sett pa Langmyra ved Vaggatem den 
22 /6 (Kvrerne 1965). Den norske stammen av sredgas tilhorer 
skogsformen, og den var inntill924 tallrik i Syd-Varanger (Wessel 
1906, Schaanning 1907, Collett 1921), men siden avtagende (Blair 
1936). Observasjoner i 1966 tyder imidiertid pa at sredgasen ma 
ha 	oket i antall igjen i de senere ar. 

SANGSVANE (Cygnus cygnus) ble ikke funnet rugende 
0vre-Pasvik i 1966, mens det i 1965 ble iakttatt svaner med tre 
unger i Ellenvann. 29/6 ble det fjorgamle redet i Dobbeltvann 
kontrollert. En sangsvane ble sett i 0devann 13 /6 hvor den kl. 21.30 
Ia og furasjerte, og 14/6 kl. 03.00 floy to stykker over vannet. 
14/6 ble en svane sett i Dagvann, 16/6 ble to stykker sett fura
sjerende mellom kl. 02.00-03.00, og 17/6 en furasjerende om 
morgenen i 0devann. Sangsvanen ble betegnet av Wessel (1906) 

i 
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som ikke sjelden i 0vre Pasvik, mens Schanning (1907) angir den 
kun som sparsomt iakttatt i rugetiden. 

KONGE0RN (Aquila chrysaetos)? En 0rn observert ved Nyrud 

var sannsynligvis denne art. 
FJELL V AK (Buteo lagopus) var ganske vanlig a se i 1966, og tre 

reder ble patruffet: ett 13 /6 ved nordenden av 0devann med tre 
egg, ett 14/6 mellom 0devann og Krokfjell og ett 25 /6 ved Batvann 
i Ellenvassdraget. Et par ved Ivargammevann demonstrerte tydelig 
revier 4/7. Redet ved 0devann ble kontrollert 17/7 og inneholdt 

da 2 unger, ca. ti dager gamle. 
HAV0RN (Haliaetus albicilla). 21 /6 ble 0rnelokaliteten i 

Kobbholmfjorden kontrollert, og det var ingen tegn til hekking. 
Kraftverksbestyrer R. Olsen kunne fortelle at hav0rnparet hadde 
pabegynt hekking i var som vanlig, men en av 0rnene ble skutt 
senere av noen ungdommer fra Jarfjord. Dette redet har minst 
va:rt bebodd i de siste femti ar unntatt i perioden 1949- 56 da 
bare en haV0rn var til stede. If01ge W illgohs (1961) er dette eneste 
hekkeplass for hav0rn i Syd-Varanger i senere tid. 

MYRHAUK (Circus cyaneus). Ved Gj0kbukta i Vaggatem ble 
en 	adult hann sett 10/7. I 1965 sa Kva:rne (1965) 1/7 en hann pa 
myra vest for Noatun. Myrhauken har sitt andre norske rugeomrade 
i Varanger (Blair 1936, Williams 1941), og fra hekketiden fins det 
spredte iakttagelser fra flere andre deler av Finnmark (L0venskiold 

1947, Haftorn 1959). 
FISKE0RN (Pandion haliaetus) nevnes av Schaanning (1907) 

som alminnelig hekkende flere steder i Syd-Varanger. Pa Hagens 
(1957) kart over kjente fiske0rnpar i tiden 1945-1956 blir hekking 
i Pasvik angitt som meget usikkert. Den ble sett i Pasvik flere 
ganger i 1958 (Haftorn 1959), og i 1966 var fiske0rnen ofte a se 
i 0vre Pasvik. Tre bebodde reder funnet: ett 15 /6 0st for Dobbelt 
vann med tre egg, ett ved Brandvann 6/7, og pa Tommamoen var 
det 17/7 et rede med tre unger. Redet pa Tommamoen var ogsa 
bebodd i 1965 (K va:rne 1965). Aile redene sa ut til a ha va:rr i bruk 
i flere ar, og sa:rlig var redet ved Dobbeltvann meget stort. If01ge 
A. 	Sotkajarvi, Vaggatem, har dette redet minst va:rt kontinuerlig 

bebodd 	i de siste tredve ar. 
ORRFUGL (Lyrurus tetrix). En hann sett ved R0yskattvann 25 /6. 

Orrfugl ble ikke iakttatt av hverken Wessel (1906) eller Schaanning 
(1907), men skal ha va:rt vanlig f0r 1870 (L0venskiold 1947). If01ge 
G. Schaanning har den va:rt a finne i senere ar, noe som utvilsomt 
henger sammen med den biotopforandring skogsdriften i 0vre
Pasvik har f0rt med seg (efr. ogsa Hagen 1965). 

JERPE (Tetrastes bonasia) ble patruffet enkelte ganger, og ved 
Nyrud ble det 15/7 sett et kull. Jerpen i Syd-Varanger er isolert 
fra den 0vrige jerpestammen i Norge og har sin opprinnelse som 
en utl0per fra den finske stammen (Wessel 1906, Schaanning 1907, 
L0venskiold 1947). Jerpen i dette omradet er beskrevet som egen 
rase, T. bonasia griseonota Sal., som skal va:re Iysere og mer gralig 
enn nominatformen. Dette forhold ble ogsa bemerket av Schaanning 
(1907). 

TRANE (Grus grus). Et par hadde tilhoid pa Tommamyra, hvor 
de sannsynligvis hekket. To traner ble ogsa sett i et na:rliggende 
omrade i 1965 av Kva:rne (1965). For 0vrig bare bemerket to ganger 
i 1966, ett individ ble sett flyvende na:r Hestefoss 9/7, og to individer 
ble h0rt ved 0devann 4/8. G. Schaanning (pers. medd.) mente at 
hekking hadde funnet sted enkelte ar. Tranen er bare med sikkerhet 
funnet hekkende en gang tidligere i 0st-Finnmark, nemlig ved 
Patsjoki i Varanger (L0venskiold 1947), idet Schaanning (1907) 
tilbakeviser funnet ved Satmesjoki i 1905, nevnt av Wessel (1906). 

