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Dyrelivet i Borrevann i faresonen 

Naturstellkomiteen v/Anders Klemetsen 

I januar i år søkte Horten kommune om å øke drikkevannsuttaket 
fra Borrevann fra det nåværende 1 mill. m 3/år til 8 mill. m 3/år, 
herunder rett til å regulere (senke) vannet 3,25 m. 

I den forbindelse skrev prosektor Jan Økland, naturstell~ 

komiteens rådgiver i vassdragssaker, en utførlig uttalelse om de 
virkninger en slik regulering vil få for Borrevanns fauna. På vegne 
av NZF ble uttalelsen oversendt Norges vassdrags~ og elektrisitets~ 
vesen, med gjenpart til Administrasjonen for friluftsliv og natur~ 
vern, Komm'Jnal~ og arbeidsdepartementet. Kort tid etter korn det 
også uttalelser om saken fra flere universitetsinstanser, Botanisk 
Forening, Norsk Entomologisk Forening og Norsk Ornitologisk 
Forening. Derpå ble saken behandlet i Naturvernrådet, som i et 
brev til Vassdragsvesenet konkluderer med at «Borrevannet bør 
skånes fra en så sterk regulering som den omsøkte». Regulerings~ 
søknaden er nå i Vassdragsvesenet til behandling. 

Til orientering for NZF's medlemmer skal det i det følgende 
redegjøres for de virkninger en slik regulering vil få for faunaen 
i Borrevann, og for naturstellkomiteens standpunkt i saken. 
Orienteringen bygger i alt vesentlig på den uttalelsen som er nevnt 

ovenfor. 
Borrevann representerer en innsjøtype som er sjelden i Norge, 

nemlig den eutrofe eller næringsrike. Sjøen med omgivelser har en 
rekke spesielle trekk som gjør den meget godt egnet som studie~ 
objekt, både for amatører og profesjonelle. Den er et velkjent 
ekskursjonssted i Østlandsområdet, og er en av de best undersøkte 
sjøer i Norge. Miljøforholdene er svært varierte, med bølge~ 

eksponerte klippe~ og steinstrendel.' i nord, og overgang til mer og 
mer beskyttede og planterike strender i syd. Den grunne sydenden 
(Vassbotn) preges av brede vegetasjonsbelter av takrør og en rekke 
andre vannplanter, et typisk trekk for eutrofe sjøer. Eutrofieringen 
av Borrevann skyldes dels rike marine avleiringer i nedslagsfeltet, 
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og dels tilsig av næringssalter fra omkringliggende jordbruks-
områder. Kloakkpåvirkningen har hittil vært liten. 

Fra Borrevann er det kjent flere dyrearter enn fra noe annet 
vann i Norge, herav ca. 300 arter invertebrater, 7 arter fisk, minst 
2 amfibiearter og 24 karakteristiske fuglearter. Det er grunn til 
å anta at enkelte av invertebratartene ikke finnes noe annet sted 
i Norge, og andre er påvist bare noen få steder utenom Borrevann. 
Spesielt nevnes reliktforekomsten av tangloppen Qammarus duebeni 
i en brakkvannsgrøft ved Vassbotn, og forekom~ten av høy 
toppluesnegl, Ancylus fluviatilis, i en kort strekning av utløpsbekken. 
Den siste finnes bare enkelte andre steder i Norge, og på disse 
stedene er den sterkt truet av forurensninger. En stor del av de 
24 fugleartene er knyttet til eutrofe sjøer, og representerer dermed 
et spesielt og verdifullt innslag i vår fuglefauna. Den fuglerikdom 
som Vassbotn frembyr i hekkesesongen, er ikke langt fra enestående 
i vårt land, mange ornitologer vil nok regne Borrevann for vår 
rikeste fuglesjø. 

I sjøer av denne type trenger lyset bare kort ned i vannet, det 
hindres av slampartikler og et tett plankton. Dermed konsentreres 
plantesamfunnene i de øverste få meter. Dette, men også andre 
faktorer, gjør at også de fleste dyTeartene blir å finne i denne 
øverste sonen (littoralsonen). I Borrevann har således dybdesonen 
0-2 m majoriteten av invertebrat-artene, og den høyeste individ
tettheten finnes ved 1,5 meters dyp. Dypere enn 3 m lever bare 
et fåtall arter. 

Den planlagte regulering (3,25 m) vil derfor berøre den vesentlige 
del av Borrevanns dyresamfunn. Etter det en vet om sjøreguleringer, 
fører erosjon, tørrlegging og frost med seg en kraftig utarming av 
littoralflora, -fauna og bunnsedimenter. Hvis slike hardt-virkende 
faktorer får gjøre seg gjeldende i Borrevann, er det realistisk å regne 
med en katastrofe for de fleste invertebrat-artene i littoralsonen. 
Minsket vannføring i utløpet vil også virke ødeleggende, særlig er 
det grunn til å se med bekymring på hvordan det vil gå med 
Ancylus-Iokaliteten. I Vassbotn må en også regne med en utarming 
av vegetasjonen. Dette vil føre med seg sterkt innskrenkede 
muligheter for næring, hekkeplasser og skjul for fuglelivet. Høyst 
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sannsynlig vil en rekke av de karakteristiske artene ikke finne 
levevilkår under de endrede miljøforhold. 

Utvaskingen av bunnsedimentene vil også frigjøre bundne 
næringssalter, med den følge at råvannskvaliteten blir ends dårligere 
enn den er nå. Egentlig er det jo paradoksalt at en såpass stor by 
som Horten tar vann fra en av landets mest næringsrike sjøer. På 
lengre sikt er dette sikkert ikke holdbart. Sett på den bakgrunn, 
og med det planlagte interkommunale vannverk i Vestfold - med 
Farrisvann ved Larvik som råvannskilde - i tankene, virker derfor 
søknaden om øket vannuttak fra Borrevann unektelig noe kortsynt. 

Det er naturstellkomiteens standpunkt at denne reguleringen 
ikke bør gjennomføres, fordi den vil ødelegge en av Norges best 
undersøkte, mest særpregede og næringsrike sjøer, og fordi en på 
lengre sikt likevel vil måtte finne en bedre råvannskilde. 

Summary 
The animal life of Borrevann in danger 

It has been proposed that this eutrophic lake should be used more extensively 
for water supplies to Horten town. Reasons for not doing 50 are given in the 
article. 

Authors address: 
Zoologisk laboratorium, 
Blindern, Oslo 3. 
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Hvalene, aktuelle 1 diskusjonen 
om naturvern* 

Age Jonsgård 

Hvalene er som råstoff av betydning for oss mer,nesker, og det 
er en selvfølge at vi skal utnytte denne råstoffkilde. Hvalfangstens 
historie er imidlertid på mange måter sørgelig, fordi den forteller 
at vi menr.esker ikke har greid å ta hånd om de verdier hvalene 
representerer. Retthvalene er det I::este eksempel på dette. Nord~ 
kaperen, sem ble gjenstar.d for fangst allerede i det 11. århundre, 
ble så sterkt beskattet at arten så å si ble totalutryddet, og grønlands~ 
hvalen gikk samme skjebne i møte, da fangsten av denne ble tatt 
opp i begynnelsen av 1600~årene. Til tross for at disse artene har 
vært hedet i marge år, er de svært sjeldne i våre dager. Allikevel, 
selv Gm disse verdifulle dyr nå er så fåtallige at de ikke spiller noen 
økonomisk rolle for oss mennesker, får vi være glade for at ikke 
den uvettige fangsten totalutryddet dem. 

Da den moderne hvalfangst begynte i 1860~årene, var det 
finnhvalartene, i første rekke blåhval og finnhval, som ble gjenstand 
for fangst. Det er diEse artene svm helt til i våre dager har preget 
hvalfangsten, først og fremst i Sydishavet, hvor blåhval og finnhval 
fantes i større mengder enn noen ar.dre steder på jorden. 

Blåhvalen er den største av alle hvalarter, og det største dyr som 
noensinne har eksistert. Cen kan oppnå en vekt på opptil 150000 
kg, og olje og andre produkter aven enkel blåhval representerer 
meget store verdier. Det er derfor ikke å undres over at ikke bare 
vi nordmenn, men også andre nasjoner, i meget sterk grad er gått 
inn for å fange spesielt denne hvalarten. 

Blåhvalens «skjebnetime» var engang i midten av 1920~årene, 
da den pelagiske hvalfangst begynte i Sydishavet. Hvalfangst~ 

ekspedisjonene kunne fra da av operere i det åpne hav uavhengig 
av land basel og konsesjoner. Resultatet var en voldsom økning 
i antallet av blåhval som ble fanget. I sesongen 1929/30 ble det tatt 

* Foredrag holdt på NZF's årsmøte i Kristiansand 3. mars 1967. 
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tett på 30 000 blåhval i Syd ishavet - det er nesten ikke til å tro 
når vi vet at det i dag bare er noen få hundre individer igjen av 
denne arten i disse enorme havområder. I løpet av 1930~årene ble 
det klart at blåhvalen avtok sterkt i antall, noe som bl.a. kan sees 
av hvalfangststatistikken. Den viser at ekspedisjonene var tvunget 
til å fange relativt flere av den mindre verdifulle finnhval fordi 
blåhvalen i økende grad sviktet. Den beskjedne fangst som fant 
sted under siste verdenskrig, gav blåhvalen en kort respitt, men 
hvalfangsten i etterkrigsårene tynet ut bestanden sesong etter sesong. 
Den lille bestand som er igjen i Sydishavet, er nå totalfredet, det 
er for øvrig O.5så blåhvalen på andre felter. 

Det er Den internasjonale hvalfangstkommisjon, som ble opp~ 
rettet i 1949, som er ansvarlig for utnyttelsen av hvalbestanden 
i Syd ishavet og for øVlig også på de fleste andre felter. Denne 
organisasjon har en vitenskapelig komite, hvis viktigste oppgave 
er å være rådgivende organ angående beskatningens virkning på 
hvalbestanden. Hvalforskerne var allerede i midten av 1950~årene 
klar over at ikke bare blåhvalen, men også finnhvalen ble over~ 
beskattet. 

Bardekval Tannkval 

~Sp~rmkV~1 
Blåkval 

-finnkval 

BottlenoH 

Spekkhogger 

Seikval 
Grindkul 

Tumler 
Knolkval --

De llin 

Vågekval Nise 

~ Gronlandskval 

IJ I'. 
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Den vitenskapelige komite fremmet også forslag til å rette på 
disse forhold, men dessverre vant ikke forslaget gehør i Den 
internasjonale hvalfangstkommisjon. 

I Sydishavet foregår det fremdeles en lønnsom, men sterkt 
redusert hvalfangst. Kvoten var i sesongen 1966/67 bare 3500 
blåhvalenheter, mot normalt ca. 16000. Det er seihvalen, en nær 
slektning av blåhval og finnhval, men en betydelig mindre art, som 
er det vesentlige naturgrunnlag for denne fangsten. Vitenskaps~ 
mennene kjenner for lite til denne arten til at de med sikkerhet kan 
uttale seg om hvordan den reagerer på beskatningen, men meget 
tyder på at også den nå blir overbeskattet. 

Blåhvalen er som nevnt totalfredet. En totalfredning burde 
innebære full garanti for at arten er totalbeskyttet. Med hånden 
på hjertet må en si at en slik garanti neppe foreligger. Riktignok 
er det hvalfangstkontrollører ombord på kokeriene som påser at 
reglementet blir overholdt, men hvalfangstnasjonene oppnevner 
selv sine kontrollører, og med de store økonomiske verdier det 
her er tale om, er det innlysende at dette er en svakhet. Det har 
i flere år - spesielt fla norsk side - vært arbeidet med å få i stand 
en internasjonal hvalfangstkontroll uten at det hittil har lykkes 
å få den gjennomført. 

Fra et naturvernsynspunkt er det av den største betydning at 
en effektiv internasjonal kontroll blir satt i verk. Riktignok vil det 
neppe la seg gjøre å ta den siste blåhval, men kan vi mennesker 
som lever i dag være bekjent av at vi ikke gjør alt som står i vår 
makt for å forhindre at jordens største dyr blir en kuriositet? 
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Summary 
Whales relevant to discussions on Nature Conservation. 

Authors address: 
Statens institutt for hvalforskning, 
Fredriksgt. 3, Oslo 1. 

Jerven 

Roar M yhre 

Jerven, Gula gula (L.) , 1758, regnes ved siden av ulv, gaupe og 
bjøm til våre «store» kjøttetende pattedyr. Dens store grådighet 
har vært opprinnelsen til det tyske og nederlandske Vielfrass dvs. 
storeter. Gula betyr det samme. Johnsen forteller i Norges Dyreliv 
at ordet opprinnelig er gammelt norsk, omtydet fra navnet fjellfross. 
Dette betydde fra gammelt av fjellkatt eller muligens fjellbjørn, idet 
fress, foruten å bety hannkatt på gammelnorsk, var et av navnene 
på bjørnen i Snorres Edda. Hanseatene omtydet dette til Vielfrass, 
som igjen av nordmenn ble kalt «filefrans, filefras, fillefrans, fidle~ 
frans, fælefrans». 

Systematikk 
Jerven tilhører mårfamilien (Mustelidae), som i den norske 

fauna er representert med tre under familier. 

1. Mustelinae (mår, jerv, røyskatt, snømus, mink, ilder). 

2. Melinae (grevling). 
3. Lutrinae (oter). 

Enkelte forskere har satt den nord~amerikanske jerven til egen 
alt, Gula luscus, mens andre snakket om den amerikan3ke jerven 
som en underart, Gula gula luscus. Wright og Rausch (1955) frem~ 
hevet at arten er cirkumpolar og at underarten ikke var gyldig. 
Men senere har Rausch og Kurten (1959) statistisk vist av materiale 
fra Alaska og Fennoscandia, at det er flere signifikante forskjeller 
i kvantitative karakterer i de to utbredelsesområdene. Forfatterne 
mener at den amerikanske form er en relativ sen innvandrer på 
dette kontinent, og at de fleste ulikhetene skriver seg fra sen 
pleistocen og postglacial evolusjon, særskilt uttrykt i det euro~ 
peiske materialet. De utleder videre av sitt materiale at den euro~ 
peiske og den amerikanske jerven danner to distinkte underarter, 
som betegnes Gula gula gula for den europeiske og Gula gula luscus 

for den amerikanske. 
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Utbredelse 

Fig. 1. Nåtidens utbredelse av jerven. 
Recent distribution of the wolverine. 

(Etter Knott 1959.) 

Nåtidens utbredelse av jerven er vist i fig. 1. Krott (1959) 
nevner også en observasjon fra Grønland. I historisk tid er arten 
blitt fortrengt av menneskene på Balkan, i det nOi'd-østlige Polen, 
i sør-øst Kanada og i nord-østre deler av USA. 

Jervens utbredelse i Skandinavia angis på fig. 2. Utbredelsen er 
intimt knyttet til fjell og bjørkeskogsområdene og strekker seg fra 
Jotunheimen og østover inn i Sverige, videre på begge sider av 
grensen nordover i Finnmark, dreier inn i finsk Lappland og videre 
inn på russisk side. En liten gren skyter seg sørover langs den 
finsk/russiske grensen. Kratt (1959) angir de største konsentra
sjonene i de nord-svenske fjellområdene og i finsk Lappland. 

Parringstid og revir 
Det har vært vanskelig å fastsette til hvilken tid på året jerven 

parrer seg. Wright og Rausch (1955) undersøkte kjønnsorganer fra 
22 eSeS og 11 ~~ fra Nord-Alaska, avlivet i perioden oktober-april. 
En eksakt parringstid kunne ikke bestemmes, men de antar at den 
inntreffer en gang mellom april og august. Krott (1959) angir at 
jerven lever ensom året gjennom unntatt i april, da man kan se 
spor etter eS og ~ ved siden av hverandre over lange strekninger. 
Haglund (1966) viser ut fra sitt materiale at det i mars, april og mai 
oftere har forekommet at flere voksne jerv har vandret sammen 
over større områder, enn ellers på året. Men han anser at de 
i hovedsaken er solitære. 

Fra zoologiske hager er det kjent ett tilfelle av parring i tiden 
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Fig. 2. Jervens utbredelse i Skandinavia. 
De uthevede prikkene viser avskytingen i Norge 1960-66. 

Distribution of the wolverine in Scandinavia. 
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17.-22. juli i København (Mohr 1938, cit. Haglund), samt to 
tilfelle fra Stockholm omkring 1. april og i slutten av mai (Kratt 
1959). (En av Krotts tamme jerver hadde brunsttid første gang 
i midten av april i en alder av tre år og to mnd.) Som grunn for 
den store spredningen reiser forfatteren spørsmålet om en forsinket 
fosterutvikling, som man finner hos flere arter innen mårfamilien. 

Det hersker uklarhet om hvor gammel jerven er når den føder 
sine unger første gang. En av Krotts tamme jerver var som nevnt 
brunstig i en alder av ca. tre år. Wright og Rausch (1955) angir 
at jerven parrer seg allerede i en alder av ca. 15 mndr., og etter en 
drektighetsperiode på ca. 9 mndr. fødes ungene. Hvorvidt jerven 
følger samme skjema i den norske fauna er ennå ikke helt klathgt, 
men mine undersøkelsel kan foreløpig tyde på at dette er tilfelle. 