KVARTBEKKASIN (Lymnocryptes minimus) hekker i Norge 
utelukkende i Varanger (Schaanning 1907, Blair 1939, L0venskiold 
1947). Pa Tommamyra ble flere spillende hanner h0rt om morgenen 
18/6 og 17/7, og en spillende hann ble h0rt ved Dagvann 30/6. 

STORSPOVE (Vumenius arquata) sees bare sjelden i Syd
Va ranger. Schaanning (1907) traff den ikke, mens det i Storelv
omradet pa Varangerhalv0ya arvisst hekker et mindre antall par 
(Blair 1936, Williams 1941, Isakson 1965). Ett individ ble iakttatt 
ved Svanvik, nedre Pasvik 10/7-66. 

LAPPSPOVE (Limosa lapponica). Flere Iappspover ble sett 
furasjerende i Karpbukt 23-25 /6, og i Karpelvdalen ble to stykker 
sett 24/6. I samme omradet fant skogvokter A. Marthinsen (pers. 
medd.) to kull i 1965. 20/7 ble en fugl, som etter den aggressive 
oppf0rsel a d0mme matte ha unger, sett ved Korpfjell. Lappspoven 
var ikke kjent som hekkende i Norge f0r 1900 (Wessel 1906), men 
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er siden blitt funnet pa en rekke lokaliteter i Syd-Varanger 
(Schaanning 1907, L0venskiold 1947, Hagen 1965). 

POLARSNIPE (Calidris canutus). Pa Hinn0Y i Jarfjord ble det 
11 /6 sett en flokk pa 11 stykker, hvorav tre i full sommerdrakt. 
Polarsnipen ble ikke sett av hverken Wessel (1906) eller Schaanning 
(1907) i Syd-Varanger. Blair (1936) anf0rer arten som tilfeldig 
pa trekket i Varanger, observert i full sommerdrakt 20/5, 4/6 og 8/6. 
I 1964 ble ett individ sett ved Vads0 22/6 og ett ved Store Ekkef0Y 
24/6 (Isakson 1965). 

DVERGSNIPE (Calidris minuta). En fatallig rugefugl i kyst
stf0kene av 0st-Finnmark (Schaanning 1907, Collett 1921, Blair 
1936). I Karpelvdalen ble to individer sett 24/6. 

FJELLMYRL0PER (Limicola falcinellus). Fiitallige rugefugi i 
S0r-Norge og inntil 1923 ikke funnet nord for Trondheimsfjorden 
(Collett 1921, L0venskiold 1947), men ble pavist hekkende i 1923, 
1924, 1926 og 1928 i Syd-Varanger av Blair (1936). Mest vanlig 
var den pa myrene i Svanvikomradet, en lokalitet hvor den ikke 
ble patruffet i 1966. I 1954 ble 4 par funnet hekkende pa Nedals
myrene N0 for Trondheim av Haftorn (1954). Fremdeles finnes 
den i Syd-Varanger: 18/6 ble to spillende hanner sett pa Tomma
myra, og i det ene tilfellet ble ogsa hunnen sett. Ved Korpfjell ble 
et par patruffet 20/7. I begge tilfelle ble funnet gjort pa de vateste 
og utilgjengelige stedene av myra, noe som umuliggjorde Ietingen 
etter redet, men jeg mener at arten kan regnes som sikker rugefugl 
pa begge lokaliteter. 

HETTEMAKENS* (Larus ridibundus) nordgrense regnes for 
a vrere Tf0ndelag (Haftorn 1959). 11960 fant imidlertid Utun (1960) 
et hekkende par ved Sagelvvann i Trams, og i 1962 hekket et par 
pa Otermoen i Porsanger (Krog 1964). Samme ar ble minst tre 
hettemaker sett ved Utsjoki og flere individer observert ved Vard0 
(Laine 1964). I 1964 ble tre adulte individer sett ved Skoganvarre 
ultimo juli av cando mag. G. Lid (pers. medd.), og fern adulte ble 
sett ved Nesseby 21 /6 (Isakson 1965). I ar ble en hettemake sett 
15/7 ved Hosetjern nrer Pasvikelva. Imidlertid opplyste kraftverks
bestyrer R. Olsen i Kobbholmfjorden at han hadde sett den f0rste 
hettemaken der allerede for ti ar siden, og i 1965 hekket et par 

som fikk frem unger. 
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MAKRELLTERNE (Sterna hirundo) ble funnet hekkende pa to 
Iokaliteter i Syd-Varanger: et par ved Fj0rvann i 0vre Pasvik hadde 
13/7 to unger og ett egg, og 1/8 ble en koloni pa ca. ni par, femten 
unger funnet, patruffet i Klistervann, nedre Pasvik. Makrellternen 
ruger vanligvis ikke arvisst lenger nord enn Lofoten (Collett 1921, 
L0venskiold 1947), men hekking er pavist noen ganger tidligere 
i 0st-Finnmark. 15/6 1899 ble et kull funnet ved B0gfjorden 
(Wessel 1906), og tre par hekket i EllenluobeI, 0vre Pasvik i 1906, 
for 0vrig eneste gang Schaanning (1907) sa makrellternen i Pasvik. 

TARNSVALE* (Apus apus) var vanlig a se i mindre flokker 
i 0vre Pasvik i hele perioden, og rna sies a vrere vanligere i 1966 
enn Haftorn (1959) observerte den i 1958. If0lge G. Schaanning 
hekket den ogsa i Pasvik. 

SVARTSPETTEN (Dryocopus martius) er nu en sjelden og usikker 
rugefugl i Syd-Varanger, selv om den tidligere ble iakttatt nesten 
arvisst (Wessel 1906, Schaanning 1907, L0venskiold 1947). I 1965 
rna sikkert ett par ha hekket i 0vre Pasvik, da det 1/7 ble sett en 
flyvedyktig unge ved nordenden av Ellenvann. 

VENDEHALS (lynx torquilla). 4/7 ble den karakteristiske laten 
til vendehalsen h0rt flere ganger mellom Ellenvann og Ivargamme
vann (69°10' N). Hittil nordligste iakttagelse av vendehalsen fra 
Norge var i Hattfjelldalen (L0venskiold 1947). I Finnland er den 
en gang funnet hekkende ved Munio (ca. 68° N) (Hortling 1929). 

LAVESVALE (Hirundo rustica). Et par ble observert flere ganger 
i omradet omkring Ellenelvas utl0P i Vaggatem. Lavesvalen er 
tidligere funnet spredt og fatallig i 0st-Finnmark, og hekket 
muligens ved Nesseby i 1900 og Vads0 i 1926 (Wessel 1906, 
Schanning 1907, Blair 1936, L0venskiold 1947). 

SANDSVALE (Riparia riparia) ble sett en gang av Schaanning 
(1907): et individ 15/6 1902 ved Vaggatem, men han nevner at det 
kanskje hadde vrert en koloni pa Nakkholmen i Vaggatem. Blair 
(1936) fant en liten koloni hekkende ved Hestefoss fra 1930, men 
sa den for 0vrig bare sjelden. Hagen (1965) sa flere. Tre kolonier 
patruffet i 0vre Pasvik: 6/7 ved Ellentjem ca. 30 par i en sagflishaug, 
10/7 ved Nyrud ca. 30 par og 13/7 ved Kjerringnes ca. 25 par. 
Alle tre koloniene ble helt eller delvis 0delagt f0r ungene kom ut, 
den f0rste raste ut p.g.a. darlig vrer, den andre ble 0delagt av 
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bulldozer i forbindelse med veianlegget til Hestefoss, og den siste 
ble gravet ut av rev. 

DUETROST* (Turdus viscivorus) er en av de artene Haftorn 
(1959) regner med kanskje ekspanderer nordover. I Pasvik sa han 
ogsa duetrost ved to anledninger. De observasjoner som vi gjorde, 
st0tter helt dette syn, da duetrosten var vanlig a treffe i spredte par 
over hele Pasvik i 1966. Duetrosten treffes i Norge ellers sjelden 
nord for Dovre (L0venskiold 1947), og Haftorns (1959) antagelse 
om at stammen i Pasvik har sin opprinnelse fra den finsk /russiske, 
er utvilsomt riktig. 

MALTROST* (Turdus philomelos). Haftorn (1959) fant at mal
trosten tydelig er blant de arter som har utvidet sine omrader 
mot nord. Dette st0ttes av observasjonene fra 0vre Pasvik i 1966, 
hvor maltrosten var alminnelig over hele omradet, men dog ikke 
sa tallrik som f0dvingetrosten. Den ble ogsa patruffet flere andre 
steder i det 0stlige Syd-Varanger. 

BUSKSKVETT* (Saxicola wbetra) ble funnet flere steder i 
Finnmark i 1955 og 1958, og en mulig spredning nordover er blitt 
antatt a ha funnet sted ide senere ar (Haftorn 1957, 1959). I 1966 
ble en syngende hann sett ved Dagvann 14/6, og 6/7 varslet en 
buskskvett og viste tydelig uro for rede eller unger ved Vaggatem. 

R0DSTJERT* (Phoenicurus phoenicurus) var en av de tallrikeste 
fugler i 0vre Pasvik i 1966, og scerlig var bestanden tett i det store 
brannfeltet mellom Krokfjell og Dagvann. 

SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus). Vanlig pa sine 
spesielle vate og krattbevokste biotoper bade langs Pasvikelven og 
Karpelven. Imidlertid ble ogsa en syngende hann observert 15 /6 
i toppen pa en liten furu ved Dobbeltvannskoia i typisk barskogs
biotop. 

LAPPSANGER* (S)'/via borealis). I 1958 traff Haftorn (1959) 
bare to lappsangere og hvor redet i begge tilfeller ble funnet, 
til tross for at flere kjente biotoper ble bes0kt. I nedre del av 
Karpelven ble det i 10pet av morgentimene 24/6 h0rt ikke mindre 
enn fern forskjellige syngende hanner. I Pasvikdalen ble bare ett 
individ bemerket, idet en syngende hann ble h0rt ved Vaggatem 1/7. 

GRA FLUESNAPPER* (Muscicapa striata) er tydelig blitt 
tallrikere i Nord-Norge ide siste ar (Haftorn 1957, 1959). Den var 

meget vanlig over hele Pasvik i 1966, men merkelig nok ble den 
ikke bemerket i de 0stlige deler av Syd-Varanger. 

SVART-HVIT FLUESNAPPER* (Muscicapa hypoleuca). Denne 
art har liksom foregaende 0ket i antall i Nord-Norge i de senere ar 
og ble patruffet over hele Syd-Varanger, men ikke sa tallrik som 
den gra fluesnapperen. 

DVERGSPURV (Emberiza pusilla). Denne artens forekomst i 
Skandinavia er grundig omtalt av Swanberg (1954) og Haftorn 
(1959). Sistnevnte iakttok en syngende hann i Jarfjord i 1958, og 
i 1966 ble den patruffet innen samme omriidet. Om morgenen 
24 /6 ble en syngende hann iakttatt i Karpelvdalen i en frodig og 
fuktig bj0rkeli med tett undervegetasjon. Som flere andre tidligere 
har nevnt, minnel' sangen meget om trepiplerkens. 

Tabell 1. Systematisk observasjonsliste (All avifaunistic records listed) 
Forkortelser (abbreviations): 

+ fatalling (sparse) 

+ + vanlige (common)

+ + + tallrik (numerous) 

m.u. med unger (with nestlings) 
h h0rt (song heard) 
r rede (nest) 
p par (pair) 
0. S-Varanger omrildet 0st for Pasvikelven (area E of Pasvik) 

<Jvrc Pasvik Naturpari<en '-'. S-Var<lIIger 

Qavia arctica ............. . .. . -/- -I+ + -/-
Qavia stellata .................... . 1 -/-

Phalacrocorax carbo ...... . .... . . . . . 
 + + -I-
Phalacrocorax aristotelis ... . ........ . 
 -/- + 
Anas platyrhynchos ......... . . . ... . -/- + + 

Anas crecca ........ . . . ......... . . 
 + + + + + 
Anas penelope ................... . + + -/-

+ 

+ + + 

AnlS acuta ............ . _ .. . ..... . 1 ~ m.u. Id -I-

Aythya marila ............... .. .. . I ~ 4 d d 

Bucephala clangula . .............. . -/- + + + -I-

Clangula hyemalis .......... . ..... . 
 + + 
Me1anitta nigra . ................. . 
 + + 
Somate1'ia moltissima ..... . ........ . 
 -I- + + 
Mergus serrato!· .. .. .... .. . . ...... . + + -I + 
M ergus merganser ............ . .. . . + + 
-I-
Mergus atbettus ....... . .......... . 1 ~ 1 ~ 

Anser [abatis . . ....... . ..... .• .... -/- -I- -I- -I-

Cygnus cygnus ................... . 4 

Aquila chrysaetos ... . .... .. ....... . 1 

Buteo lagopus ...... ...... ........ . + + -I- -I
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Haliaeetus albicillLl .............. . . 