Tiden for ungenes fødsel er bedre kjent gjennom de mange kull 
som er fanget. Zetterberg (1945) og Krott (1959) angir generelt 
fødselen til månedene februar /mars. Vanligvis får jerven 2-3 unger 
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Fig. 3. Ca. 8 uker gamle jerv, fotografert i fangenskap. 
Wolverine, about 8 weeks old. 

(Foto : P. H. Jensen.) 

Fig. 4. Voksen jerv i vinterpels. Fargen er brunsvart, og det lyse partiet 
over øynene er ikke så utpreget som hos unge dyr. 

Adult wolverine. 
(Foto: O wesen·film.) 
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i kullet, men kull med både en og fire unger er kjent. Ungene veier 
ved fødselen 70-100 g. og måler 12-14 cm. (1 /3-66 ble det 
fanget en jerv i Nordlaed med tre fostre som veiet 101, 91 og 
70 g.) Unger_e vokser raskt, og etter 7-8 måneder har de nådd 
full størrelse. Hos voksne, eldre dyr veier jerv-hannen 14-18 kg, 
mens hunnens vekt ligger på omtrent 2/3 av hannens. Totallengden 
er 90-100 cm, hvorav halen utgjør ca. 20 cm. De samme mål og 
vekter synes å gjelde for jerv i den russiske fauna (Novikov 1956, 
Makridin 1964), mens Quick (1953) oppgir maksimalvekt for 
amerikansk han-jerv til 11-12 kg. 

Pelsen hos 8-10 uker gamle unger er tett, noe brungrå av 
farge. Den lyse sidestripen, som er ispedd lange, nesten hvite hår, 
starter bak forbenene og strekker seg mot hoften og bakryggen. 
Over halE en er den mer brunlig. Ører_e er grå, og et parti med lyse
grå hår over øyner.e og nedover mot munnvikene gir ungene et 
karakteristisk preg. Halen er ca. 10 cm lang med svarte hår ytterst 
og nee mer lar.ghåret og lysebrun ved roten. Potene har en kort, 
tett mørkebrun hårkledning. (Fig. 3.) Fargen skifter noe etterhvert 
som dyret vokser, eg forandres endel med årstidene. I vinterpels 
er den lyse sidestripen mer gulbrun, oversiden er brunsvart og 
føttene og undersiden nesten svarte. Ørene er nesten helt borte 
i pelsen og er blitt gulbrune i kantene. øynene er små. (Fig. 4.) 

Yngelrevilet er temmelig begrenset, mens næringsreviret kan 
dekke veldige områder. Størrelsen av yngelreviret er avhengig av 
matforrådet. Det er hunnen som sørger for mat til ungene, og som 
regel er hun borte fra hiet kortere tidsrom, helst om natten. Vanlig
vis har hun samlet matforråd tidligere på vinteren, men tilgangen 
kan feilberegnes og tvinge henne til å foreta lengere vandringer 
etter føde. Haglund (1966) mener at han-jerven sjelden er til stede 
ved hiet, oppfostringen av ungene tilkommer helt og fullt hunnen. 

Om jervens næringsrevir og størrelsen på dette råder delte 
menin[ er. Krott (1959) mener at revirdannelse forekommer, men 
at handyrets revir er flere ganger større enn hunnens. Han beregnet 
hun-jervens revir i Finnland til ca. 300 km2, ut fra avstanden mellom 
hiene. Han-jervens revir er av størrelsesorden 1000-2000 km2

, 

avhengig av næringstilgang og konkurranse fra artsfrender. Kratt 
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Fig. 5. Sprangspar av jerv opp en skråning. Sporene fremkommer i hurtig løp , og 
dannes ved at høyre bakfot plasseres i samme spor som høyre forfot. 

Running tracks of wolverine. 
(Foto: H. Bergstrøm.) ' : 
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angir videre 2-3 hun-jerv i ett han-jerv-revir som den normale 
struktur. Haglund (1966) tar ikke stilling til næringsrevirets stør
relse, men oppgir en gjennomsnittlig marsjlengde på ca. 30 km 
pr. døgn. Makridin (1964) angir en vandringslengde på mellom 
45-85 km pr. døgn for jerven i enkelte områder i Øst-Sibir. 
Videre nevner han at det finnes en jerv pr. 6000- 10000 km2 og 
antyder at en slik spredt forekomst av dyrene gjør det vanskelig 
for bestanden å reprodusere. 

Jerven markerer sitt revir med urin og ekskrementer på ned
gravet kjøttforråd. Dette tolkes som en slags eiendomsmarkering 
og som hjelp for dyret til å finne tilbake til spiskammeret. Andre 
ganger har en ved hjelp av sportegn kunnet utlede hvordan jerven, 
etter å ha gravet ned proviant og tråkket godt over med snø, har 
hentet en tørrkvist som plantes på toppen av det hele. Kraftige 
gnag eller bitt på mindre bartrær er også en vanlig markeringsform. 
Bartrær synes å bli foretrukket fremfor løvtrær. 

Jervens næringsvalg 
Haglund (1966) viser i sine undersøkelser over jervens vinter

vaner at rein svarer for hoveddelen av dyrets næringsbehov. En 
analyse av 38 prøver av jervekskrementer fra vinterhalvåret viste 
at bare 6 av disse var fri for rester etter rein, som ellers utgjorde 
hovedmengden. Endel smågnagere ble funnet, i alt 22 stk. 

Av vegetabilsk føde er det i ekskrementene funnet rester av 
blad og kvister etter tyttebær og krekling. I noen prøver ble det 
funnet betydelige mengder vegetabilier, som tyder på at jerven 
virkelig spiser vekstdeler. Rester etter barkvister kan komme fra 
den tidligere nevnte revirmarkering. 

Jerven knuser med letthet knokler. I dieten inngår også insekter, 
mens fisk synes å være sjelden. 

På spørsmål om det er jaktbytte eller kadaver jerven har spist 
angir Haglurid (1966) at jervens behov for ferskt kjøtt ikke er 
stort, og at den for en stor del samler sammen føde fra ulike 
dyrekropper, som i mange tilfelle ikke er drept av jerv. Dens besøk 
ved tre forskjellige elgskrotter viste ved nærmere undersøkelse at 
to av disse var fallvilt fra høstjakten, mens det tredje, et ungdyr, 
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Fig. 6. lervefoten i god sporsnø. H er ser en tydelig de fem 
tærne, som når de spriker oppnår stor bæreflate . 

The footprints of wolverine in snow. 
Foto: H._ Bergstrøm.) 
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var dødd som følge av utmagring i høyfjellet. M en enkelte tilfelle 
er kjent der elg er tatt av jerv, selv om dette er sjelden. (Haglund, 
Krott, Zetterberg.) 

Jerven synes også å jage endel småvilt, men denne jakten er 
ikke så resultatrik, selv om hare og rev i et fåtall tilfelle er funnet 
nedgravet. Av annet vilt slår den en sjelden gang storfugl, og kan 
ved heldige anledninger ta rype i dokk. 

Jervens næring i sommerhalvåret er ikke så godt undersøkt, 
grunnet mangel på opplysninger. Endel sau tar den nok, etter 
Rovdyrskadeutvalgets data ca. 50 stk. pr. år i Norge. Ellers inngår 
bær, smågnagere og i enkelte tilfelle rein i byttelisten. Rester etter 
vinterens matforråd må man vel også kunne regne med. 

Årstiden har stor betydning for jervens jakt. På sen-vinteren, 
med mye våt og dyp snø, har jerven sin store styrke ved at den lett 
flyter oppe på snøen, mens reinen trår igjennom. Jerven er partiell 
sålegjenger med brede poter som den under slike forhold spriker 
godt ut for å oppnå større bæreflate. Fig. 5 og 6 viser jervespor. 
På hardtrampet mark og på snø som bærer reinen, har jerven 
ingen mulighet til å springe opp denne. Et annet forhold som også 
kan trekkes inn, er at på ettervinteren vil byttedyrene være i 
dårligere kondisjon og mer utmagret, slik at jerven av den grunn 
kan lykkes flere ganger i sin jakt (Haglund 1966). Diagrammet, 
fig. 7, som viser fordelingen pr. måned av utbetalte erstatninger 
for 716 jervdrepte rein i Norrbotten 1961-64, styrker oppfatningen 
av at jervens reinjakt foregår i mars og april. Bare 20 % av jaktene 
har funnet sted før 1. februar, og forfatteren angir at det ikke er 
usannsynlig at gaupa er banemannen, men at jerven har fått skylden 
ved senere besøk på slakteplassen. 

Jaktteknikk 
Angående jervens jaktteknikk hersker ulike oppfatninger. I 

likhet med gaupa søker jerven i angrepet å komme opp på ryggen 
av reinen. Men den har imidlertid ikke S:3mme fysiske forutsetning 
som gaupa til å nå halsregionen, men biter fra ryggen der den 
måtte komme til. I de tilfeller der den har fått et godt utgangspunkt, 
kan angrepet avsluttes raskt med et kraftig nakkebitt eller den gjør 
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for 716 jervdrepte rein i Norrbotten 196/-64. 

Distriblltion per momh of compensations for 716 reindeer kill ed by 
wolverines 1961-64. (HagllInd 1966 .) 

skader i bevegelsesmekanismen slik at reinen styrter. I andre tilfelle 
kan den bite overalt der den kan komme til , uten å o ppnå noen 
særskilt effekt, slik at jervdrepte rein kan være meget istykkerrevne, 

I Haglunds materiale finnes intet eksempel på at jerven har 
sporet rein særskilt langt, Det synes som den heller tilfeldig opp
dager rein på sine vandringer enn at den følger sporene lengr e tid , 
Det har oftere forekommet at jerven har fulgt gaupespor over 
større strekninger, enn spor av rein , Når jerven har lokalisert 
reinen , skjer angrepet umiddelbart og som regel uten ansmygning, 
uten at m an egentlig får inntrykk av jakt av høyeste intensitet, 
Sporene går like på reinen , en lengere eller kortere flukt resp, jakt 
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følger, hvor jerven enten når byttedyret eller gir opp det hele. 
Lengden av jakten varierer, men virkelige lange jakter forekom

mer sjelden. Haglund (1966) mener maksimalt ca. 1 km. 
Jervens vane med å samle forråd er dog det vesentligste for dens 

livsopphold. Dyret spiser meget vel bedervet kjøtt. Krott (1959) 
angir at hans unge jerver alt i en alder av 2-3 måneder foretrakk 
bedervet kjøtt fremfor friskt. Men jervens utnyttelse av de døde 
reinkroppene veksler med dens sosiale posisjon. Sterkest utviklet 
er dette i familiereviret, der hunnen er meget virksom med å samle 
forråd. Kjøttet gjemmes i snøhuler og i steinrøyser. Observasjoner 
av jervens lagring av kjøtt i trær er fåtallige, og det tradisjonelle 
bildet av reinhodet høyt oppe i et tre er sannsynligvis generalisert 
av et fåtall observasjoner. 

I litteraturen (Zetterberg 1945 m.fl.) oppgis at det første jerven 
gjør med en død rein, er å bite hodet av og frakte det bort. Haglund 
(1966) angir at det er vanlig at hodet er borte på dyr som er godt 
utnyttet, men at jerven helst begynner med bog eller frambein, 
eller med stek og bakbein. Først i neste etappe benyttes hodet, og 
på mange reinskrotter blir det slett ikke rørt i det hele tatt. 

I nærheten av slakteplasser hvor jerven har mye å gjøre, og 
hvor den kommer til å oppholde seg lengre tid, graver den gjerne 
store snøhuler, opptil en meter loddrett ned. Disse blir brukt til 
å gjemme bort matforråd eller som midlertidige hvileplasser. Iblant 
graver den også en hule direkte under en død reinskrott. 

Spørsmålet om det foregår en seleksjon i jervens jakt på ulike 
byttedyr, ved at syke eller av annen årsak svake dyr blir offer for 
dens jakt, er diskutert. Sett i større sammenheng synes en slik 
langsiktig virkning av predatorens jakt å være fullt naturlig. 
Haglund (1966) konkluderer i sine undersøkelser med at jervens 
jakt på rein ikke i dominerende grad synes å være rettet mot dyr 
av dårligere kvalitet enn gjennomsnittet i reinflokkene. Den tendens 
mot et utvalg av svake dyr som likevel ofte forekommer, varierer 
sannsynligvis etter det aktuelle forhold. 

Om forutsetningene for at jakten etter småvilt skal ha en 
selektiv virkning, trekker Haglund ingen konklusjon, grunnet for 
lite materiale. 

-

Summary 
The wolverine, Gula gu la 

Distribution, birth and development of the litters, food, hunting teehnique 
and territorial marking are deseribed, based partly on some new literature. 
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Ornitologiske observasjoner fra 
Nordsjøen og ved Shetland 

Sigmund Ha/dels 

Den 6. august 1966 fikk jeg anledning til å starte på en kraft
blokk-tur til Shetlandsbankene med F/K «Sunnmøringen» av 
Alesund. Overfarten fra Vest-Norge til 12-mils grensen på Shetlands 
østkyst regnes å ta ca. 20 timer , alt etter maskinkraft og vindforhold. 
Det var meningen hvis forholdene tillot det, å notere alle fugler 
som lot seg se fra båten, både på turen og p å returen så lenge 
dagslyset rådet og sikten var brukbar. Dessverre måtte jeg gi avkall 
på videre observasjoner på returen, da båten kom ut i stygt vær 
med grov sjø. På Vikingbanken var det særlig ille vær, men der 
så jeg en havsule, den eneste fuglearten som ble observert i tillegg 
til havhest etter at uværet brø t løs. Andre fugler ble ikke sett før 
vi kom opp under kysten ved Bremanger. Det var fasinerende 
å iaktta hvordan disse havets eminente beboere mestret fl yve
kunsten i det overhendige været. Havhesten i karakteristisk stiv
vinget flukt over skumtoppene, og havsulen på lange vinger noe 
tregere i takten og tyngre i siget. Notatene under overfarten fordeler 
seg på 3 perioder, med 1-2 timers intervall mellom hver. Effektiv 
observasjonstid er vel 6 timer og ligger innenfor tidsrommet 
0845-1815, hvilket fremgår av tabellene. Observasjonene er 
vesentlig gjort fra broen, hvorfra man hadde fri sikt i alle retninger. 
Ved lange avstander og i dårlig siktbarhet ble det benyttet kikkerter. 

Ved kontinuerlig telling av fugl som «henger» seg i kjølvannet 
på båter, eller iallfall har for vane nå og da å «slenge innom», er 
det alltid mulighet for dobbelttelling. For i noen grad å unngå dette 
ble bare de fugler notert som kunne sees fra , eller kom inn m ot 
«Sunnmøringen» forfra og fra sidene. Bortsett fra et par tilfeller 
hvor en skjønnsmessig vurdering m åtte gjøres gjeldende, ble indi
vider bak båten oppfattet som «allerede notert». D et er derfor 
klart at feil kan forekomme i det enkelte tellingstilfelle, men 
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antagelig var feilmarginen i pluss/minus retning like store, slik at 

det totale antall fugl skulle være relativt riktig. 
Det fremgår av tabellene at havhesten, Fulmarus glacialis, var 

den tallrikeste art. Den er utvilsomt den fugleart som har jevnest 
utbredelse i Nord-Atlanteren (Elgmork 1961 og 1966, Vik 1962), og i 
det siste århundre har arten tydelig øket i antall, slik at havhesten 
nå er en av de alminneligste pelagiske fugler over hodet (Austin 
1962). H avhestene ble for det meste sett enkeltvis. Selv om arten 
i likhet med andre pelagiske fugler i og for seg er selskapelige, 
sø ker d en etter føden på egen hånd uavhengig avartfrenders 
selskap. Det ble sett spesielt godt etter lirer, men ingen arter ble sett. 

Table 1 

Time of o bservations: 0845- 11 00 . 
Position at 0845 hours: 61 0 35 'N . 3° 12' E . 
Depth according to asdic 100 fathoms or more. 

S pecies Number 

Fulmarus glacialis ...... . . . .. . ........... . ... . .. .. . .•.. . . 36 
Sula bassana . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 
Rissa tridactyla . . .... .. . . .. . . ... ..... . .. . . . . . .. ........ . . 6 
Fraterclda arctiea . . . . ... . . . . . ... . ...... . . . .. . .. . .. . . ... . . 12 

Tota l . .. . . . . .. ... .. . .. . .. . .. . . , 5S specimens 

Første observasjonsperiode (Tabell 1) begynner knapt midtveis 
mellom Norskekysten og Shetland. Her var lunden, Fratereula 
arctiea, den nest hyppigste forekommende art. Flere av lundene ble 
passert på nært hold liggende på sjøen. Jeg antar vi her passerte 
i den vestlige periferi av de skandinaviske (norske) lunders fiske
felter. Flere fugler ble sett fl yvende med fangst i østlig retning. 

Table 2 
Time of observations : 1200- 1400. 
Position at 1200 hours: 6 1°16'N· 2°20'E . 
A pproximate depth according t o asdic 65 fathoms. 