Circus cyaneus .......... .. ...... . . 

Pandion haliaetus ....... . ......... . 

Falco peregrinus ........•.... .. . . .. 

Falco columbarius .............•.. . 

Lagopus lagopus .... ... ...... ... . . . 

Lagopus mutus . . .... .. .... . . . ..... . 

Lymms tetrix .... . ...... ...... . .. . 

T etrao urogallus . . . ..... . .... . .... . 

Tetrastes bonasia ..... .. ........... . 

Qrus grus .................. • ..... 

Haematopus ostralegus ...... ....... . 

Charadrius hiaticula .... . ..•....... 

Pluvialis aprical'ia ..... .. .. . ...... . 

Eudromias morinellus .... . ... ...... . 

Qallinago ga11inago ....... .. ..... . . 

Lymnocryptes minimus ... . . ...... .. . 

Numenius arquata . .... . . .......... . 

Numenius phaeopus . .. .... ........ . 

Limosa lapponica ......... . •..... .. 

Tringa glareola ....... . ........... . 

Tringa totanus . . .. .. .. . . . ....... . . 

T ringa erythropus . .. • .... ..... . . . .. 

Tringa nebularia ........ ... ..... . . 

Actitis hypoleucos ........ ... ...... . 

Calidris canutus . . ....• . •.......... 

Calidris minuta .. .. . .. . ..... . .... . 

Limicola falcinellus ..... . . .. . .. .. . . 

Philomachus pugnax .. .. . . ....... . . 

Phalaropus lobatus ....... .. ....... . 

Stercorarius parasiticus ............. . 

Stercorarius longicaudus '" ....... .. . 

Larus mminus ... . ..... . .. . . . .... . 

Lan,s argentatus .. .. ....... .. .. . .. . 

Larus canus . .. . .. .. .. . ..... .. ... . 

Lams ridibundus ................. . 

Rissa tridactyla ............... .... . 

Sterna himndo* ....... . ... . . .... . . 

Sterna macrura ............ ....... . 

Uria aalge ... . . ..... . .... .. ... .. . . 

Cepphus grylle . .................. . 

Cuculus canorns .................. . 

Apus apus .. ... . ..... .. ..... . ... . 

Picoides tridactylus . .. ..... ........ . 

Dryocopus martius ................. . 

Jynx torquilla . ......... .. ... . .. .. . 

Hirnndo 7't/.Stica ....... . ........ .. . 

Delichon urbica ....... . ... . . ..... . 

Riparia riparia ..... .... . ......... . 

Corvus corax .............. . . .. . .. . 

Corvus corone comix .... .. .. . . . .. . . 

Pica pica ... . . ... ....... ... ..... . 


IWre 1)asvik 

1 6 
+ + 
1 
3 
+ + 
1 6 
+ + 
+ 
S (lp) 

+ + 
+ + 
+ + 
3 66 h 
1 
+ + 

+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 

2 p 

+ + 

+ 
+ + 
1 

+ 
+ + 

+ + + 
+ + 
1 6 

1 p 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 

Naturparken 

+ 

2 

+ + 

1 p 
1 h 
1 
+ 
1 6 h 

2 

+ 
1 
+ 
+ 

1 p 

+ + 

+ + + 
5 

juv 
h 

+ 

C!I. S·Varanger 

1 r 

2 

+ + 
+ + 
+ + 
1 6 h 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
11 
2 
1 p 

+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + + 
+ 

+ + + 
+ + + 
3 p 
+ + 
+ + + 

+ 
+ + 
1 r (fra .65) 

Cractes infaustus .. . .. ... . ....... . . 
Parns major ...... . ..... .. ....... . 
Parns cinctus .. .. .............. . . . 
Parns rnontanus ... .. ......... . . .. . 
Cinclus cinclus . ........ .. . ....... . . 
Turdus viscicorus .. . . . ......... ... . 
Turdus pilaris . ...... ..... .... .. .. . 
Turdus philornelos ........ . ... .. .. . 
Turdus iliacus . ..... . . ..... ....... . 
Turdus torquatus .. . ....... . ... .•.. 
Oenanthe oenanthe ... ..... . . . . .... . 
Saxicola mbetra . ........... .. .. .. . 
Phoenicurns phoenicums . .. . . . . . . .. . 
Luscinia suecica . ............. . .... . 
Acrocephalus schoenobaenus .... . . . . . 
Sylvia borin . . ... . ..... .. ........ . . 
Phyll oscopus trochilus . .... . . ..... .. . 
Phylloscopus borealis .... . . ........ . 
Musciapa striata ...... . .. . ... .... . 
Muscicapa hypoleuca . . .... . . ...... . 
Prunella modularis .. .............. . 
Anthus trivialis . .. . . . . .... . ... ... . . 
Anthus pratensis ..... . .... . . . ..... . 
Anthus cervinus ................. . . . 
Motacilla alba . . ... . .... .. .. • ...... 
Motaci lla flava ................... . 
Bombycilla garrulus .. .. ... . .. . .... . 
Lanius excubitor .... . . . . .......... . 
Carduelis flam mea ..... .... ....... . . 
Pinicola erucleator ........ . ........ . 
Loxia sp . ................... . . ... . 
Fringi lla coelebs . .. .. ...... ... .. ... . 
Emberiza citrinella . ....... ... ...... . 
Emberiza pusilla ..... ............. . 
Emberiza schoeniclus ... .. ..... .... . 
Calcarius lapponicus ...... • ........ 
Plectrophenax nivalis . ... ... . ....... . 

ovre Pasvik 

+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ + 
+ + 
+ + + 
-I- + 
1 6 
-I- -I- + 
+ + 
+ + 
+ -I- + 
1 6 h 
+ + 
+ 
+ + 
+ + + 

+ 
+ + 
+ + 
1 
+ + + 

+ + + 
-I

+ + + 
1 

Naturparken 

+ + 
+ + 

+ 
+ 
-I- + 
+ + + 
+
1 6 
-I- + -I

1 6 

-I- + 
-I- -I
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
1 <j' 

+ + + 

+ + + 

o. S·Varanger 

+ 
+ + 
+ 
2 

+ + 
+ 
+ + + 
+ 
+ + 

+ 

+ + 
+ + 
2 66 
+ + + 
+ 
+ + 
+ 
1 6 h 
+ + 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ + 

1 h 
+ + + 
I 6 h 
1 6 
+ + + 
+ + 
+ 

* Her er kolonien ved Klistervann, nedre Pasvik medregnct. 
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Tabell II. Fuglefjell pa strekningen Bokfjord fyr til Grense Jacobselv 
(Birdcliffs on the coast from Bokfjord lighthouse to the Grense Jacob river) 

Tallene angir anslagsvis antall hekkende par 
(Figures give the approximate numbers of pairs) 
+ 	 hekkende art, vanligvis fatallig 


(breeding species, usually sparse) 

* 	 kolonien bare iakttatt pa lang avstand 

(colony only seen from long distance through field.glasses) 

I I 

I I " I ~ 1j ~ 


~ 	 I :;.. >~ ~ ~~ D ~ Sa 
o ~ g ~ 2 ~.~ ~ 5 .~ g "7j ~ 
C N ~ 6 ~.~ -B ~ E e!' ~ ~ '> ~ I '-'"3....; 0 u o¢ ~ ~ ~ oro t::S >- .b E.~ .~.c.. 

I ~~ r/l~ Ui~ iJi-i O-i I ::;:~ 3:S ~u 

0st av Bokfjord fyr* ...... 1 30 I + i 30 

Straumneset, Holmengrafj .. . 2 30 + 10 100 + 

Jarfjordnes, Jarfjord ....... 3 50 + 200 + 

Do., do. ......... . . ...... 4 50 + + 30 + 

Nordvestbukta, do. . . . . . . . . 5 10 IS 10 

Skipshamn, do . . . . . . . . . . . . 6 + i 50 

Torvneset, do. .. ...... ... 7 60 20 + 30 200 + 

Skarvfjel1*, do . .. ........ . 8 30 

Sagfjorden . .......... . . .. 9 60 10 + 60 2 

Olakeila ved Lyngoy* ..... 10 60
I 


Festninga, Smastrommen .. 11 ' 100 40 50 

Fuglebergneset, do. ....... 12 40 20 

Kobbholmene, Kobbholmfj . 13 + + 120 

Skarveskjrer, do. ... .. ..... 14 + 150 

Fugleberget, do. ....... . .. 15 120 50 30 I 75 I? 30 

Storkobbneset, do. . . . . . . . . 16 30 10 10 I 40 20 


I
Ved kraftstasjonen, do. . . .. 17 15 I 25 


Summary 

Observations of avifauna, South Varanger 1966 
The author gives a review of bird observations from South Varanger, North 

Norway during the period 8/6 to 5/8 1966, and a fully systematic list of the 
bird fauna with notes on the density. Some of the more interesting or rare 
species are given a more detailed report . The bird fauna of the proposed national 
park in upper Pasvik, South Varanger, was specially investigated and the avi· 
faunistic value of this park is discussed. It is concluded that the area is too 
small and has to be extended to be a useful bird area. 

17 smaller birdcliffs are mapped and the approximate number of breeding 
species given. 

Authors address: 

Zoologisk Museum, 

Sarsgt. 1, Oslo 5. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO XVII. 

Brungylt funnet i Oslofjorden l 

Per Pethan 

Brungylten (Acamha!abrus pa!lani RISSO) har sitt egentlige 
utbredelsesomrade i Middelhavet, ved Kanari0yene og langs vest
kysten av N.-Afrika og S.-Europa (Le Gall 1932, Rustad 1958, 
Dannevig 1960). Fra England er det bare kjent fa individer fra de 
sydlige deler ved Kanalkysten (Jenkins 1961), mens det i Nederland 
og Tyskland ikke foreligger noen funn (Mohr 1929, Redeke 1941). 
Biologien er helt ukjent. 

I Norge er brungylten tidligere funnet atte ganger (efr. fig.). 
I perioden 1869-95 ble fern eksemplarer tatt pa strekningen 
Kristiansand til Stavanger, og ut fra disse funn antok Collett (1902) 
at det pa den norske sydvestkyst fantes en fast stamme av brungylt 
siden fiskene i denne familie ikke er vandrefisker. Denne antagelsen 
blir ved de tre funnene fra 1950-56 i omradet like syd for Bergen, 
meget sannsynlig. To av disse eksemplarene er nemlig sma, yngre 
fisk som ma ha vokset opp i omradet. 

I 1966 kom ett nytt funn av brungylten, men denne gang langt 
utenfor det sydvestlige omradet. 

Den 15. september kom det til museet en fisk fra Ragnvald 
Nilsen, Ons0Y, via Fredrikstad Blad, for artsbestemmelse. Nilsen 
syntes fisken lignet mye pa en bergnebb (Ctenalabrus rupestris), men 
mente at den var altfor stor. Pa museet ble det straks konstatert 
at eksemplarer var en brungylt. Den ble tatt 28/8 mellom Misingene 
og S0stemyene i ytre Oslofjord pa omkring 90 m dyp. Totallengde 
263 mm, vekt 280 gj D 20-10, A 5-8, Lin.lat. 41-40. 