Species Number 

Hydrobates pelag iws . . . . . ... ... .. ... . . ... • . . ... .. ... . . . .. 1 
Fulmarus gla eia lis .... . ... . . . .. . . . ..•.•. .. ... ...... .. . .. . 51 
Sula bassana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
U ria aa!ge . .. ... .... . . .. ... . .. .. ... .... .. . .. . .. .. .. .. . . S 
Fraterw la a rctiea ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

T otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 specimens 
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Annen observasjonsperiode (Tabell 2) begynner i 12-tiden da 
vi kom inn over «egga». Selv om antall havhest øket noe, så ble 
ikke samlet antall vesentlig større enn i første periode. Dette 
skyldes at lunden avtok. Krykkjen, Rissa tridactyla , forsvant helt. 
Imidlertid var det tydelig mere aktivitet å spore på fuglene i denne 
periode, noe som sannsynligvis hang sammen med rikeligere med 
fødeemner fordi havet her er bare vel halvparten så dypt som 
tidligere. 

Table 3 
Time of observations: 1615- 18 15 . 
Position at 1615 hours: 600 45 'N _ 1°0I'E. 
Approximate depth according to asdic 70 fathoms. 

Species 
Oceanod, ollIa leuco" IlOa ... . .... ......... .. . .. .. ... ... .. . .. 
F"llllarus gla cialis . ..... .. . 
Sula bassana ...... . .... ... : : : : . . .. • .. . ... ............ . 
Catharacta skua ..... .. . . . ..... . . ....... . . 

................. . .. .. .. . .......... ... .. . 

~;:: !::~~ct~l~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fratercllla arctica . . . .. . .. . 

•••••• •• • 0. 0 • •••• • ••• •••. 

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

Number 

1 
110 

13 
2 
2 
5 

11 

144 specimens 

Total o f birds secn during the wholeobservation time 6h . 15 min.: 262 specimens 

Tredje observasjonsperiode begynner drøye 50 kvartmil av 
Out Skerries (Tabell 3). Antall av havhest og til dels havsule , Sula 
bassana, tiltok nå. Lomvien, Uria aalge, holdt stillingen f .. a annen 
periode, mens lunden nå nådde opp mot første periode. 

Observasjonene under overfarten sluttet kl. 1815. Siktbarheten 
var vekslende, men overveiende god. Vind: Laber til frisk bris, 
styrke 4- 5. 

Kommentarer til fuglelivet på Shetlandsbankene, ved 12-mils
gl'ensen øst av Bressay 

Som rimelig kan være, var ikke fuglelivet særlig imponerende 
artsmessig sett, men kvantitativt var det rikt. Det var m ye sild på 
bankene, men den sto dypt. Allikevel fikk fuglene sin rikelige del , 
takket være den betydelige snurpeflåten som gjorde gode fangster 
over hele feltet. Larus-artenes tallrikhet skyldtes utvilsomt fiske-
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flåtens nærvær, likeså krykkjens masseopptreden når sildestimene 
ble presset opp til overflaten. Også i nattemørket var fuglene 
i aktivitet rundt båtene. Foruten havhest, som kunne sees til alle 
døgnets tider, var det en mengde måker og krykkjer som kunne 
sees i skinnet fra lyskasterne når båtene lå med kast. 

Stormsvale og havsvale ble sett spredt og fåtallig fra 2°0 og 
vestover, se tabell 2-3. Stormsvaleartene kan ikke bestemmes 
eksakt på lange avstander, men det er lite trolig at andre arter enn 
ovennevnte ble sett. Ingen svaler fulgte etter båtene, heller ikke de 
enslige havsvalene. Stormsvalene furasjerte på bankene oftest to 
og to sammen. 

Table 4 

The following species were seen in the Shetland waters , on the ti.shing banks 
about 12 sea-miles east of Bressay on August 6, 8, 9, 10. 

Species 

O cea1l0drOllla lellcorrhoa . .. . ....•.... 
Hydrobates pelagiclls ........ . .. . .. . 
Flllrnarus glacialis ............ . .... . 
Sula bassana .... ...... .. .. . .... . . . 
Stercorarim parasiticus .. . .... .. . .. . . 
Catharacta sklla ........ .. ....... . . 
LarIls marinus ...... . ... .. ....... . . 
Larus fus cus . . ..... .. .. • . .... . .. ... 
Larlts argentatus ..... . . .. . .. . .. . .. . 
Rissa tridactyla ........ ....... . . .. . 
Fratercula arctica ...... .. ... . . .. .. . 

Very common Common 
50 or more 20 or more 

a day a day 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Rare 
5 or less 

a day 
X 
X 

X 

X 

Havhesten var som tabell 4 viser, alminnelig og forekom også 
her h yppigst av alle fugler. Den kom nær inn til skutesiden både 
flyvende og svømmende. Avfall og matrester som ble dumpet 
over bord, furasjerte den til stadighet på, særlig i den opprørte 
sjøen bak propellen. Vik (1962) bemerker også det samme, og 
Austin (1962) omtaler lignende for havsvalen. Når trykksprengt 
fisk, hovedsakelig torsk, iblant gled over ringnoten og ut i fri sjø, 
holdt havhestene kalas. De flokket seg rundt fisken som fløt med 
buken i været, og med overnebbets velegnete krok rev de fort opp 
bukhulen, ja undertiden svømmeblæren med, så den sank. Opp til 
15-20 fugler kunne det være om en fisk , så de sist ankomne lå 
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på ryggen av de første , mens den for arten typiske grynte-lyd hørtes 
lang vei. Slik kunne de ligge kloss i skutesiden så lenge det fantes 
mat å fortære. Sannsynligvis kan havhesten fores til den ikke 
lenger er i stand til å fly. Lignende kan kanskje gjø re seg gjeldende 
med beslektede arter (Berland 1962). Det er først og fremst lever 
og andre innvoller som slukes, men på spekkhuggervis river de 
også løs kjøttstykker. 

På havet utenfor Rundøy har jeg ved å fore havhestene med 
fiskelever til slutt kunnet ta på fuglene med bare hånden. Fiskerne 
er glad i havhesten, og de kjenner den under navnet kjalk. 

I Lerwick fikk jeg vite at havhestene ved ekstremt lavvann i stor 
mengde kom inn til land og furasjerte liggende på sjøen i strand
kanten på regulær gressandmaneer (J. G. Irvine pers. medd.). 
Uttalelsen ble bekreftet med farvedias. 

Alle havhestene som ble sett på turen, antas å ha tilhørt den 
lyse fase, selv om fargenyanser forekom. 

Havsulen forekom mest enkeltvis og opp til 3-4 i tallet. Av 
og til under nottrekningen kunne de gjøre en sleng innom båten, 
men de lå ofte og hvilte på sjøen en halv km unna, og særlig de 
gamle fuglene var noe forsiktige av seg. Når båten var i fart, kom 
de noe nærmere og da helst i kjølvannet fra 70 ned til vel 30 meter. 
Hendte det at fisk som havhestene gasset seg med, drev bort fra 
båten, landet snart en havsule (forsiktig) i haugen av flaksende 
vinger, og da var den fisken ekspedert. 

Jeg hadde lenge ønsket å se suler i skikkelig stup, og selv om 
jeg flere somre hadde studert Rundøys havsuler, var det ikke lyktes 
meg å se dem styrtdykke (Haldås 1962). Vik (1962) så dem stupe 
i avfallet fra byssa, men på min egen tur ble alt avfall borte lenge 
før det nådde ut til sulene. Jeg bestemte meg da for å provosere 
frem en styrtdykking, og det lyktes fortreffelig. Sild flytende i 2-3 
meters dybde utløste stuprefleksen hos sulene, men de fikserte 
helst byttet inngående før stupet fant sted, og det hendte at de 
sirklet seg helt ned til havflaten. Den døde sildas uvanlige stilling 
i sjøen fremkalte utvilsomt denne forsiktigheten . Imidlertid fant 
også regulær styrtdykking sted både fra tjue og tretti meters h øyde. 
De ble ikke under i mer enn noen sekunder. Havsulen skal svømme 

bra under vann, og er blitt fanget i gam på 90 fots dybde (Austin 
1962), men i dette tilfelle førte det ikke til stup når silda befant 
seg dypere i sjøen enn ca . tre meter. Sulens stup syntes ikke så 
vertikalt som ternenes. 

Storjoen var meget vanlig over alt på feltet, og Shet
landsøyene huser åpenbart en stor bestand, iflg. Salomonsen & 
Rudebeck (1962) over 1000 par. Navnet storjo var ukjent blant 
fiskerne, som kun benevnte arten som «shetlands-kråke». Det er 
slett ikke uvanlig at storjoen i likhet med slekten for øvrig viser 
parasittiske tendenser, men den ernærer seg meget mer av selvfanget 
bytte enn hva tilfellet er med tyvjoen, som ved Shetland kun ble 
sett i mørk fase. Storjoen står også noe tilbake for tyvjoen i luft
akrobatikk. 

50 kvartmil av Out Skerties Lighthouse viste den første storjoen 
seg i vestlig kurs, og ble så alt mer og mer vanlig inne ved 12-mils 
grensen. Den viste her stort sett samme adferdsmønster som 
måkene, og syntes å komme godt ut av det med disse. Storjoen må 
betegnes som karakterfuglen i de Shetlandske farvann. 

Lunden opptrådte sparsomt (Tabell 4), og andre alkefugler 
ble overhodet ikke sett. Dette var forbausende da øyene innenfor 

Table 5 
Sunday August 7 was spent in Lerwick and Scalloway in fair weather, 

and the species mentioned below were seen. 

Species 10 or more 5 or less 
Somateria mollissima .. .. . . . . . . . .. • . . ...... . ........ 
Mergus sen 'ator .. .. . . . ... . . . . . .. .. . .. •. .. .. .... ... . 
Haematopus ostraIeglI s ..... . . • .... • . . ... . . .. .•..... . 
Catharacta skua . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . .... .. ........ . 
LarIls marintLs .. . . . .... . .. .. . . . . . . . . . . . ... .. . ... . . . 
La rus fusctls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Larus argentatlls ., ... .. . . .. . .... .. . . . . . ... .. . ..... . 
Lams canlIS ... .. . . .. . • . ... . . .. . . ... .. . .... .. ... . . 
Larus ridibllndlls . ... . . . ...... .. .. . .•. •. . . . . .. ... .. . 
Rissa tridactyla . . .. ...... .. . .. ..... ... .•.... • .. . .. . 
Columba livia «dom estica» .. • .... . ........ . .. . . .... . 
CorvlIs corax . . . ... . ........ . . . . .. .... ... . .... • ... . 
C orvlIs cm'one cornix . .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . 
Turdus merIIla . ..... ... . .. ...... .. . . ... . ... . .. . .. . 
Oenamhe oenanthe .. . ... . .. . . . . . ...... • .... . .. .. ... 
AnthIls spinolerta .. .. . .. . .. .. .. . • . .....•... . ..... • . • 
StllTllUS vlIlgaris .. . . ... . ...... .• . . ....•. . .. . ... . . . • 
Passer domesticus . . . .•. ... . .. . . ... . . . . . ....... .. ... • 

x 
x 

X 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
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er bebodd av mange alkefugler. Alkefuglene har derfor tydeligvis 
sine fiskeplasser andre steder, og trolig enda lenger til havs, som 
Tabell 1 og 3 indikerer. 

Observasjoner i Lerwick og Scalloway 
Søndag 7. august var jeg i land i Lerwick og Scalloway, og de 

observasjoner jeg der gjorde fremgår av tabell 5. 

Summary 
Ornithological observations in the North Sea and on the Shetland Isles. 

Ornithological observations during a voyage from Norway to the Shetland 
Isles, and a four day stav on the banks at the 12·mile limit east of Bressay Island 
are reviewed. The birds were numerous and active, even after dusk and darkness 
when food was available from the /ishing boats. The author describes observations 
of Petreis, Fulmar, Gannet and Great Skua. In his opinion the Great Skua is 
the most typica! bird of the Shetland Waters. The author was surprised to lind 
only a few puf/ins, and no razorbills or guillemots on the fishing grounds. 

Authors address: 
Malm. 
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Kvantitativ fugletaksering i granskog 
våren 1966 basert på prøvefelt.. og 
sj ekkmetoden 

Odd Reidar Fremming og Tore Slagsvold 

Innledning 
Undersøkelsen av fuglebestanden i to granskogsområder ca. 

250 m o.h. i Sørkedalen ved Oslo ble fortsatt våren 1966 etter 
samme metoder som våren 1965 (Fremming & Slagsvold 1966). 
Hensikten var i første rekke å få greie på tettheten og sammen
setningen av spurvefuglbestanden og eventuelle variasjoner fra 
1965. Videre ville man forsøke å få et større materiale til kartlegging 
av artenes oppdagelsessjanse Pc, og hvilke faktorer som influerte 
på denne. Forholdene på feltene var sannsynligvis noe spesielle 
våren 1966, bl.a. fordi snøen lå uvanlig lenge. Dette viste seg å gi 
interessante resultater, f.eks. når det gjaldt tetthetene. Vi vil også 
denne gangen rette en takk til cand. real. Ivar Mysterud, Zoologisk 
laboratorium, Universitetet i Oslo, for verdifull hjelp. 

Beskrivelse av feltene 
For beskrivelse av feltene se Fremming & Slags vold 1966. Det 

var ubetydelige forandringer fra 1965. På felt I var det blitt hugget 
noe ca. 40 m fra den ene siden. Dette felt ble utvidet til 200 X 200 m, 
så det fikk samme utstrekning som' felt Il. Snøen gikk omtrent 
samtidig på feltene, og ca. tre uker senere enn i 1965. (Midlere 
snødybde: 15 /4: 100 cm, 2/5: 60 cm, 17 /5: 15 cm, 26/5: siste små 
flekker, 30/5: bart, se fig. 1.) 

Metoder 
Som i 1965 ble prøvefelt- og sjekkmetoden anvendt (Enemar 

1959, Seierstad et al. 1965). Takseringsfarten var gjennomsnittlig 
1000 m /time, dvs. ca. 84 min. pr. telling. Det ble gått tilsammen 
72 takseringer, 46 på felt I og 26 på felt IL Av disse ble 37 gått 

71 



-. , , 

• 

• 

o 

o 

li 

\ , 

A • 
9 .. 

II .. 

\ 

\ 

'" 
-- - -- - -- - ' 

, 
, O 

I , 

... .... ' ... _I 

, 
A I 

I 
I 

, , , 

I x 
I 

Figur 1. 

• Bokf ink (Fringill .. coel"bs) 

'" Fuglekonge (Regulus r~guIU5) 

6. Måltrost (Turdus philomelos) 

Il ROdvingetrost (Turdus il i.acus) 

• Svarttrost (Turdus merula) 

[] Gråtrost CTurdus pHaris) 

)( Duetrost <Turdus v i:osc i .... or li S ) 

+ ROdstrupe (ErithaclIs rubecula) 

O Jernspur v (Prunella modulllris) 

4) BjOrkefink CFringilla montifringi ll .. ) 

Grens. for snoen 
kl.l1.00 1915 . 

Sno p~ 1.1tri 
kI.20.00 21/S . 

Kartriss over felt I (200 X 200 m). Revir som var opprettholdt av syngende, 
stasjonære hanner i perioden 15/4-26/5 er innplottet (32 enkelttakseringer) 
Grensen for snøen kl. 1100 19/5 og kl. 2000 21/5 er opptrukket. 

Shetch of Area I. Territories defended by singing stationary males in the period 
April 15-May 26 are outlined (32 counts). Limits of the snow cover at 1100 hours 
May 19 and 2000 hours 21 are indicated. 

som dagstakseringer fordelt på fire dager. En dagstaksering består 
vanligvis av 10 enkelt-takseringer som startes med to timers 
mellomrom og begynner kl. OZOO. Siste taksering begynner da 
kl. 2000. 

31 enkelt-takseringer er gått som kveldstakseringer (jevnt fordelt 
fra 15/4 til 16/6 samt to stk. 7/7 og to stk. 10/7). Det ble startet 
gjennomsnittlig 126 ± 25 min. før solnedgang for Oslo. Tidene 
er gitt i norsk normaltid. På grunn av snøforholdene ble 15 tak
ser inger foretatt på ski. 

Registreringene av syngende hanner ble bare notert under 
takseringene når disse befant seg < 80 m fra observatøren. Dette 
ble gjort for å få en korrekt plassering av observasjonene slik at 
revir ene kunne bli nøyaktigere bestemt, hvorved tetthetsbestem
melsen av de tallrikeste artene ble lettere. Grenserevirene er be
handlet på samme måte som i Fremming & Slagsvold 1966. 
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Enemar (1966) sier at han har valgt å fastsette trostepopulasjonenes 
størrelse i prøvefeltene ved hjelp av systematisk reirleting. Tetthets
bestemmelsen av gråtrost bygger også hos oss på reirfunn, da det 
viste seg å være vanskelig å fastsette revirene på grunnlag av sang. 
Det er ikke blitt regnet ut oppdagelsessjanse for denne art. Tem
peraturen er målt med et fritthengende termometer som var 
plassert 1,7 m over bakken på felt I. 

Resultater 
Gråtrost (Turdus pilaris) ble stadig notert på felt I i 1965 (Frem

ming & Slagsvold 1966) og hekket sannsynligvis like utenfor feltet. 
Den hekket i koloni på felt I våren 1966, og man gikk inn for 
å finne reirene. Ellers er notert det man tilfeldig kom over av reir : 

1/66 

2/66 
3/66 
4/66 
5/66 
6/66 
7/66 
8/66 
9/66 

10/66 
11/66 
12/66 

Duetrost (Turdus viscivorus) : 19/5: reirbygging, 26/5: 3 egg, 3/6: 3 egg 
15/6: 3 ca. ukegamle unger. 
Gråtrost (Turdus pilaris) : 17/5 : 4 egg, 10/6: 4 unger, nesten flyferdige. 
Gråtrost: 17/5: 5 egg, 10/6 : ungene ut. 
Gråtrost: 19/5 : reirbygging, 10/6 : 5 unger + røtegg. 
Gråtrost: 10/6: 2 egg + 2 nyklekte unger. 
Gråtrost: 16/6 : 5 ca. ukegamle unger. 
Måltrost (Turdus philomelos) : 15 /6 : 2 egg + 2 nyklekte unger. 
Måltrost: 12/6: 5 egg, 16/6: 2 egg + 3 nyklekte unger. 
Rødvingetrost (Turdus iliacus) : 6/6: 6 egg, 10/6: 1 egg, reiret forlatt . 
Rødvingetrost: 7/ 7: 2 ca . 2 dager gamle unger, 10/7: 2 unger. 
Svarttrost (Turdus merula): 15/6 : 5 egg. (Reiret i gran 14 m over bakken.) 
Bokfink (Fringilla coelebs) : 7/7: 3 flyferdige unger. 
Vepsevåken (Pemis apivorus) hekket på samme sted som i 1965 (se Frem· 
ming & Slagsvold 1966). De to ungene fløy ut 19/8, henholdsvis 40 og 
41 døgn gamle. 

Tabell 1 viser antall stasjonære hanner i feltene, arealenes stør
relse for hver art (nederst angitt i totale middelverdier), beregnet 
tetthet pr. km2 av syngende hanner, og hver enkelt arts dominans 
i forhold til det totale antall syngende hanner i feltet. Til en 
sammenligning er tettheten og artenes dominans fra våren 1965 
tatt med. 

Tetthet og sammensetning av feltenes stasjonære populasjon 
var ikke den samme våren 1966 som 1965. Med hensyn til sammen
ligningen skulle ikke utvidelsen av felt I ha noen vesentlig betydning, 
fordi skogen var av omtrent samme type som på resten av feltet. 
Forandringene ellers på feltene var som tidligere nevnt ubetydelige. 
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Tabell 1 
Antall syngende, stasjonære hanner som hevdet revir våren 1966. Arealenes 

størrelse ber~gnet ~or hver art, tetthet av hanner pr. km' i 1966 og i 1965 samt 
artenes dommans l prosent for 1966 og 1965 Det er k'lt Il f 
26/5 

. f l I' 1966 f . s I me om ør og etter 
pa e t l or noen arter (se teksten). 

spri~ ,}~~~erTt territorfies
h 

of variolus speeies defended by singing, stationary males, 
. . te slze o t e area c almed by each speeies, dens it y of males per km' 
In 1966 and 1965, and per cent dominance of each species both years. For some s ecies 
In Area I a dlstl11ctlOn IS made before and after May 26 (see text). p 

Felt I Felt Il 

Art 66 Areal I 66/km' i Dom. % 66 Areal I 66/km' I Dom. % 
(km' ) 196611965 196611965 (km') 1966!1965 196611965 

Duetrost 3,0 J (Turdus viscivorus) 1 0,0400 25 - 3,2 - 1 0,0400 25 4,8 

J 
-

Gråtrost 15.1 
(Turdus pilaris) 5 0,0400 125 - 16,2 - - - - -I -M åltrost (Turdus 2 0,0416 48 5,8 
philornelos) 1 0,0368 27 82 3,5 12,5 3 0,0400 75 104 14,4 13,9 

R ødvingetrost 3 0,0432 69 8,3 
(Turdus iliacus) 5 0,0480 104 31 13,5 4,8 1 0,0400 25 25 4,8 3,3 

varttrost 5,2 
10,0400 (Turdus merula) 2 0,0464 43 54 5,6 8,3 1 25 75 4,8 10,0 

S 

ø d strupe (Eritha· 12,1 1 
CtlS rubecula) 4 0,0400 100 94 12'9114 '5 1 0,0400 25 134 4,8 17,8 

uglekonge 19,5 
(Regtilus regulus) 8 0,0496 161 94 20,8 14,5 5 0,0400 125 75 24,0 10,0 

R 

F 

J ernspurv (Prunella 5,2 
modularis ) 2 0,0464 43 50 5,6 7,7 1 0,0400 25 50 4,8 6,7 

T repiplerke 
(Anthus trivialis) - - - - - - 2 0,0464 43 41 7,9 5,5 

o kfink 10 0,0528 189 22,8 
0,04481 (Fringilla coelebs) 5 0,0416 120 7 157 196 29,7 26,1 

B 

245 115'5 37,7 

jørkefink (Fringilla 3,0 
montifringilla) _ 1_ 0,0400 ~--=~ - - - -I - - -

38 0,0459 828 1 1001 100 - ----I-I-I~ 
B 

Total 
34 0,0440 773 650 22 0,0419 525 7501 1°°193,3 

*) GJerdesmett (6,7 %) er ikke tatt med i denne tabell 
(se Fremming & Slagsvold 1966). 
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Det kom fram av takseringene at etter 26 /5 ble antallet og 
plasseringen av noen arters revir endret. Dette gjorde seg gjeldende 
for måltrost, rødvingetrost og bokfink på felt L Dette kan sees 
i sammenheng med at snøen ikke forsvant før ca. 26 /5, og den 
lå mye lengere på de midtre delene av feltet (se fig. 1). På felt Il, 
der snøen gikk jevnt over hele feltet, viste det seg ikke noen 
vesentlige forandringer etter at snøen forsvant. For ovennevnte tre 
arter i felt I er antall stasjonære hanner, arealenes størrelse, og 
artenes dominans angitt både for perioden 15 /4-26/5 og 30/5-16-6. 
Dominansen for alle artene er utregnet i forhold til begge de totale 

summasjonstall. 
Av de mer tallrike artene gikk følgende tilbake fra 1965 til 1966 

(for de artenes som hadde forskjellig tetthet før og etter 26 /5 1966, 
er tallene for tilbakegang og oppgang før 26 /5 satt i parentes, jfr. 
Tabell 1) : Bokfink (Fringilla coelebs) felt I 51 % (23 %), felt Il 20 %. 
Rødstrupe (Erithacus rubecula) felt I omtrent uforandret, felt Il 
81 %. Følgende relativt tallrike arter gikk opp fra 1965 til 1966: 
Fuglekonge (Regulus regulus) felt I 71 %, felt Il 67 %. Rødvingetrost 
(Turdus iliacus) felt I 235 % (123 %), felt Il uforandret. 

Trostene utgjorde 25,6 % av de stasjonære hannene på felt I 
i 1965 og 27,2 % på felt Il. De tilsvarende verdiene i 1966 var 
37,4 % på felt I inntil 26 /5 og 42,0 % etter 26 /5; på felt Il 28,8 %. 
De høye verdiene på felt I i 1966 skyldtes i første rekke kolonien 
av gråtrost som utgjorde 15,1-16,2 % av populasjonen. 

Tabell l viser at tettheten av syngende hanner (alle arter) på felt I 
var gjennomsnittlig ca. 800/km2 i 1966, mot 650 i 1965, dvs. en økning 
på 23 %. På felt LI var tallene 525 i 1966 og 750 i 1965, en nedgang 
på 30 %. Sammenlagt er det en nedgang på 5 % fra 1965 til 1966. 

Figur 1 viser de syngende, stasjonære hannenes plassering på 

felt I i perioden 15 /4-26/5. 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) ble bare observert tilfeldig 

på felt Il i 1966. Bjørkefink (Fringilla montifringilla) ble hverken 
sett eller hørt på, eller i nærheten av feltene i 1965. I 1966 var den 
stadig å se og hevdet revir på felt L Duetrost ble ikke notert i 1965 
på noen av feltene under takseringene. Senere på sommeren ble 
den derimot flere ganger observert nær ved feltene. Arten hevdet 
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Tabell 2 
Arter som under takseringene ikke viste seg å være stas'onære . 

hevdet noe fast revir med sang våren 1966. Tallene angir ~e ant~lf~ tom .lkke 
so~ gav observasjon av vedkommende art. x = observert på flere e~ s~gng~r 
sermger. - = ikke observert på feltet. n ta· 

Specie~ which surveys revealed not to be stationary and which h Id P 
~~r~tory Wtt~sObg, sprding 1966. Number of surveys on ~hich each speecies n~as e~~~~~;~ 

ven . x - o serve more than 10 surveys; - = not observed in that area. 

Art 

Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Vepsevåk (Pernis apivorus) (a) .. ... . ... ...... .. ..... . 

Rugde (Scolopax rusticola) .. . : : :: :: ::: : : :: : . . . . . .. •. . 
H~ttemåke (Larus ridibundus) . . . . . . . ... . .. . : : : : : : : ::. 
R~ngdue (Columba palumbus) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Gjøk (Ct/culus canorus) .. . ..... .. .. . ... . . • ... . . 
Tårnsvale (Apus apus) . . .. . . .. . .. . . . ... . . .. .. . ... .. . 
Taksvale (Delichon urbica) ... . . .. ..... .• . .. . ... • ... . 
Kråke (Corvus corone comix) . ... . . . .. . . . : . . .. .. ... . . . 
Nøtteskrike (Qarrulus glandarius) . ..... . . • . ..... ... . 
Toppmeis (PantS cristatus) . .. . .. . .. . . .• . : : ....... . . .. . 
Granmeis (Parus montanus) .... .. .. . .. . . . . . . ..... . ... . 
T:ekryper (Certhia familiar is) .... .. . . . . . . . : : : : : : : : : : : . 
GJerdesmett (Troglodytes troglodytes) .. ... • ... . ... .. . .. : 
Gråtrost (Turdus pilaris) . ... ..... . . . .. .. .. . . . 
Munk (Sylvia atricapilla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. . . 
Møller (Sylvia curruca) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . 
Lø~sanger (Phylloscopus trochilus) ... . . . .. . : : : : : : : : : : : : . 
Gra fluesnapper (Muscicapa striata) ... .. .... . • . . . . . . . : 
Grønnfink (Chloris chloris) . . ....... . ... ... . 
Grønnsisik (Carduelis spintts) . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . .. . 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) . . .. .. . . .. .... • . . . .. . .. ... 
Korsnebb (Loxia sp ) ... .. .. . . . . 

Bjørkefink (Fringill~ ~~~;if;i~~ili~) ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gulspurv (Embenza citrinella) • ... ..... .. .. .. ... ... . . .• 

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

Felt I 

7 
4 
9 

7 
l 
2 
3 
l 
2 
4 

(b) 
9 
l 
1 
4 
2 
x 
x 

(b) 
5 

19 --
(a) Den ble observert tre ganger på et av feltene. 
(b) Arten opprettholder revir på felt L 

I Felt Il 

2 
3 
l 
2 

l 
2 
3 

2 
3 

l 
2 

x 
5 
1 
4 

15 

~evir p~ b:gge fel~ene i 1966. Som tidligere nevnt hekket gråtrost 
l ~olom pa fel: I l 1966. Antall reviropprettholdende arter var 10 
~a felt I ~g 9 pa felt Il i 1966. For en del arter er materialet for lite 
til med SIkkerhet å fastslå tetthetsendringer fra 1965 til 1966. 
. I tabell 2 er oppført de artene som ikke var stasjonære, og som 

tIlsynelatende ikke hevdet noe fast revir. Gjennomsnittlig ble det 
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i 1965 og 1966 (tilsammen 121 takseringer) observert Hf = 2,2 
ikke stasjonære arter pr. taksering. Denne verdien er omtrent den 
samme begge år. Det var tvil om følgende to arter var stasjonære. 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula) ble bare hørt syngende på de første 
takseringene. Munk (Sylvia atricapilla) ble først observert 12/6 på 
felt I, og dette var så sent i undersøkelsen at materialet er for lite 
til å føre opp revir av denne arten. 

Tabell 3 
Antall NC, PC og P c for de stasjonære artene på feltene våren 1966 (ikke 

medregnet gråtrost) samt gjennomsnittsverdien av p c for alle takseringene våren 
1966 og 1965. Middel· p c for begge år er også oppført. Det er skilt mellom før 
og etter 26/5 på felt I i 1966 for noen arter (se teksten). 

Number of NC, PC, and pc for stationary species (except Fieldfare) in both 
areas, spring 1966, and average values for pc for a ll surveys 1966 and 1965. Separate 
results are given for the period before and after May 26 1966 for some species in Area 1. 
(See text.) 

Felt I Felt Il Felt I + Il pc 
pc·middel midd. 

Art (mean) (mean) 

NclPcl PC pc Ncl Pcl PC _ " 
1965 

NC+PC NC+PC-Pc 1966 I 1965 +1966 

Duetrost (Turdus 
viscivorus) 40 l 0,02 23 O 0,00 0,02 - -

Måltrost (Turdus 42 10 0,19 
philomelos) 12 2 0,14 50 16 0,24 0,21 0,16 0,18 

R ødvingetrost 57 33 0,37 
(Turdus iliacus) 25 45 0,64 24 O 0,00 0,42 0,22 0,38 

Svarttrost 
(Turdus merula) 60 22 0,27 22 2 0,08 0,23 0,14 0,18 

Rødstrupe 
(Erithacus rubecula) 132 28 0,18 17 5 0,23 0,18 0,34 0,27 

Fuglekonge 
(Regulus regulus) 264 88 0,25 93 27 0,22 0,24 0,27 0,25 

]ernspurv (Prunella 
modularis) 57 23 0,29 14 8 0 ,36 0,30 0,16 0,24 

Trepiplerke 
(Anthus trivialis) - - - 16 10 0,38 0,38 0,34 0,36 

Bokfink 197 93 0,32 
(Fringilla coelebs) 42 28 0,40 III 50 0,30 0,33 0,35 0,34 

Bjørkefink (Fringilla 
montifringilla) 26 13 0,33 - - - 0,33 - 0,33 

- - ------
Total. . .. . ... 954 386 0,29 370 118 0,24 0,28 0,28 I 0,28 
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En gruppering avartene som Joensen (1966), i hulrugende og 
ikke hulrugende arter har ikke vært aktuell; for ingen hulrugere 
har hevdet noe fast revir på noen av feltene. Dette skyldes at det 
finnes svært få egnete hekkeplasser for disse artene. 

Tabell 3 viser antall negative sjekker (tellinger) (NC), positive 
sjekker (tellinger) (PC), og oppdagelsessjansen (Pc) for de stasjonære 
artene på feltene (se Fremming & Slagsvold 1966). De fire tak. 
seringene fra 7/7 og 10/7 er ikke tatt med under utregningene av 
middel·pc for artene, idet sangeffektiviteten er meget lav så sent 
i forplantningssesongen (se fig. 2). Som i tabell 1 er det skilt mellom 
før og etter 26/5 på felt I. Oppdagelsessjansen for samtlige arter var 
i gjennomsnitt 0,25 På felt I i 1965 (Fremming & Slagsvold 1966) 
og 0,29 i 1966. Den tilsvarende Pc var 0,30 på felt Il i 1965 og 0,24 
i 1966. pc·middel for samtlige stasjonære arter på feltene var 0,28 
både i 1965 og 1966. (Qråtrost utelatt i 1966.) Middel·Pc for de to 
årene tilsammen blir da også 0,28 (= 23N-!880). 

Tettheten var som tidligere nevnt (Tabell 1) større på felt Il 
i 1965 (750 66/km2) enn på felt I (650 66/km2), og oppdagelses. 
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Figur 2. 
Grafisk framstilling som viser variasjonen av Il c i løpet av våren for samtlige 

stasjonære, reviropprettholdende arter i 1966 (ikke medregnet gråtrost). Det er 
opptrukket en kurve for «godt» og en for «dårlig» vær (se teksten). Takseringene 
er . startet gjennomsnittlig 126 ± 25 min. før solnedgang. Figuren viser også 
variasjonen i temperaturen i løpet av våren målt på felt I. 

Graphic illustration of the variation in Il c throughout the spring for al! stationary, 
territory·holding species (except Fieldfare) in 1966. Curves for both «fair» and «poor» 
weather have been drawn. Al! census trips were started averagely 126 ± 25 mins. 
before sunset. The figure also shows temperature variations during the course of the 
spring, measured in Area I. 
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sjansen var også høyere på felt Il. Tettheten var mindre på felt Il 
i 1966 (525 66/km2) enn på felt I (ca. 800 6/km2), og pc var da 
lavere på felt Il. 

Figur 2 viser variasjonen av oppdagelsessjansen fra 15/4 til 
10/7 (ikke medregnet gråtrost). Det er skilt mellom «godt» og 
«dårlig» vær. Lettskyet, pent oppholdsvær er regnet som «godt» 
vær, overskyet med tåke eller regn som «dårlig» vær. Vindfor· 
holdene har vist seg stort sett stabile, som regel har det vært 
vindstille på feltene. Verdiene skulle være sammenlignbare, idet 
alle takseringene er startet omtrent like lang tid før solnedgang 
(variasjon ± 25 min.). Av kurven ser man at Pc varierer mye med 
tiden på året. Kurven stiger i perioden 15/4 til ca. 9/5. Fra ca. 9/5 
til 16/6 er oppdagelsessjansen jevnt høy. Dette er muligens noe 
spesielt for våren 1966 p.g.a. snø· og værforholdene på under. 
søkelsesområdene (se fig. 1). I perioden 16/6-7/7 er det ikke blitt 
taksert i 1966. Den 7/7 og 10/7 var Pc svært lav. 