Brungylten skiller seg lett ut fra de andre leppefiskene ved 
bl.a. a ha skjell pa hodet og pa den basale del av rygg- og analfmnen, 
og har flere rader med tenner i kjevene. Brungylten har vanligvis 
40 skjell langs sidelinjen, og antall piggstriiler i analfinnen er fern, 
men eksemplarer med fire, henholdsvis seks, er ogsa funnet. 
Sidelinjen danner fortil en bue h0yt oppe pa kroppssiden, b0yer 
ned under bakre del av ryggfinnen og f0lger deretter halestilkens 
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Norske funn all brungylt. 

(Findings of the Scale·rayed Wrasse in Norwegian waters.) 


Hitter"" Flekkefjord sommeren 1869 279 mm 56 m. Riksmus. Stockholm 
2 Stallange!jjord 18/2.1883 229 mm Stallanger Mus. 
3 Kristiansand 1894 270 mm Bergen Mus . 
4 Rand",sund, 0.Agder 25/10·1895 286 mm 60 m. Zoo1. Mus., Oslo 
5 Kristiansand 1/ 11·1895 273 mm -»
6 Nord all Marstein fyr 29/8·1950 36 mm Bergen Mus. 
7 Bukkasund, Hardaland 8/2.1951 45mm -»
8 TeJrlliksbygd, Hardanger 19/9.1956 285 mm 19 m. -»
9 Y tre Oslofjorcl 28/8.1966 263 mm 90m. Zoo!. Mus., Oslo 

midtlinje. Fargen er brunaktig pa ryggen, pa buken gulaktig eller 
hvit, og den har en svart flekk dorsalt pa halestilken tilsvarende 
som hos bergnebben. Ofte finnes ogsa en m0rk flekk i ryggfinnen 
pa overgangen mellom pigg- og bl0tstriiledelen. 
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Totallengden blir av Rustad (1958) og Dannevig (1960) angitt 
som opptil 270 mm, men Collett (1902) har imidlertid oppgitt 
286 mm for ett av eksemplarene fra Kristiansand, og en brungylt 
fra Bergens-omradet malte 285 mm (Willgohs in litt.). 

Denne nye lokalitet for brungylten viser at d ens utbredelse 
i Norge sannsynligvis er st0rre enn tidligere antatt, og en ma regne 
med at den fmnes langs hele den sydligere del av var kyst. Som 
Jenkins (1961) har papekt, kan kanskje brungylten vcere vanligere 
enn funnene viser, siden den lever pa relativt dypt vann i forhold til 
de 0vrige fiskene i familien og derved lettere unngar a bli fanget. 

Jeg vil fa rette en takk til dr. philos. J. Fr. Willgohs, Zoologisk 
Museum, Bergen, for opplysninger om eksemplarene fra Bergens

omradet. 

Summary 

Scale-rayed Wrasse found in Norwegian waters 
On Aug. 28 1966, a Scale.rayed Wrasse (Acantholabrus palloni) was caught 

by R. Nilsen, Ons0Y, in the outer Oslofjord, southeast Norway, at a d epth 
of ca. 90 m. This is a new locality for the species in Norway. Total length 263 mm, 
weight 280 g, D 20-10, A 5-8 , Lin.lat. 41- 40 (Zoo!. Mus., Oslo, 420/66, 
J 5643).

A short review of the distribution and description of the Scale· rayed Wrnsse 
is given in the text, and all Norwegian findings in the figure. 

Authors address: 

Zoologisk Museum, 

Sarsgt. I , Oslo 5. 
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Funn av bras me - mort bastard 
i Glomma 

Odd Halvorsen 

Fiskene innen karpefamilien, Cyprinidae, er kjent for a kunne 
bastardere, og en del av bastardene regnes for a vcere noksa vanlige. 
Det har imidlertid ikke lykkes a finne noen angivelse av at slike 
bastarder er pavist i nors,k fauna. Dette kan delvis henge sammen 
med at vi har relativt fa arter karpefisk, og at de fleste av disse 
artene har en meget begrenset 0stlig og Syd0stlig utbredelse i Norge. 

Under fiske i Glomma ved Mugesten i Tune (0stfold) har 
det gjentatte ganger blitt tatt karpefisk som tydelig har skilt seg 
fra de artene vi fra f0r kjenner i Norge. Innbyrdes har disse fiskene 
vist stor likhet. Kroppsformen er en mellomting mellom mortens 
og brasmens, det samme gjelder gattfinnens lengde. Fargen er noksa 
m0rk gmnnlig pa ryggen, sidene er s0lvskinnende og buken hvit. 
R ygg og halefinne er m0rke, mens bryst, buk og gatt-finne er noe 
lysere. Iris er gul-md. 

Av disse fiskene er 26 blitt analysert ncermere med hensyn 
pa morfologiske trekk anvendt som systematiske karakterer hos 
karpefisk. De 26 fiskene var fra 20 til 30 em, flesteparten fra 20 til 
24 em lange (Fig. 1). 
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 em 
Fig. 1. Fordelingen av de under51~kte 26 jiskene po. lengdegrupper. 
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Aile de unders0 kte fiskene hadde enkle rekker av tenner pa 

svelgbenene, 13 av dem hadde 5 tenner i begge rekker, 12 hadde 

5 i den ene og 6 i den andre, og 1 hadde 6 tenner i begge (Fig. 2). 

Antall skjell langs sidelinjen ble hos de fleste fiskene talt pa begge 
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Fig. 2. Farekornsten atl stlelgbensfannel 5-5, 5-6 ag 6-6 has de 26 unders0kte jiskene. 


sider, og det viste seg at det vanligvis var forskjell pa disse. Hoved
mengden av sidene hadde fra 44 til 53 skjell, 47 og 48 var det 
vanligste antallet, en fisk hadde hele 58 skjell langs sidelinjen pa 
den ene siden (Fig. 3). Skjellantallet i en rekke fra ryggfinnens 
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Fig. 3. Antal[ skjd l langs , aver ag under sidelinjen has de tmdersekte [<skene. 

fremre kant til sidelinjen, og fra gattfinnens fremre kant til side
linjen ble ogsa unders0kt. Det viste seg at hele 20 fisk hadde 
10 skjell over sidelinjen, mens de vanligste tall var 5 og 6 skjell 
under sidelinjen (Fig. 3). 

Antall finnestraler i ryggfinnen var fra 9 til 12 med 10 og 11 

som det mest vanlige, i gattfll1nen var det 16 til 19 finnestraler 

(Fig. 4). 
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Fig. 4. Antall jinnestrdler i rygg ag gattjinne has de 26 unden0kte jiskene. 

Disse morfologiske data stemmer vel overens med det en etter 

Berg (1964 s. 59) og Otterstr0m (1914 s. 288-289) finner hos 

bastarden av mort og bras me. Berg gir f0lgende data om de 

karakterene en har behandlet her i straletallet i ryggfinne : (8) 9-10 

(11), gattfinne: (14) 15-20, skjelllangs sidelinjen 42-54, svelg

tenner 6-5, 5-5 eller 6-6, unntaksvis to rekker pa hver side. 

Hos Otterstr0m finner en at ryggfinnen skal ha 11-13 straler, 

gattfinnen 18-21. Det skul v<ere 45-54 skjelllangs sidelinjen og 

15- 18 skjellrekker mellom rygg og buk, sidelinjen gar i den 

10.-12. rekken. Svelgtennene er 5-5 eller 6-6. 
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I folge Berg forekommer bastarden i hele det felles utbredelses
omradet for mort og bras me. 

I det nevnte omradet i Glomma er bastarden forbausende vanlig 
i garnfangstene. Fra mai til august 1966 er det tatt 586 mort, 
151 brasme og 77 bastarder. Det er brukt 22 og 16 omfars garn. 

Bastarden blir kjonnsmoden, og i leketiden anlegger hanncne 
karpefiskenes karakteristiske lekedrakt med tuberkler pa hode og 
skjell. Dette er iakttatt ogsa i Glomma. Bastarden er gjentatte 
ganger blitt beskrevet som art, blant annet under synonymene 
Abramis leucarti, Abramidopsis leucarti og Abramidopsis buggenhagii 

(Berg, Otterstmm). 
Morten og brasmen blir fort til to forskjellige slekter. henholds

vis Rutilus og Abramis. Det er sannsynlig at rent morfologiske 
forskjeller ligger til grunn for denne inndelingen. Tar en i betrakt
ning et biologisk artsbegrep (Mayr 1944 s. 120) gjor morten og 
brasmens tendens til a bastardere at det synes mindre rimelig a fore 
dem til forskjellige slekter. 

Materialet er samlet inn som en del av en undersokelse finansiert 
av Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske. Det er 
oppbevart pa Zoologisk Museum, Oslo. 

Summary 

Hybrids of roach and bream are reported from the River Glomma in Tune, 
Ostfold. Some morphological data of the hybrid are briefly dealt with. 

Authors address: 
Universitetets zoologiske laboratorium, 
Blindern, Oslo 3. 
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Smanotiser 

Tidlig vaktel i 0stfold 

Den 8. mai 1966 mens det enna 111 sn£l her og der pa akrene, fant Johanne 
Amundsen en vaktel, Coturnix coturnix (L.) nrer elven i Rakkestad midt i 0stfold. 
Det var en hann som hadde brukket en vinge. 

Strupeflekken var svrert utydelig mdhrun mot det gulbrune brystet med 
hvite skaftestriper og uten m£lrke flekker. Pa halsen vat det imidlertid en del 
blodfyIre, frem brytende fjrer . 

Summary 
Early Quail in Ostfold 

On May 8, 1966, a male quail with a broken wing was found near a river 
in Rakkestad, Ostfold County. 

Jorgen A. Pedersen 

Splitterne og dvergmake observert ved Arnestangen, 0yeren 
Den 21 /5·1966 sa jeg ved Arnestangen, 0yeren, en splitterne (Sterna sand. 

viccnsis) . Observasjonen ble gjort sammen med Lennart Blomberg og Arne 
Aasgaard. Splitterna ble sett i f£llge med en del makrellterner, og den skilte seg 
tydelig ut med sitt lange nebb med gul spiss. Den var dessuten tydelig st£lrre 
enn makrellternene, omtrent pa hettemakas st£lrrelse. 

Splitterna er fer sett ca . 15 ganger i Norge, da fortrinnsvis ved kysten. Det 
foreligger visstnok kun to observasjoner fra innlandet tidligere, ved Skien 
23/7·1883 og Brandbu 24/8·1917. 

To individer av temmincksnipe (Calidris temminckii) ble for £Ivrig sett pa 
trekk ved Arnestangen samme dato . 

Den 17/5·1966 ble Arnestangen bes£lkt av Odd Latun. Han opplyser at han 
da sa en dvergmake (Lan,s minutus). I Norge er dvergmaka sett ca . 18 ganger 
tidligere, srerl ig om h£lsten og vinteren. Det foreligger fra fer en observasjon 
av dvergmake ved Flateby, 0yeren, den 25/6.1961 (Blomberg, Sterna 1962, 
h. 2, s. 38). 

tiltun sa ved samme anledning den 17/5.1966 fire steinvendere (Arenaria 
inrerpres). Det er sjelden steinvendere blir sett pa trekk i innlandet. 

Summary 

Sandwich Tern and Little Gull observed at Arnestangen, Oyeren 
On May 21, 1966, at Arnestangen, Oyeren, a Sandwich Tern (Sterna sand. 

viccnsis) was observed together with some Common Terns. On the same date 
two Temminck's Stints (Calidris temminckii) were seen migrating. 

On May 17, 1966, a Little Gull (Lams minutus) and four Turnstones (Arenaria 
inrerpres) were observed in the same area. 

Gunnar Lid 

Fugleobservasjoner fra T0nsbergdistriktet 1965/66 

Vannrikse (Rallus aquaticus) 
oppholdt seg hele sommeren 1965 pa Prestr£ldkilen. Seks individer ble 

fanget og ringmerket. Et par av disse var ikke fullt utviklet. Det tyder p1\ at 
vannriksen hekket pa Prestrodkilen sommeren 1965. 
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Myrrikse (Porzana porzana) 
Et eksemplar ble sett og h0rt pa Prestr0dkilen sent pa kvelden den 9/5.66. 

Fuglen lot sitt karakteristiske spill h0re, og det var ogsa mulig a komme helt 
innpa den og fa den pa vingene. 