Figur 2 viser dessuten temperaturvariasjonen målt på felt I. Fra 
slutten av mai var det spesielt varmt vær med et maksimum på 
26° C på felt I den 12/6 kl. 14.00. Været kan være utslagsgivende 
for Pc. I perioden 28/4-16/6 var middelverdien av Pc 0,29 for 

. kveldstakseringene med «godt» vær. For «dårlig» vær var den 
tilsvarende verdien 0,21. Figur 2 viser at Pc har lavere verdier 
i «dårlig» enn i «godt» vær inntil første uke av mai. Fra ca, 9/5 er 
verdiene for «godt» · og «dårlig» vær nokså like. . , 

Tabell 4 viser døgnvariasjonen av Pc for de stasjonære artene 
_på åtte dagstakseringer (ikke medregnet gråtrost). Den 19/5 1966 
var det overskyet med tåke og småregn. Ca. kl. 14.00 begynte det 
Tletne, og etter kl. 17.00 var det pent vær med sol. Den 17/5 var 
det pent vær hele dagen. Døgnvariasjonen for 17/5 og 19/5 skulle 
være sammenlignbare, idet tellingene ble foretatt av samme person 
på dager som fulgte nær hverandre. Tabell 4 viser jevne verdier 
for 19/5 inntil kl. 16.00. Årsaken til at Pc var så lav på den første 
takseringen, var sannsynligvis tåken og det .overskyete været. 

. Fuglene begynte å synge 25 ± 5 min. senere enn den 17/5. F.eks. 
bokfink begynte kl. 03.27 like etter at takseringen var slutt. De tre 
siste takseringene den 19/5 (fra kl. 16.00) faller stort sett sammen 
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Tabell 4 

Oversikt over døgnvariasjonen av oppdagelsessjansen, p c' for samtlige 
stasjonære, reviropprettholdende arter (ikke medregnet gråtrost) i løpet av åtte 
dagstakseringer fra 1965 og 1966. Taksering nr. l refererer seg til den taksering 
som begynner kl. 02.00, nr. 2 til den som begynner kl. 04.00 osv. til nr. 10 som 
begynner kl. 20.00. Middelverdien av p c for hver dagstaksering er oppført, 
samt det samlete antall NC, PC, og middel-p c for hver av dagstakseringenes 
enkelttakseringer . 

Survey of diumal variations in discovery chance, p co for all stationary, territory
holding speeies (except Fieldfare) in the course of 8 all·da)' surveys from 1965 and 1966. 
Census no. 1 begins at 02.00 hrs, no. 2 at 04.00 hrs, etc. , until no. 10 which begins 
at 20.00 hrs. The average pc for each day, and the total no. NC, PC, and average 
p c for each da)' are given. 

1965 1966 

Taks. Felt I 1 Felt Il Felt I 1 Felt Il Sum Sum Midd. 
nr. 

27/5 129/6 127/5113/6 17/5119/5 112/6 1 12/6 Ne PC 
(mean) 

A 1 A Pc pc 1 pc 1 pc Pc 1 Pc 1 pc 1 Pc -
l 0,52 0,30 0,43 0,51 0,48 0,27 0,45 117 87 043 

---------------------------
2 043 017 037 034 030 048 041 130 74 036 

---------------------------
3 030 030 026 0,31 0,39 0,42 0,23 . 138 66 0,32 

---------------------------
4 0,39 0,30 0,29 0,37 0,45 0,39 0,34 0,27 150 83 0,36 

---------------------------
5 0,13 0,17 0,31 0,34 0,48 0,33 0,31 0,32 160 73 0,31 

---------------------------
6 0,26 0,04 0,11 0,37 0,12 0,33 0,28 0,09 184 49 0,21 

---------------------------
7 0,13 0,13 0,11 0,29 0,09 0,33 0,28 0,23 186 47 0,20 

---------------------------
8 0,09 0,09 0,06 0,31 0,18 0,15 0,24 0,09 196 37 0,16 

---------------------------
9 0,09 0,31 0,52 0,36 0,31 0,32 117 58 0,33 

------------------------ - - -
lO 0,00 0,43 0,33 0,15 0,17 0,18 135 40 0,23 

---------------------------
Midd. 
(mean) 0,28 0,16 0,24 0,36 0,34 0,32 0,28 0,26 1513 614 0,29 

med verdiene for 17/5. Middel-pc for de 7 første takseringer 19/5 
var 0,36 og 17/5 0,33. 

Tabell 4 viser samtidig gjennomsnittsverdien av Pc på hver av 
de åtte dagstakseringene i 1965 og 1966; en ser at middel-pc varierer 
relativt mye. Gjennomsnittsverdien av Pc for samtlige åtte dags
takseringer var 0,29, mot 0,28 for alle takseringene samlet (tabell 3). 
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Grafisk framstilling som viser døgnvariasjonen av oppdagelsessjansen, p c' 
for måltrost, rødvingetrost, svarttrost, rødstrupe, bokfink, fuglekonge, jernspurv, 
trepiplerke, og for samtlige stasjonære, reviropprettholdende arter (ikke med
regnet gråtrost). Framstillingen er bygd på seks dagstakseringer i «godt» vær 
fra 1965 og 1966 (se teksten). 

Diurnal variations in discovery chance, Pc' for Turdus philomelos, Turdus 
iliacus, Turdus merula, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Regu. 
lus regulus, Prunella modularis, Anthus trivialis, and for all stationary, 
territor)'-holding speeies (except Fieldfare). Results are based on six all·da)' surve)'s 
in «fair» weather in 1965 and 1966. 



Middelverdiene av Pc for hver av de 10 enkelttakseringene i løpet 
av dagstakseringen er også oppført. 

For å få en oversikt over døgnvariasjonene av pc for de enkelte 
artene i «godt» vær, har man slått sammen verdiene fra 1965 og 
1966 (fig. 3). Følgende 6 dagstakseringer er benyttet: 1965: 27 /5 
felt I og Il, 13/6 felt Il. 1966: 17/5 felt I, 12/6 felt I og Il. Man har 
fremstilt grafisk variasjonen av Pc for alle stasjonære arter unntatt 
gråtrost, gjerdesmett og bjørkefink. Materialet er noe for lite for 
disse artene til å få holdbare døgnvariasjoner. 

Måltrost: Kurven viser at arten er en morgen~ og kveldssanger. 
Sangeffektiviteten er meget lav midt på dagen (under 0,10). Svart~ 
trost: Figuren viser at arten har størst oppdagelsessjanse utover 
kvelden. pc er forholdsvis lav både om morgenen og ut på dagen. 
Arten er aldri hørt syngende på 06.00~takseringen. Rødvingetrost : 
pc~variasjonen til arten skiller seg tydelig fra de andre artene, felles 
er et maksimum om kvelden. Som i 1965 viste trostene seg å ha 
en meget lav oppdagelsessjanse bortsett fra rødvingetrost på felt I 
i 1966, med Pc på 0,64 i gjennomsnitt etter 26/5. Duetrost ble bare 
notert syngende en gang, kl. 02.15 i tåke og småregn 19/5 på felt I. 
Kolonihekkende gråtrost kan som tidligere nevnt vanskelig takseres 

ved sjekkmetoden. 

Resultatene fra 1965 og 1966 viser at man bør ha et stort antall 
individer av troster i et prøvefelt hvis sjekkmetoden skal kunne 
benyttes uten for store feil, idet Pc kan variere sterkt fra individ 
til individ (Fremming & Slagsvold 1966). Pc var ° for rødvinge~ 
trosten på felt Il våren 1966 og 0,68 for et revir av samme art 
på felt I. Reirene ble funnet begge steder, henholdsvis reir 10 og 9. 
Pc for svarttrosten på felt Il hvor reiret ikke ble funnet, var 0,08. 
For et revir på felt I hvor reiret ble funnet (reir 11), var Pc 0,23. 

Rødstrupe (Fig. 3) er en meget typisk morgen~ og kveldssanger, 
med en oppblussing av sangeffektiviteten ca. 4-6 timer etter 
soloppgang. Oppdagelsessjansen er svært lav fra ca. kl. 12.00-
17~00. Døgnvariasjonen for bokfink har i motsetning til trostene 
vist seg å være stort sett den samme på de forskjellige dagstak~ 
se~ingene i 1965 og 1966 i «godt» vær. Figur 3 viser artens høye 

. oppdagelsessjanse med lavere verdier ca. 12.00-17.00 og omkring 
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solnedgang. P c er særlig høy tidlig om morgenen og ca. 4-6 timer 
etter soloppgang samt 2-3 timer før solnedgang. Fuglekonge er 
også en markert morgensanger. Kurven følger stort sett variasjonen 
for rødstrupe, men mangler dennes høye verdi om kvelden. 

Døgnvariasjonen av Pc for jernspurv (Fig. 3) viser at oppdagelses~ 
sjansen har høye verdier omkring soloppgang og 6--8 timer senere. 
Kurven har jevnt lave verdier utover ettermiddagen og kvelden. 
Kurven for trepiplerke bygger på de tre dagstakseringene på felt Il, 
idet arten ikke har hevdet revir på felt I. Kurven ligger meget 
høyt tidlig på dagen inntil ca. kl. 16.00. På 16.00~takseringen er 
arten ennå ikke observert syngende. Sangeffektiviteten er relativt 
lav om kvelden. Som kurvene for rødstrupe, bokfink og fuglekonge 
har også kurven for trepiplerke markert høy verdi ca. 4-6 timer 
etter soloppgang. , 

Figur 3 viser til slutt middelverdien av døgnvariasjonen av Pc 
for samtlige stasjonære, reviropprettholdende, syngende hanner 
(unntatt gråtrost) for de 6 dagstakseringene i 1965 og 1966 i «godt» 
vær (se også verdiene for samtlige 8 dagstakseringer i tabell 4). 
Kurven viser høye verdier av Pc tidlig om morgenen og 4-6 timer 
etter soloppgang samt 2-3 timer før solnedgang. Den viser lave 
verdier fra ca. 12.00-17.00. Diagrammet har mye til felles med 
kurvene for rødstrupe, bokfink og fuglekonge. Disse tre artene har 
gjennomsnittlig utgjort ca. 60 % av den stasjonære populasjonen. 

Følgende arter viser størst forandring i oppdagelsessjanse fra 
1965 til 1966. Rødstrupe: 1965: 0,34, 1966: 0,18. ]ernspurv: 
1965: 0,16, 1966: 0,30. De andre artene hadde med unntak av 
trosteIle . omtrent samme Pc' Trostene har som tidligere nevnt e~ 
sterkt varierende oppdagelsessjanse fra individ til individ. Materialet 
for trostene er relativt lite, slik at forandringer fra 1965 til 1966 
er forholdsvis ·store. Eksempel: Rødvingetrost hadde en Pc på 0,22 
i 1965 og 0,42 i 1966. 

Det har under arbeidet kommet fram at man bør ha en maksimal 
observasjonsavstand for hvilke syngende hanner som skal tas med 
under utregningen av oppdagelsessjansen, Pc' Det er ikke like lett 
å høre alle arters sang. Syngende fuglekonge høres erfaringsmessig 
ikke lenger enn ca. 80 m, idet sangen er svak og lett blir overdøvet 
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av de andre artene. Sangen til de andre spurvefuglene kan som 
regel høres over lengre avstander, men det viser seg ofte å være 
vanskelig å plassere disse på korrekt sted under takseringene. 

Ved takseringsarbeid byr en dagstaksering på store praktiske 
fordeler, idet man får et SLort antall takseringer på kort tid. Den 
kan muligens benyttes til en populasjonsbestemmelse. Ved bare 
å bygge på en enkel dagstaksering fant man at dagstakseringen 
17/5 1966 ga 34 syngende hanner på felt I, mot 33 syngende hanner 
bygd på 33 enkelttakseringer fra 15/4 til 26/5 (gråtrost er ikke 
regnet med, idet man 17/5 ikke gikk spesielt inn for å finne reir 
av denne arten). En dagstaksering fra 12/6 1966 på felt Il ga 
23 syngende hanner, mot 22 bygd på 26 enkelttakseringer fra 18/4 
til 10/7. Eksemplene antyder at tettheten blir omtrent den samme. 
Skal bestemmelsene bygge på en enkel dagstaksering, må man 
foruten de 10 tellingene gå inn for å finne trostereir. 

Diskusjon 
Klekkingsdatoen for måltrost i 1965 var ca. 28/5 (Fremming & 

Slagsvold 1966) og ca. 15/6 i 1966. De andre reirdataene indikerer 
også at eggleggingen var 2-3 uker senere i 1966 enn i 1965. Den 
forsinkete eggleggingen i 1966 kan muligens være en av årsakene 
til forandringene i Pc fra 1965 til 1966. 

Forandringen på takseringsfarten var relativt liten (950 m/time 
i 1965 og 1000 m/time i 1966) slik at dette neppe har hatt noen 
nevneverdig innflytelse på variasjonen av Pc 65/66. Materialet har 
vist at forholdsvis få PC er blitt utelatt p.g.a. 80-meters observasjons
grensen (under takseringene ble observasjonene utenfor 80-meters
grensen innplottet i parentes). P.g.a. at takseringene i 1965 og 1966 
ble gått til forskjellig tid på året og døgnet og under forskjellige 
værforhold, har dette antakelig hatt en relativ stor betydning for 
variasjonen fra 1965 til 1966. De første 15 takseringene ble foretatt 
på ski. Dette har neppe influert noe vesentlig på oppdagelsessjansen. 
Takseringsfarten var så lav at man kunne bevege seg uten noe særlig 
mer støy enn på bar mark. Av tabell 3 ser man at oppdagelses
sjansen varierer fra art til art, slik at forandringen i sammensetningen 
av populasjonen har innvirket på middelverdien av Pc. 
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Det er mulig at de topografiske forholdene influerer på fugle
sangen og dermed på Pc ved soloppgang og solnedgang slik at 
områder hvor sola står opp eller går ned tidligere eller senere, har 
en noe forskjøvet døgnvariasjon. Notater har vist: Sol på felt I 
ca. 40 min. etter soloppgang for Oslo, siste stråler ca. 75 min. før 
solnedgang. De tilsvarende verdier på felt Il var ca. 20 min. og 
ca. 130 min. 

Resultatene viser at en linjetaksering (Anfinnsen 1960) vanskelig 
kan benyttes til å bestemme artenes dominans i et område, idet 
oppdagelsessjansen er forskjellig fra art til art. 

Resultatene av behandlingen av materialet etter sjekkmetoden 
viser at oppdagelsessjansen for syngende hanner varierer sterkt 
(se fig. 2 og 3). Populasjons bestemmelsene etter prøvefeltnietoden 
baseres foruten på syngende hanner også på fugler som varsler, 
lokker eller bare sees. Det viser seg ved behandlingen av takserings
materialet at det er de syngende hannene som gir det beste grunnlag 
for de fleste spurvefugler. Det har derfor avgjørende betydning 
under hvilke værforhold takseringene blir gått, og til hvilken tid 
på døgnet og året. Bestemmelsene kan baseres på færre takseringer 
hvis disse legges til morgentimene og til en viss grad også om 
kvelden (se fig. 2 og 3). Går man tellingene til tider da Pc er høy, 
kan undersøkelsen etter forfatternes mening bygges på ca. 10 
takseringer. Går man takseringene til mer tilfeldige tider og under 
forskjellige værforhold, bør man gå ca. 15 tellinger, fordi enkelte 
takseringer vil da som regel ha noe lav Pc på grunn av de tidligere 
nevnte variasjonene. Hvis man takserer med en fart på 1000 m /time 
og benytter en 80 meters grense for observasjonene, kan forfatternes 
resultater fra 1966 benyttes i prøvefelt som både er større og mindre 
enn 200 X 200 m. 

Skal man benytte utregnete Pc til populasjons bestemmelse og 
bare foreta få takseringer, gir sannsynligvis sjekkmetoden relativt 
holdbare resultater hvis man bygger på middel-pc for samtlige 
stasjonære arter i området. Det har vært relativt liten variasjon 
iPc-middel fra felt til felt og fra år til år (se tabell 3). Oppdagelses
sjansen varierer imidlertid mye, ikke bare fra art til art, men også 
fra individ til individ. Skal en estimering i lignende granskogsom-
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råder bygge på utregnet Pc for hver enkelt art, bør undersøkelses
området være atskillig større enn dem forfatterne har benyttet, slik 
at områdene inneholder flere individer. Pc varierer mindre når den 

bygges på et stort antall individer (se tabell 3) 
Ved taksering av et område ved hjelp av sjekkmetoden er det 

vesentlig å benytte en fast observasjonsgrense fordi det er tak
seringstid pr. flateenhet som har betydning. Det spiller altså liten 
rolle hvor stort området er hvis man takserer på denne måten. 
Blir feltene store, vil pc-variasjonen i løpet av takseringen få 
innvirkning på resultatet, idet takseringstiden blir lengre (se fig. 2 
og 3). Forfatternes resultater kan da ikke direkte anvendes. 

Grenserevil' representerer alltid en usikkerhetsfaktor ved prøve
feltmetoden. Det er derfor en fordel å ha så stort prøvefelt som 
det er mulig av praktiske hensyn. Dette gir også større nøyaktighet 
når det gjelder tetthetsbestemmelsene for arter som hekker spredt. 

Undersøkelser har vist at to observatørers resultater fra en 
taksering som er utført samtidig, og hvor alt er blitt notert, dekker 
hverandre til ca. 75 % (Enernal' 1962). En populasjonsbestemmelse 
etter sjekkmetoden baseres bare på syngende hanner. Dette repre
senterer en praktisk fordel , idet den menneskelige faktors inn

virkning på resultatet blir mindre. 
Tetthetsbestemmelsene i 1966 kunne ha vært basert på de funne 

verdiene av oppdagelsessjansene fra våren 1965. Forfatterne valgte 
allikevel også i 1966 å anvende den klassiske prøvefeltmetoden, for 

utregning av tetthetene. 

Summary 
Quantitative survey of hird popu1ations in a spruce forest in spring 1966, 
hased on the mapping and check methods 

An investigation of the passerine populations in two conifer forest areas 
in Sorkedal near Oslo, begun in 1965 (Fremming & Slagsvold 1965), was 
continued in spring 1966. Area I was expanded to 200 X 200 m. The census 
speed aveTaged 1000 m/hour. On a total of 72 census trips from April 15 to 
July 10, all singing males detected within 80 m from the observer were recorded. 

In all, 34 species weTe observed, of which 56-60 singing males of 11 different 
passerine species seemed to be stationary. Both density and number of species 
were greater for Area I than for Area Il (see Tables 1 and 2). The dens it y of 
Fieldfares (Turdus pilaris) has been estimated on the basis of nests found. After 
May 26 the number and location of the territories of some species in Area I 
were altered. This may have been related to the fact that the snow did not 
disappear until this date in 1966, ca. three weeks later than in 1965 (Fig. 1). 
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The density of singi~g males in Area I averaged 650/km' in 1965, v. 800 in 1966 
~n other words an IOcrease of 23 %. In Area It there were 750 singing maIe~ 
~f ~ 9;: f:~! ; ~~5i~0 1 ig~6. a decrease of 30 %. There was an overall decrease 

. The discovery chances p c for the stationary species are given in Ta ble 3 
Figure 2 shows the variation in discovery chance from April 15 to July 10: 
based on 33 surveys begun 126 ± 25 mins. before sunset Table 4 sh h d' I . , . ~ f . ows t e 

!Urna :anatlon ~n p c or .th~ sta.tio~ary species on 8 all-day surveys. Figure 3 
summan.zes th.e d!Urnal vanatJOn m · p c for individual species based on 6 all-day 
~urveys ~n «fair» weather. Some examples are given of the difficulties involv d 
10 countmg thrushes. e 

The d.iscovery chance for all species toget her was 0.25 for Area I in 1965 
~nd 0.29 10 1966.~The corresponding Pc for Area Il was 0.30 in 1965 and O 24 
~ 1;66

b
. Average p c for the two areas was 0.28 each year , as \Vas also the aver~ge 

p c lOr oth years all told. 
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Oslo 7 

Slagsvold: 
Elvefaret 24, 
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Måkemark .. kontroll 

Rolf Vik 

I en lang årrekke har det fra Universitetet i Oslo, med økono
misk støtte av Norges almenvitenskapelige forskningsråd, vært 
utført omfattende undersøkelser over bendelorm over hele Norge. 
Det er særlig registrering av de bendelormtyper som finnes i "år 
ferskvannsfauna som er blitt utført. Likeledes har markenes livs
kretsløp blitt studert med sikte på å finne frem til en effektiv 
bekjempelse av de arter som virker inn på fiskenes trivsel. Resul
tatene av disse undersøkelser er i populær form publisert av Vik 
i 1959 og 1961 og av Nybelin og Vik i 1965. 

I alminnelighet er det svært lite man kan gjøre for å redusere 
bendelorminfeksjonen hos ferskvannsfisk i frie vassdrag, og det er 
derfor heldig at det tilsynelatende bare er to av de bendelormer 
ferskvannsfiskene hos oss er plaget av som viser en tydelig negativ 
effekt på verts fiskene. Det gjelder i første rekke marflo marken, 
Cyathocephalus truncatus , som blir kjønnsmoden i tarmen hos 
mange av ferskvannsfiskene våre (Vik 1954, 1958). Den andre er 
måke marken eller Diphyllobothrium norvegicum som finnes som 
larve i bukhulen, i indre organer og muskulaturen hos laksefisk 
(Vik 1957). Når det gjelder den første, viser det seg at den ved 
reguleringer av vassdragene blir borte. Dette kommer av at marfloa, 
som er en nødvendig mellomvert for parasitten, blir borte når 
reguleringshøyden går over 6-8 m. Ved reguleringen blir altså 
fisken befridd for en meget plagsom parasitt, men samtidig er et 
av dens viktigste næringsdyr blitt borte. Dette er såvidt negativt 
for fiskeavkastningen at man vanligvis ikke vil gjennomføre så 
omfattende reguleringsarbeider for å bli kvitt marken. Det å bli 
kvitt marken er noe en får ta på positivsiden ved reguleringer som 
ellers vanligvis har negativ innvirkning på fiskeavkastningen. 

Når det gjelder måkemarken, viser det seg at den er avhengig av 
små krepsdyr, stingsild og laksefisk som mellomverter før den kan 
bli kjønnsmoden i tarmen hos fiskeetende fugler med måkene som 
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de viktigste. Foruten måkene kan hegre , terne, menneske, katt, 
hund, rev og rotte tjene som sluttverter. Ved de undersøkelser 
som er gjennomført i Ånøyavassdraget er det ganske tydelig 
at menneskets virksomhet er en viktig faktor for opprettholdelsen 
av infeksjonen i fisken. Kaster man infisert fisk og innmat som det 
er levende markelarver i, vil de endelige verter kunne få tak i dette 
og bli infisert. Dette gjelder da spesielt måkene som man, der det 
er vanlig at man sløyer fisken og gir innmaten til dem, finner 
meget sterkt infisert. Selv om det var mulig å få samtlige fiskere 
til å la være å fore måkene med infisert innmat, ville måkene 
ha tilgang rå larver fra fisk som dør av sterke parasittangrep. 
Dette er selvsagt den naturlige måten for infeksjon. Helt kan man 
altså ikke avverge at måkene blir infisert, selv om alle er påpasse
lige og forsiktige med fisk og innmat. 

Ved å studere livskretsløpet (fig. 1) hos måkemarken, vil man 

Fig. 1. Måkemarkens livskretsløp: A = egg som kommer ut med fuglens avføring. 
B = larven som kommer ut av egget. C = larven som utvikler seg i hoppekrepsens (1) 
kropp . D = larven som utvikler seg i stingsild (2). E = cyste med larve i bukhule 

og kjøtt hos ørret (3). F = den kjønnsmodne bendelorm i tarmen hos måke (4). 
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se at det teoretisk er mulig å bryte det ved å eliminere måkene 
i vassdraget. Men er dette praktisk gjennomførlig? For å svare på 
dette må vi gjennomføre et forsøk under full kontroll. Det er ikke 
bare å si «skyt ned ,alle måker rundt vassdraget, så vil dere bli kvitt 

marken» som en generell regel. 
Det bør bak en slik angivelse av løsning ligge en undersøkelse 

som viser at det man håper virkelig skjer. 
Dette er nå gjennomført i Ånøya-vassdraget, og resultatet er 

ganske iøynefallende positivt (Vik 1965). Bendelormundelsøkelsene 
i dette vassdraget startet i 1943 (Tabell l). Da var måkepopulasjonen 
ca. 100 par og infeksjonsprosenten blant ørret og røye var meget 

Tabell 1 
M åkemarkinfeksjonen i ørreten i Ånøya fra 1943-1964 sammenlignet med 

måkepopulasjonens størrelse i samme tidsrom 

1943 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1955 

1964 I 

Fiskenes 
gj.sn.lgd. 

imm 

294 

-
252 
-

2+3 
250' 
275 

244 

l 
Antall l 

undersøkte 
fisk 

136 

-

213 
-

66 
27 
42 

67 

Antall 
infiserte 

fisk 

74 

-
122 
-
27 
12 
23 

3 

Prosent 
infiserte 

fisk 

54 

-
57 
-
41 
45 
55 

4,5 

'I Gj.sn . ant. l Omtr. ant. 
larver hekkende 

pr. fisk måkepar 

17 100 

- 200 
27 30 
- la 

2 5 
3 5 
3 O 

0,2 O 

høy. Likeledes var det antall markelarver som ble funnet i hver 
enkelt ørret og røye meget stort. Tallene fremgår av tabell 1. I 1949 
var antall hekkende måkepar økt til 200. Det ble ikke det året 
foretatt noen opptellinger av hvor mange larver det var i de for
skjellige fisket eller hvor stor infeksjonsprosenten var. Men i 1950 
ble en slik kontroll gjennomført, og da lå antall larver pr. fisk 
meget høyere enn i 1943, mens infeksj'onsprosenten var omtrent 
den samme. I 1949 ble det startet en desimering av måkene, 
og en sterk forfølgelse på vårparten i 1950 bevirket at det ikke 
var mere enn ca. 30 hekkende par det året. I 1951 var taUet bragt 
ned til ca. 10, og i 1952 og 1953 var det bare 5 påviste par. Senere 
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har det ikke vært påvist hekkende måker, men å utelukke at ett 
eller annet par har gjennomført hekking, kan man selvsagt ikke 
gjøre. Ser vi på tabellen, faller det med· en gang i øynene hvor 
sterkt infeksjonsprosenten hos ørreten er sunket. Likeledes ser vi 
hvor sterkt infeksjonsintensiteten har avtatt. Den er gått ned til 
ca. en hundredel av det den var i 1943. 

Livskretsløpet viser at ørreten blir infisert ved å spise stingsild. 
Det kunne være en mulighet for at den avtagende infeksjon skyldtes 
at det var foregått forandringer i ernæringssituasjonen hos ørreten 
gjennom disse årene, og at den hadde sluttet med å ta så mye 
stingsild som tidligere. Hadde vi noen mulighet til å kontrollere 
dette? 

En annen bendelorm er meget alminnelig hos ørreten i 
Anøya-vassdraget. Den kaller vi populært for ørretmarken. Dens 
latinske navn er Eubothrium crassum. Det er ved undersøkelser vist 
at ørreten får også denne parasitten i dette vassdraget vesentlig ved 
å spise stingsild. Man har da som en kontroll på om ørretens diett 
er blitt forandret, antallet av ørretmark som ble funnet hos ørreten 
gjennom det samme tidsrom som måkemarkanalysen foregikk. En 
slik undersøkelse ble gjennomført, og tabell 2 viser resultatet. Det 
er tydelig at infeksjonsprosenten har holdt seg relativt konstant, 
likeledes er det gjennomsnittlige antall mark pr. fisk temmelig 
konstant når en ser bort fra tallet for 1950. Hva grunnen til den 

Tabell 2 

0rretmarkinfeksjonen i ørreten i Ånøya fra 1943-1964 

Antall Antall Prosent Gj.snittlig 
År undersøkte infiserte infiserte antall mark 

fisk fisk fisk pr. fisk 

1943 .. . ........ . .. . 136 74 53 5 

1950 . . . . . . ........ . 213 140 65 13 
1952 . . . . .. . .. .. ... . 66 50 76 3 
1953 ..... . ....... .. 27 23 85 5 
1955 ... . . .... .... . , 42 26 62 8 

1964 .. .. . . ... .. ... . 67 40 60 4 
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store økning i 1950 er, er det ikke mulig å uttale seg noe om. En 
mulighet kan være at stingsild populasjonen det året har vært særlig 
høy, og at stingsild på den måten har utgjort en større del av 
ørretens ernæring enn i normalår. Infeksjonen var jo også når det 
gjelder måkemarklarver, høyest både i prosent og antall det året. 
Det kan etter disse undersøkelser ikke herske noen tvil om at den 
hekkende måkepopulasjon i et vann virker inn på infeksjonen med 
måkemarklarver i fisken i vannet. 

Forutsetningen for at man skal sette i gang en desimering av 
måkene må selvsagt være den at de larver som finnes i ørret eller 
røye virkelig er måkematklarver. Måkemarklarvene er lett kjenne
lige; de ligger i store hvite cyster på bukinnvollene eller sitter i 
kjøttet på fisken (Fig. 2). Når man tar hull på disse cystene, kommer 
det ut en forholdsvis lang mark. Fra store cyster kan marken trekkes 
ut til en lengde av hele 60 cm. Når disse markene legges i kaldt 
ferskvann, trekker de seg sammen og blir sterkt skrukkete. Men de 
kan vise livstegn ved å røre seg, etter flere timers opphold i dette 
vannet. 

En annen larve som er meget alminnelig i små, runde, hvite 
cyster på innvollene hos vertsfisken kaller vi fiskandmarklarver. 
Disse finnes meget sjelden i fiskekjøttet. Fiskandmarklarvene er 
etter de forsøk man har gjort ikke i stand til å utvikle seg i måke
tarmen. Det er derfor ingen grunn til å sette i gang en nedskyting 
av måkene i vann hvor det bare er denne marken som forekommer. 
Da måkemarken er avhengig av stingsild for sin utvikling vil det 
heller ikke bli aktuelt å sette i gang dessimering av måkepopula
sjonen for å hjelpe på fiskebestanden i vann hvor stingsild "ikke 
finnes. Den mark man nemlig da har i vannet har høyst sannsynlig 
intet med måker å gjøre. Når stingsilda er nødvendig for måke
markens utvikling vil måkemarklarver bli å finne i ørret og røye 
i kystområder, dvs. i vann som ikke ligger synderlig høyere enn 
den gamle marine grensen. Unntak fra dette kan finnes idet det 
ved ren feiltakelse er blitt båret stingsild opp i vann som ligger 
ganske høyt til fjells. 

Måkene i innlandet er meget ofte infisert med måkemark og 
hvis mulighetene for utvikling av denne marken foreligger i et 
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vann vil fisken i det risikere å bli infisert. I Ånøya ble det f.eks. 
i 1964 da infeksjonen i ørreten var så veldig lav, skutt 5 måker 
på høstparten, og 3 av dem inneholdt måkemark. Disse måkene 
har ganske sikkert ikke fått infeksjonen fra fisk i Ånøya, den er 
noe de har bragt med seg andre steder fra. Ånøya ble bare besøkt 
i forbindelse med slåttonna, og næringen som måkene kunne finne 
på land i forbindelse med den ville ikke skaffe dem måkemark. 
Måkemarkinfeksjonen vil altså kunne finne sted igjen hvis måkenes 
opphold i innsjøen blir av lengere varighet. 

Som en konklusjon kan man altså ut fra de undersøkelser som 
er utført, si at det å kaste infisert innmat og infisert fisk slik at 
måkene får spise dem bidrar til å ødelegge fisket i vannene. Hvis 
oppsitterne til et vann hvor fisken er infisert med måkemark kan 
bli enige seg imellom om å gå inn for en reduksjon eller utryddelse 
av den hekkende måkebestand, kan de greie å bli kvitt eller få 
redusert markinfeksjonen i fisken. Slik kan denne igjen blir etter
traktelsesverdig som sportsfisk og matfisk. Undersøkelsene viser 
også at det å få eliminert parasittene ikke foregår raskt. Man må 
ha tålmodighet og sørge for at måkene ikke slipper til med hekking 
gjennom en lengre periode. Straks man slutter med å forfølge 
måkene og lar hekking finne sted er muligheten for ny infeksjon 
av fisken til stede. Det er rikelig av infiserte måker som kommer 
andre steder fra og vil ta opphold ved vannene og derved sørge 
for at fisken blir infisert på nytt. 

Til slutt bør det sies at når man vil sette i gang en slik forfølgelse 
av måkene med henblikk på å få fjernet markinfeksjonen i fisken, 
bør man sørge for at alle formalia med hensyn til jakttillatelse er 
innhentet. Man må under dette arbeid ikke utsette seg for å bli 
straffet på grunn av formelle feil med jakttillatelsen. En slik jakt 
på måker i den tid hvor alle fugler hekker medfører selvsagt et 
spesielt ansvar for forsiktighet under jakten. 

En appell som tidligere er utgått fra fiskekyndige til fiske
interesserte om «å skyte ned all sjøfugl rundt vannene» for å bli 
kvitt markeplagen, er først og fremst ulovlig. Dernest er den full
stendig hensiktsløs, idet det kun er måkene i denne sammenheng 
som har noen betydning for markeinfeksjonens opprettholdelse. 
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Og la det være helt klart at man må ha påvist måkemark i fisken 
før man setter igang en forfølgelse av måkene. Vil De være sikker så 
send prøver til Zoologisk museum, Sars gate 1, Oslo 5, hvor det arbeides 
spesielt med markeproblemer i ferskvannsfisk. 

Diphyllobothrium control 
Summary 

Because of the deleterious effect Diphyllobothriurn norvegicurn infection 
had on the trout.fishing industry in a lake in Norway, a campaign was undertaken 
in 1949 to exterminate the most likely final host the re, the Common Gull (Larus 
canus), by destroying all eggs and young each summer. In 1950, 57 % of trout 
sampled from the lake were infected at an intensity averaging 27 plerocercoids 
per fish for the total population. By 1951 the breeding population of gulls was 
virtually eliminated and remained so through 1964, at which time the incidence 
of infection in the trout had dropped to 4.5 % and the intens it y to 0.2 larvae 
per fish. 

Authors address : 
Zoologisk museum, 
Sars gate 1, Oslo 5. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XX. 