Myrhauk (Circus cyaneus) 
En fullt utfarget hunn ble sett pa Prestr0dkilen 23/ 10.66. 

Brushane (Philomachus pugnax) 
Den 16/6 fantjeg et reir pa Ollekilen mer T 0 nsbergs bygrense. Reiret inneholdt 

4 egg. Den 19/6.66 fant jeg nok et reir pa Ilene, Sem. Som det f0rste inneholdt 
ogsa dette 4 egg. Reirfunnene av denne art er de f0rste i Vestfold. 

Bj0rkefink (Fringilla montifringilla) 
Varen og sommeren 1966 opptrlidte denne art meget hyppig Vcstfold. 

Flere reirfunn ble gjort i traktene omkring T0nsberg. 

Summary 

Bird observations from the district of Tonsberg, Co. Vestfold 1965/66 
Breeding records of Ralllls aquaticus, Philomachus pugnax, Fringilla llwnti· 

fringilla and occasio nal observations of Porzana porzana and Circus cyanells are 
reported . 

UIf Michaelsen 

Ornitologiske observasjoner fra Vestfold 1963/64 

Havsule (SHIa bassana) 
To flokker p" tilsammen 22 juv. /ad. eksemplarer ble sett flygende sydover 

ved Fuglehuk fyr i Oslofjorden den 16/5.64. 

Dvergmake (Lams minutu.s) 
Et juv. eksemplar hadde tilbold i Prestcr0dkilen vcd T0nsberg fra 18/R til 

27/8 1964. 

Svart r0dstjert (PhoeniClt)'us ochl'Urus) 
En ad. b ble observert 8/ 11.63 pl\ Mostranda, Tjome. Fuglcn var sky og 

hadde valgt som biotop en mindre, vegetasjonsfri fjellknaus. 

Grashoppesanger (Loctl.Stella naevia) 
Et eksemplar av denne art ble h0rt og sett flere ganger i tiden 7/6-12/61964 

i Prester0dkilen. Fuglen ble f0rst registrert av Kjell Scharning, og under observa· 
sjonsperioden ble bl.a. endel Iydbandopptak tatt av fuglens sang. 

Vintererle (Motacilla cinerea) 
Arten ble h0sten 1964 iakttatt fra 30/ 10-1 / 11 i Prester0dkilen og den 31 / I0 

i Mo·urmarka, Tjome. I begge rilfelle var det enslige fugler. 

Summary 

Ornithological observations from Vestfold 1963/64 
Occasional records of Sula bassana, Larus minuClts, Phoenicul'Us ochnlrlls, 

LocHstella naevia and Motacilla cinerea are given. 
Jan Michaelsen 
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HUBERT ROER: Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral. 

Die Neue Brehm·Bucherei. 348. 

Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt 1965. 

74 sider, 43 bilder og 12 kart. Pris 5,20 DM. 


Heftet omhandler de tre dagsommerfuglene: neslesommerfugl, dagpafugl0ye 
og admiral, som aile har larver pa brennesle. Forfatteren har i Tyskland studert 
vandringene til disse tre artene og gir her en oversikt over sine resultater . 

Hver art er behandlet for seg med hensyn til geografisk utbredelse, livssyk lus, 
fiender og vandring.I framstillingen av stoffet er det i scor grad brukt illustrasjoner 
med gode fotografier av viktige stadier og begivenheter i insektenes 1iv og av 
fiender som teger, snyltefluer og parasittveps m.fl. 

Forfatteren har behandlet scoffet fra et populasjonsdynamisk synspunkt, og 
hcfret er blitt interessant lesning. 

Reidar Mehl 

HEINRICH KIRCHNER: Der Vogel 1m Fluge. 

Ein Feldfuhrer durch die grossvogel Mitteleuropas. 

A. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt 1966. 

89 s . Pris ikke oppgitt. 


I serien: Samlung Zoologischer Feldfuhrer, utgitt av Prof. Dr. Heinrich Dathe, 
foreligger ovennevnte hefte som behandler maker og joer. Her er i et hendig 
format gitt en kortfattet fremstilling av artene i underfamiliene Larinae og 
Srercorarinae. I alt er 2 I arter omtalt, og av 20 av dem er det fargeplansjer i flukt. 
Plansjene viser voksen fugl og ungfugl sett fra ryggsiden med utspilte Yinger. 
Dessuten er 9 arter avbildet sett fra siden med 10ftede vinter. Utenom plansjene 
er det 10 svart/ hvirt tegninger og et kart. 

For hver art er kort behandlet· forekomst i Tyskland, navn pa 10 sprilk, 
ogsa norsk, feltkjennetegn og lat, ;ugeomr{,de, trekk og mal p{, 6 forskjellige 
enheter, foruten vekt. 

Underartskomplekset Lams argentatus . fuscus er behandlet over 8 sider. 
For hver fugl er det henvisninger til bind og side i Niethammer. Det er 

planlagt flere hefter i serien, noe feldbiologer kan se frem til. 
RolfVik 

P. N. CAMPBELL: 

The Structure and Function of Animal Cell Components. 

Pergamon Press . 21 sh. 153 pp. 


Den fantastiske utvikling innenfor den generelle biologi i de siste 20 ar er 
resultatet av et samarbeid mellom fagomrader som tidligere scod forholdsvis 
fjernt fra hverandre. Elektronmikroskopikere og biokjemikere har saledes gitt 
oss et helt nytr kjennskap til de forskjellige cellestrukturer og deres funksjon. 
Den foreliggende bok gir en oversikt over de viktigste oppdagelser pa dette felt. 
Omtalen av proteinsyntesen og de strukturer som denne er knyttet til opptar 
omlag halvparten av boken , og dette har naturligvis fort til en mer summarisk 
behandling av andre komponenter. Boken kan derfor neppe anbefales for dem 
som ikke har noe kjennskap til stoffet pa forhand, men har man denne bakgrunn 
representerer den en lettlest og god oversikt. Den inneholder Iitteraturreferenser 
til centrale arbeider og er forsynt med en rekke elektronmikroskopiske billeder. 

Ame L0vlie 
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