Fiskeobservasjoner fra rekefeltene 
i Oslofjordens indre del 

Qunnar Lid 

For å registrere fiskefaunaens artssammensetning på rekefeltene 
i den indre del av Oslofjorden, og for å samle inn materiale til 
Zoologisk museum og Zoologisk laboratorium i Oslo, har jeg siden 
våren 1963 regelmessig besøkt reketrålerne som kommer inn til 
Oslo havn. Disse fiskere tråler alle innenfor linjen Moss-Bastø
Horten på dybder fra 60 til 300 m. Etter avtale har flere av fiskerne 
tatt vare på mer uvanlig forekommende fisk. Ved siden av dette 
har jeg ofte hatt anledning til å kontrollere fangsten, både vanlig 
salgs fisk og såkalt skrotfisk, som selges til kattemat. Ombord 
i fire av trålerne har jeg i lengere perioder hatt stående bøtter med 
formal in for direkte konservering etter fangst. 

De foreliggende data er også supplert ved direkte opplysninger 
fra tråle fiskerne om hyppigheten av de enkelte arter. Jeg vil rette 
en særlig takk for all hjelp ved innsamling av fisk og data til Einar 
og Ragnar Kristiansen på tråleren «Ringskjær», Johan og Finn 
Granum på «Turi», Olaf og Svein Johanesen på «Heilo» og Leif 
Hellerud på «Gunnar». Disse har bidradd med de fleste funn og 
opplysninger som her presenteres. Jeg vil også få takke konservator 
Per Pethon, som har bestemt enkelte avartene. 

Hjort og Ruud (1938) undersøkte i 1933-34 flere av rekefeltene 
i Sør-Norge. De har i denne sammenheng publisert en liste over 
fiskene i 58 reketrål-trekk. Av disse trekk er 38 tatt innenfor 
Moss-Horten, fordelt over det meste av året. 28 forskjellige arter 
ble påvist, og alleer gjenfunnet ved mine innsamlinger. Min artsliste 
inneholder totalt 76 arter, som er funnet i fangsten fra ca. tre tusen 
trål-trekk. Av disse er ca. 2/3 tatt utenfor (syd for) Drøbakterskelen 
og ca. 1/3 innenfor. 

På grunn av den store forskjell i antall trekk kan Hjort og 
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Ruuds undersøkelse ikke direkte sammenlignes med min. Når det 
gjelder forskjeller i fiskeforekomstene fra 1933-34 og til 1963-67, 
er det likevel et par iøynefallende trekk. 0 yepål, Boreagadus 

esmarkii, dominerte i fangstene i 1933-34, mens den de siste år er 
tatt i mindre antall enn flere av de andre arter. Lysing, Merluccius 
merluccius , som i 1933-34 var sparsomt representert, har de senere 
år, og da særlig vinteren 1965-66 og 1966-67, vært en domi
nerende art i fangstene både når det gjelder hyppighet og antall 
(se fig. 1). Dette gjelder særlig området utenfor Drøbakterskelen. 

Hos Hjort og Ruud (1938) finnes for øvrig opplysning om en 
svartskate, Raja nidarosiensis, som ble tart i trål på Svenørbanken, 
Ytre O slofjord, i perioden 27/6-7/7 1933, på ca. 375 m dyp. Dette 
funn er ikke kommet med i nyere litteratur. Andersson (1942), 
Rustad (1958) og Dannevig (1960) skriver for eksempel at arten finnes 
sør for Irland og sør for Island, fra Bergen til Trondhjemsfjorden, 
dessuten er den tatt en enkelt gang i Kattegatt. Hjort og Ruuds funn 
faller følgelig relativt langt utenfor kjent utbredelsesområde. 

Fig. 1. En trålfangst tatt ved 0stenskjær ved Horten i februar 1967. Dominerende art 
i fallgsten er lysing, M erluccius merluccius. 

(A trawl haul from 0stenskjær, Horten. Predominent in the catch is 
Merluccius merluccius.) 

(Foto: Finn Y ranum.) 
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De 76 artene jeg har funnet, er satt opp i tabell 1. Bare fisk 
fanget i trål er tatt med. Med andre redskaper (garn, ruser, not og 
line) fåes i samme område også flere andre arter. 

De senere år har rekefiskerne gått mer og mer over til å benytte 
de såkalte «sputniktråler». Denne nye tråltype er mer effektiv for 
fangst av reker, men på grunn av at den har større åpning foran 
enn den gamle tråltype, kan fisk lettere svømme ut av trålposen. 
«Sputniktrålen» er derfor mindre effektiv til fangst av fisk. Vinteren 
1966-67 har det imidlertid vært så lite reker på feltene at flere av 
fiskerne har benyttet sine gamle tråltyper for i stedet å få mer fisk 
til salg. Dette har igjen ført til at det vinteren 1966-67 er fanget 
flere mer eller mindre sjeldne fiskearter enn på mange år. 

Tabell 1 
Forekomst av trålfanget fisk 1963-1967 på rekefeltene 

i Oslofjorden innenfor Moss-Bastø-Horten 
(Incidence of fish species in trawl hauls 1963-1967 in the shrimp grounds 

of the Oslofjord inside a line drawn between Moss-Basiø-Horten) 

Tegnforklaring (Symbols): 
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Relativ frekvens (Relative frequency) 
xxxx meget vanlig, definert som forekommende i 50-100 % av antall 

tråltrekk (very common, occurring in 50-100 % of all trawl hauis). 
xxx vanlig, ilO-50 % av antall tråltrekk (common, occurring in LO-IS % 

of all trawl hauis). 
xx sparsom, il-lO % av antall tråltrekk (infrequent, occurring in 

I-LO % of all trawl hauis). 
x = sjelden, i < l % av antall tråltrekk (rare, occurring in < I %of all 

trawl hauIs). 
( ) usikker angivelse (occurrence uncertain). 

Individantall (Number of specimens) 
s.a. arten forekommer som regel i stort antall (gj.sn. > 10 individer 

pr. tråltrekk (species occur usually in large numbers (On average > 
10 specimens per trawl haul». 

Sesongvariasjon (Seasonal occurrences) 
v.s. vanligst i sommerhalvåret (april-oktober) 

(most com mon during summer (April-October»). 
v.v. vanligst i vinterhalvåret (november-mars) 

(most com mon during winter (November-March». 

b.v. bare i vinterhalvåret (only during winter). 

Arten merket med * er ikke kontrollert av forfatteren. 
(Species marked with * have not been controlled by the author.) 

t.!. = total lengde (total length). 

Art 

Havniøye (Petromyzon marinus) .. . . 
Slirnål (Myxine glutinosa) ........ . 
*Brugde (Cetorhinus maximus) ..... . 
Småflekket rødhai (Scylliorhinus 

caniculus) ........ .. ......... . 
Pigghå (Squalus acanthias) ....... . 
Svarthå (Etmopterus spinax) ....... . 
*Håkjerring (Somniosus microcephal.us) 
Piggskate (Raja clavata) .......... . 
Kloskate (Raja radiata) ... .. . .. . . . 
Storskate (Raja batis) . . .. ... . . . . . 
Spiss-skate (Raja oxyrinchus) ..... . 
Havmus (Chimaera monstrosa) .. . . . 
Sild (Clupea harengus) ... .. . ..... . 
Brisling (Clupea sprattus) . . ....... . 
Laksesild (Maurolicus miilleri) . .... . 
Vassild (Argentina si/us) ......... . 
Strømsild (Argentina sphyraena) .. . 
Nordlig lysprikkfisk (Myctophum 

glaciale) .................... . 
Al (Anguilla anguilla) ........... . 
*Havål (Conger conger) ....... .... . 
Skolest (Coryphaenoides rupestris) .. . 
Lysing (Merluccius merluccius) . .... . 
Torsk (Gadus morhua) .......... . 
Hyse (Melanogrammus aeglefinus) .. 
Sypike (Trisopterus minutus) ...... . 
Hvitting (Merlangus merlangus) .... . 
Kolmule (Micromesistius poutassou) . . 
0yepål (Boreogadus esmarkii) ..... . 
Lyr (Pollachius pollachius) ... .... . 
Sei (Pollachius virens) ............ . 
Sølvtorsk (Gadiculus thori) ....... . 
Lange (Molva molva) ........... . 
Firtrådet tangbrosme 

(Gaidropsarus cimbrius) . ....... . 
Femtrådet tangbrosme 

(Gaidropsarus mustelus) .. ... .. .. . 
Paddetorsk (Raniceps raninus) .... . 
Brosme (Brosme brosme) ......... . 
Taggmakrell (Trachtlrus trachurus) .. 
Havkaruss (Spondyliosoma cantharus) 
Berggylt (Labrus bergylta) ....... . 

Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) .... 

* Ammodytidae indet. . ........... . 
*Fjesing (Trachinus draco) ........ . 
Vanlig fløyfisk (Callionymus lyra) .. . 

I 
Innenfor I Utenfor I 
Drøbak- Drøbak-
terskelen terskelen 

x x 
xxx xxx(x) 

x 

x x 
x xxx 

x 
x 
x 

x(x) xxx 
x 
x 

x xxx 
xx xx 
xx xx 

x xx 
xxx xxx(x) 

xxxx xxxx 

x 
x x 

x 
x 

xxxx xxxx 
xxxx xxxx 

xxx xxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xx(x) xxx 
xxxx xxxx 

xxx xxx 
x xx 

xx(x) xxx(x) 
xx xxx 

xxxx xxxx 

x x 
x x 

x 
x x(x) 

x 
x 

x x 

x 
x x 

xx xx 

Anm. 

max. ca. 1200 kg 

v.v. 

t.!. 1,5-2,0 m 

v.v. 
v.v. 

s.a. 

t.!. max. ca. 2,0 m 

s.a., v.v. 

s.a.) v.v. 
s.a., v.s. 
s.a., v.v. 

s.a.) v.v. 
v,v. 
v.v. 
s.a., v.v. 
max. 26 kg 

s.a., V.5. 

v.s. 

b.v. (max. dyp 
ca. 200 m) 

b.v. (max. dyp 
ca. 160 m) 

v.v. 
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Art 
\ 

Innenfor \ Utenfor \ 
Drøbak- Drøbak-
terskelen terskelen 

Flekket fløyfisk (Callionymus 
maculatus) ... .. ... .. . . .. . . ... x 

Makrell (Scomber scomber) .. . . .. . .. x x 

Tverrhalet langebarn 
x(x) x(x) Lumpenus maculatus) .. .. . .... .. 

Langhalet lange barn 
(Lumpenus lampretaeformis) . . . .. . xx xx 

Tangsprell (Phalis gunellus) .. .. .. . x 

Vanlig ålebrosme (Lycodes vahli) ... xxx xxxx 
Sørlig åle brosme (Lycenchelys sarsii). x xx(x) 

Gråsteinbit (Anarhichas lupus) ..... x x 

Svartkutling (Qobius niger) .. .. . .. . xx xx 

Spisshalet kutling (Lesueuria fri esii) . x 
SandkutIing (Pomatoschistus minutus) xxx xxx 
Uer (Sebastes marinus) .. . . .. .. ... . x 

Lusuer (Sebastes viviparus) .. . ..... xx xxx 
Knurr (Eutri gla gurnardus) . .. .. . . .. xx xxx 
Rødknurr (Trigla lueerna) . . . ... .. . x x 
Vanlig ulke (Acanthocottus scorpius) . x x 

Panserulke (Aganus cataphractus) .. xx xx 
Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) .... x x 
Kystringbuk (Liparis montagui) .. . . . x 
Tungevar (Arnoglossus laterna) . .. . . x x 
Piggvar (Scophthalmus maximus) . .. . xx xx 

Slettvar (Scophthalmus rhombus) ... . x x{x) 

Småvar (Phrynorhombus norvegicus) . . xx x 
*Hårvar (Zeugopterus punctatus) . . .. x x 
*Kveite (Hippoglossus hippoglossus) .. 
Gapeflyndre (Hippoglossoides 

x 

platessoides) . ......... . . .. .. .. xxxx xxxx 
Sandflyndre (Limanda limanda) ... . xxx xxx 

Rødspette (Pleuronectes platessa) ... . xxxx xxxx 
Lomre (Microstomus kitt) ..... .. ... xx xx 

Smørflyndre (Qlyptocephalus 
cynoglossus) .... ..... . ... .. .... xxx xxxx 

Skrubbe (Platichthys flesus) ... . ... . xxxx xxxx 
Tunge (Solea solea) .. . . . . . . . . .. .. xx xx 
Breiflabb (Lophius piscatorius) . .... . x xx 
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Anm. 

b .v. 

b.v. (max. dyp 
ca. 110 m) 

b.v. (max. dyp 
ca. 200 m) 

v.v. 

v.v. 

b.v. (max. dyp 
ca. 80 m) 

v.v. (febr.-mars) 
v .v . (febr.·mars) 
v .v. 

max. 55 kg 

s.a., v.s. 
v ,v. 
v.v. 
v.v. 

v .v . (fehr.·mars) 
v .v. 

Generelt kan det sies at de fleste av de påviste fiskearter fore
kommer hyppigere og i større antall utenfor Drøbakterskelen enn 
innenfor. 18 arter er bare funnet utenfor terskelen (se tabell 1). 
De fleste av disse er dypvannsarter som vanskelig vil klare å passere 
den grunne Drøbakterskelen. Da det er tatt omtrent dobbelt så 
mange trekk utenfor som innenfor terskelen, kan det skyldes til
feldigheter at enkelte, generelt sett sjeldne arter, bare er påvist 
utenfor terskelen. Arter som pigghå, Squalus acanthias, kloskate, 
Raja rad iata, havmus, Chimaera monstrosa, og sørlig ålebrosme, 
Lycenchelys sarsii, forekommer relativt vanlig utenfor terskelen, m~n 
er meget sjeldne å finne i fangstene innenfor. 

Tangsprell, Pholis gunellus, er den eneste art som bare er tatt 
innenfor Drøbakterskelen. Det foreligger to funn fra vinterhalvåret, 
antagelig fisk som rent tilfeldig har havnet i trålen. Tangsprellen 
er en fisk som normalt har tilhold på grunt vann i fjæreregionen. 
Det er imidlertid alminnelig antatt blant fiskerne at flere arter, 
som om sommeren er typiske gruntvannsformer, ofte går ned på 
dypere vann om vinteren. Jeg har derfor i tabell 1 angitt fra hvilke 
maksimaldyp enkelte gruntvannsarter er fanget. 

Når det gjelder sesongvariasjoner forøvrig, taes det flest arter 
og størst antall fisk i vinterhalvåret. Enkelte flyndrearter taes særlig 
i februar-mars (se tabell 1), da de går ned på dypere vann for å gyte. 

Noen av de mer interessante arter og funn skal her omtales 
nærmere. For disse arters vedkommende har jeg undersøkt hvilket 
materiale fra Oslofjorden som finnes på Zoologisk museum, Oslo 
(Z.M.O.). Ifølge museumsbelegget skulle en tro at flere av disse 
arter er sjeldne, og de få funn som foreligger, er hovedsaklig fra 
forrige århundre. Dette er imidlertid ikke noe kriterium for at en 
art er eller har blitt sjelden, da det de siste årtier bare tilfeldig har 
vært innsamlet fisk fra Oslofjorden. 

Nærmere omtale av enkelte arter 
Havniøye, Petromyzon marinus. Fisken fanges relativt sjelden. 

Langt oftere finnes «sugemerker» etter havniøye (og elveniøye ?) 
på andre fiskearter som fanges i trålen. Kun ett eksemplar er 
innsamlet, tatt utenfor Horten 21/2 1967. Eksemplaret hadde en 
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totallengde på 28,1 cm og ble tatt på ca. 150 meters dyp fastsugd 

på en torsk (H. og A. Borgen). 
Laksesild, Maurolicus miilleri. Denne art fanges av og til på dyp 

fra 70-200 meter, hyppigst utenfor Drøbakterskelen. Følgende 
innsamlede funn foreligger (Z.M.O.): 2 eksemplarer fra Drøbak 
25/2 1965 (totallengde 76 mm og 72 mm, vekt begge ca. 3,5 g), 
1 eks. fra Filtvedt 5/5 1966, 3 eks. fra Filtvedt 10/11 1966 (t. 1. 
71, 66 og 64 mm), 4 eks. fra Holmestrand 5/12 1966 (t. 1. 73, 67, 
64 og 57 mm), 1 eks. fra Steilene 27 /11967 (t.1. 68 mm, v. ca. 3,0 g), 
5 eks. fra Vestfjorden 1/2 1967 (t.1. 72, 70, 69, 69 og 68 mm), 1 eks. 
fra Støadjupet, Vestfjorden, 3/2 1967 (t. 1. 64 mm) og 1 eks. sør 
for Steilene 8/2 1967 (t. 1. 70 mm). Hos Andersson et. al (1942), 
Rustad (1958) og Dannevig (1960) oppgis laksesildas maksimallengde 
til 7 cm. Som angitt foran er flere av de innsamlede fisk større 
enn denne grense med 76 mm som den hittil lengste. På Z.M.O. 
finnes fra før kun 3 eksemplarer av laks es ild fra Oslofjorden, 
1 fra 2/5 1871 og 2 uten årstall, antagelig fra forrige århundre. 

Nordlig lysprikkfisk, Myctophum glaciale. Arten er bare påvist 
utenfor Drøbakterskelen med 4 eksemplarer, 1 fra Filtvedt 9/7 1965 
på 200 meters dyp (t. 1. 79 mm, v. ca. 7 g), 1 eks. fra Holmestrands~ 
renna medio februar 1965 på ca. 240 meters dyp (t. 1. 55 mm), 
1 fra Bastøy, Horten, 300 meters dyp (t. 1. 93 mm, v. ca. 7 g), og 
1 fra Holmestrandsrenr:a 5/12 på 240 meters dyp (t. 1. 99 mm, 

v. ca. 10 g). 

Johnsen (1924) har i sitt arbeid om M. glaciale angitt at arten 
den gang var funnet spredt langs vestkysten av Norge syd til 
Hardangerfjorden. Siden har Bernhoft~Osa (1935) funnet den i 

fjordene ved Stavanger. 

Nordlig lysprikkfisk er visstnok ikke tatt i svenske eller danske 
farvann (Andersson et. al 1942). Etter det jeg har kunnet fastslå, 
er arten ikke funnet sør eller øst for Rogaland. Funnene i Oslo~ 
fjorden er derfor aV interesse, da de faller et godt stykke utenfor 
kjent utbredelsesområde. Den tilsynelatende diskontinuerlige ut~ 
bredelse kan skyldes at denne lille dypvannsfisk ikke blir registrert, 
fordi den lett oversees blant mengden av annen trålfisk. Det er 
derfor trolig at den også forekommer mellom midtre Oslofjord og 
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Rogaland. Johnsen (1924) oppgir maksimallengden for nordlig 
lysprikkfisk fra norske farvann til 76 mm, og det til da største 
kjente eksemplar til 84 mm tatt ved Grønland. Bernhoft~Osa (1935) 
fant ved sine undersøkelser individer helt opp til 90 mm, mens 
Dannevig (1960) skriver at den kan bli inntil 10 cm. Etter dette 
er trolig det 99 mm lange eksemplaret fra Holmestrand 5/12 1966 
et av de største kjente eksemplarer. Også de andre nordlige lys~ 
prikkfiskene fra Oslofjorden er relativt store. Dette kan forklares 
ved at mindre eksemplarer antagelig går gjennom trålens masker, 
slik at kun fisk over en viss størrelse fanges. En undersøkelse med 
spesialtrål med liten maskevidde vil kanskje vise at arten er mer 
vanlig. 

Skolest, Coryphaenoides rupestris. Z.M.O. har fra før 1 eksemplar 
fra den indre del av Oslofjorden, fra forrige århundre. Fiskerne 
oppgir at arten av og til taes utenfor terskelen på dypere vann, 
vanligvis på bløtbunn under 250 meter. 4 eksemplarer er innsamlet 
(Z.M.O.): 2 fra Bastøyrenna, Horten, 11 /5 1965 på ca. 300 m 
(t. 1. 92,9 cm, v. 2145 g og t. 1. 20,5 cm, v. 28 g) og 2 fra Holme~ 
strandsrenna 5/12 1966 på ca. 280 m dyp (t. 1. 81 cm og t. 1. 37 cm). 

Brosme, Brosme brosme. Ifølge Dannevig (1960) er brosma 
relativt sjelden øst for Lindesnes. Min undersøkelse har vist at 
brosma fanges meget sjelden i trålen, og bare utenfor terskelen. 
Bare 1 innsamlet eksemplar foreligger, fra Mølen på Breiangen 
17/1 1967 på ca. 200 m dyp (t. 1. 72 cm, v. ca. 4,4 kg). 

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus. Støp~Bowitz (1951) og 
Barth (1963) har publisert flere funn fra Oslofjorden. Ved mine 
undersøkelser er det tatt bare 1 eksemplar (se fig. 2) ved Kommersø, 
Holmestrand, 19/11967, på ca. 70 m dyp. Plastavstøpning av fisken 
finnes på Z.M.O. 

Flekket fløyfisk, Callionymus maculatus. Arten kan synes 
sjelden, men fiskerne var fra før ikke oppmerksom på at det finnes 
to arter fløyfisk. 4 funn foreligger, alle utenfor terskelen. 3 er fra 
0stenskjær ved Horten 2/3, 7/3 og 14/3 1967, tatt på 70-80 m dyp 
(O' t. 1. 123 mm, O' t. 1. 84 mm og ~ t. 1. 69 mm). Den siste er fra 
Tofteholmen 5/4 1967, dyp ca. 75 m (O' t. 1. 130 mm). Z.M.O. har 
fra før 2 eksemplarer fra Drøbak 1897. 
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Fig. 2. Havkaruss, Spondyliosoma cantharus, tatt ved Kommersø, Holmestrand, 
19/1 1967. 

(A specimen of Spondyliosoma cantharus caught at Kommersø, Holmestrand 
19/1 1967.) 

(Foto: Odd Låtun.) 

Sørlig ålebrosme, Lycenchelys sarsii. Z.M.O. har 4 eldre eksem
plarer fra Oslofjorden, tatt i årene 1890-1913 ved Åsgårdstrand, 
Onsøy og Drøbak. Arten er av fiskerne kjent som relativt vanlig 
utenfor Drøbakterskelen, hovedsaklig fra dyp under 150 m. 
Følgende fisk er samlet inn (l M.O.): 2 eks. fra Holmestrand ca. 
5/12 1966 ca. 200 m dyp (t. 1. 168 mm og 155 mm), 7 eks. fra 
Bastøydjupet på ca. 300 m dyp (t. 1. fra 142 mm til 171 mm), og 
1 eks. fra Filtvedt 21/3 1967 på ca. 150 m dyp (t. 1. 140 mm). 
Dessuten 4 eks. fra området innenfor Drøbakterskelen, 1 fra 
Fjellstrandbakken 3/2 1967 på ca. 80 m dyp (t. 1. 157 mm), 2 fra 
Støadjupet 9/2 og 2/6 1967 på ca. 140 m dyp (t. 1. 128 mm og 127 
mm) og 1 fra Gråøya 15/2 1967 på ca. 110 m dyp (t. 1. 127 mm). 
Versvik (1963) foretok en spesiell undersøkelse ovec sørlig åle
brosme i Oslofjorden, men fant den ikke innenfor terskelen. Han 
nevner imidlertid at ]. T. Ruud fant den sør for Steilene og ved 

Nærsnes i 1933. 
Gråsteinbit, Anarhichas lupus. Bestanden i Oslofjorden har 

ifølge fiskerne gått sterkt tilbake. Den taes nå meget sjelden innenfor 

terskelen, utenfor noe oftere. 
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Spisshalet kutling, Lesueuria friesii. Arten er tatt i 1 eksemplar 
syd for 0stenskjær ved Horten 14/3 1967 fra 70---80 m dyp 
(t. 1. 70 mm). Antall skjell langs midten av kroppssiden er 29. 
Spisshalet kutling er tidligere bare funnet tre ganger i Norge. 
Collett (1875) skriver om det første funn: «Et enkelt Individ af 
denne mærkelige Art er af Prof. G. o. Sars optaget i Christiania
fjorden med Bundskrabe, .... ». Eksemplaret finnes på l.M.O. 
Totallengden er av Collett (1875) oppgitt til 59 mm. l.M.O. har 
ellers et upublisert funn fra Hvaler mai 1910 (t. 1. ca. 79 mm). 
Engh og Østbye (1962) har publisert et funn fra Hallangspollen ved 
Drøbak 24/7 1962. Som allerede antydet av Engh og Østbye, er 
det grunn til å tro at spisshalet kutling er vanligere hos oss enn 
antatt. Fisken blir trolig lett oversett i trålfangstene. 

Uer, Sebastes marinus. Den blir tatt meget sjelden og kun utenfor 
Drøbakterskelen. Det foreligger bare ett kontrollert funn. l.M.O. 
har ingen eksemplarer fra undersøkelsesområdet. 

Rødknurr, Trigla lucerna. Det foreligger 3 funn utenfor Holme
strand januar 1965, hvorav 1 oppbevares på l.M.O. (t. 1. 170 mm, 
v. 36 g). Tidligere har museet 7 eksemplarer fra Oslofjorden, 6 fra 
forrige århundre og 1 fra 1963. 

Tungevar, Arnoglossus laterna. Denne flyndreart er påvist ved 
flere tilfelle både utenfor og innenfor terskelen. Dannevig (1960) 
skriver at det i Norge er tatt et fåtall eksemplarer fra Oslofjorden 
til Bergen, og ett enkelt også i Trondhjemsfjorden. l.M.O. har 
7 eldre eksemplarer fra før 1910, tatt fra Lysaker, Oslo, til Hvaler. 
Det er under min undersøkelse innsamlet tilsammen 14 eksemplarer 
fra Bunnefjorden, Drøbaksundet, Kommersø og Østenskjæ~', alle 
fra vinteren 1966/67. Totallengden varierer fra 98-153 mm. 

Småvar, Phrynorhombus norvegicus. Denne art er funnet flere 
steder i undersøkelsesområdet, vanligst innenfor terskelen. Tilsam
men er det innsamlet 36 eksemplarer (l.M.O.), fra Bunnefjorden, 
Holmefjorden, sør for Gåsøy og fra farvannet mellom Tofteholmen 
og Mølen. Alle funn er fra februar-mai 1967, tatt i dyp 60-120 m, 
vanligst i de gtunneste partier. Totallengden varierer fra 55-106 
mm. l.M.O. har fra før 5 eksemplarer fra Oslofjorden, tatt før 
1910. 
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Tunge, Solea solea. Bestanden av denne art ser ut til å ha øket 
de senere årtier, og ifølge fiskerne taes den nå relativt vanlig både 
utenfor og innenfor telskelen. Av fiskerne blir den vanligvis kalt 
for «skosåle». De individer jeg har målt, hadde en totallengde på 

85-480 mm. 

Summary 

Investigation of the fish fauna on the shrimp grounds 
in Inner Oslofjord 

The author gives a survey of the species of fish to be found on the grounds 
within a line drawn between Moss-Basti:iy and Horten, in the Oslofjord. 

The examination is based on the catches of about three thousand trawl hauls 
and 76 species are recorded. 

A fully systemalic l'st of the species is given in table 1. 
The most interesting and less common records are dealt with more thoroughly. 
Special attention should be paid to the 4 specimens of Myctophum glaciale, 

which has not been found in the area south and east of Rogaland before. 

Authors address: 
Zoologisk museum, 
Sars gate l, Oslo 5. 
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Smånotiser 
Tjeld ved Tinnsjøen i Telemark 

Den 27. mars 1967 såes en tjeld, Haematopus ostralegus, sittende i strandkanten 
ved Sigurdsrud i nordenden av Tinnsjøen. Meg bekjent er dette første gang 
denne arten er observert ved Tinnsjøen. 

Summary 
Oystercatcher at Tinnsjøen, Telemark county 

On M arch 27, 1967, an Oystercatcher, Haematopus ostralegus, was observed 
at the northern end of the lake Tinnsjøen, Telemark county. 

Gudmund Grønstein 

Ved Notodden og i Heddal er tjeld iakttatt mange ganger (se H. Dunker 
i Fauna 1966, s. 69). Ellers er arten observert i sentrale deler av landet som 
ved Randsfjorden, Atnasjøen og Fokstumyra. 

Red. 

Teist langt til havs 
På samme tokt som nevnt under taksvaleobservasjonene i Fauna, hefte 1, 

1967, s. 33, ble det den 30. mai observert 2 individer av teist (Cepphus grylle) 
ca. 70- 80 nautiske mil nordøst av Island. (posisjon 67°25' N, 12°18' V.) Dette 
synes å være meget langt til havs for denne fuglen på denne årstid. Været var 
overskyet med rolig sjø, luft·temp. + 8_10° C, sjøtemp. i overflaten ca. + 3° C. 

Nordens Fugle i Farger, bd. Ill, angir at teisten søker sin føde nær land, 
i tangskogene eller på bunnen ned til ca. 8 meters dyp. På vinterstid jager den 
i de frie vannmasser langt til havs, men selv på denne årstid oppholder den seg 
i regelen nærmere land enn de andre alkefuglene. Yngeltiden er fra midten av 
mai til ut i juni. 

Det er mulig cette kan ha vært ett·årige ikke kjønnsmodne individer, men 
noen angivelse i litteraturen om at disse oppholder seg så langt til havs, kjennes 
ikke. 

Summary 
Black Guillemot 

On May 30, 1966, two specimens of Cepphus grylle were observed 70-80 
nautical miles north·east of lceland. 

Roar Myhre 

Sjeldne trekkgjester ved 0yeren, Akershus 
Tre 0'0' av båndkorsnebb (Loxia leucoptera) ble den 23/10 1966 fanget og 

ringmerket ved Flateby, 0yeren, av Lennart Blomberg. Høsten 1966 ble det 
også observert båndkorsnebb flere andre steder i Norge. 

Ved to anledninger har det ved 0yeren blitt observert dvergsvaner, Cygnus 
bewickii. Et fullt utfarget eksemplar ble i april 1964 sett av Lennart Blomberg 
og Odd Låtun. Fuglen lå på vannet sammen med flere sangsvaner, og dvergsvanen 
skilte seg tydelig ut. Den 1/4.1967 så Blomberg igjen en dvergsvane, denne gang 
i flukt sammen med to sangsvaner. Såvidt vites foreligger det tidligere kun en 
sikker observasjon (Sandsvær, Numedalslågen 8/10 1903) av dvergsvane på 
0stlandet. Observasjonene er dessuten en av de få fra vårtrekket i Norge. 

Lappiplerke, Anthus cervinus, er ved flere tilfeller blitt observert ved Arnes· 
tangen, 0yeren, og det er grunn til å tro at den hvert år passerer Arnestangen 
i midten av mai. Minst to individer ble sett 19/5 1965 av Blomberg og Låtun. 
Sonia Løchen har meddelt at hun 16/5 1966 iakttok 6-7 lappiplerker blant en 
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flokk på ca. 15 gulerler, Motacillaflava. Den 17/5 1966 så Låtun minst to individer, 
og 20/5 1967 registrerte han atter ett individ. Sistnevnte fugl ble fan~et og 
innsamlet til Zoologisk museum, Oslo. Lappiplerka er en art som meget Sjelden 
blir observert i Sør-Norge. I følge Låtun har lappiplerkene under trekket en 
noe annen oppførsel enn andre piplerker. Vanligvis flyr piplerkene rett opp og 
forsvinner når de blir skremt. Lappiplerka derimot springer gjerne bortover 
bakken, flyr så lavt noen meter, og slår seg ned på bakken igjen. 

En kjernebiter, Coccothraustes coccothraustes, ble 14/5 1967 observert ved 
Flateby, 0yeren, av Blomberg. 

Summary 

Rare migrant guests at 0yeren, Akershus 
Migration records of Loxia leucoptera, Cygnus bewickii, Anthus cervinus and 

Coccothraustes coccothraustes are given. 

Gunnar Lid 

Iakttagelser av pattedyr og fugl i Rana 
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Under elgjakten 1966 ble en ung kronhjort, Cervus elaphus, iakttatt i Pruglhei
marka like øst for Mo i Rana. De to jegerne kom like innpå dyret, og da de 
begge er erfarne og pålitelige jegere, er det lite sannsynlig at det dreier seg om 
en forveksling av et annet hjortedyr. Ifølge Myrberget (Jakt-Fiske-Friluftsliv, 
nr. 2, 1962) foreligger det flere iakttakelser av streifdyr av hjort i Nordland, de 
fleste av disse er fra søndre del av Helgeland. I Rana har hjorten ikke vært sett 
tidligere. 

I Fauna, hefte 4, årg. 18, har jeg bl.a. beskrevet funn av et par skjeender, 
Spatula clypeata, ved gruntvannområdene utenfor Yttern ved Mo i Rana. Denne 
lokaliteten har et sjeldent rikt fugleliv under vår- og høsttrekket, og der er 
senere gjort flere interessante iakttakelser her. 

Således ble det under vårtrekket 1966 stadig sett flere sangsvaner, Cygnus 
cygnus, som oppholdt seg på disse grunnene. 

Den 19. august 1966 så jeg en hvitkinngås, Branta leucopsis, på dette stedet. 
Gåsen hadde da oppholdt seg der i flere dager etter det som ble fortalt meg. 
Også i flere dager senere så jeg gåsen på det samme stedet. 

Den kanskje mest interessante iakttakelsen ble gjort for noen dager siden -
den 5. mai 1967. En flamingo, Phoenicopterus TUber, hadde da slått seg ned på 
grunnene og oppholdt seg der sammen med en rekke forskjellige ender og 
vadefugler. Flamingoen var svært spak, og fotografen fra lokalavisen kom like 
innpå den. • 

Summary 
Observations on mammals and birds in Rana 

A young male Red Deer, Cervus elaphus, was observed in Pruglheimarka 
east of Mo i Rana. In the shallow area outside Yttern near Mo i Rana severai 
Whooper swans, Cygnus cygnus, were seen in spring 1966. In August 1966, 
a Barnacle goose, Branta leucopsis, was seen in the same area. On May 5, 1967, 
a Flamingo, PhoenicopteTUs TUber, was observed and photographed in the same 
place. 

Bjørn Wegge 

Bever i Orkdal, Sør-Trøndelag 
Herr Karl H. Brox, Trondheim, har samlet opplysninger om beverne som 

i slutten av 1920-årene ble utsatt i Orkdal. Det var 3 par som ble overført til 
Åmotstjern og Grytdalselva ikke langt fra den nåværende Songli forsøksgård. 

På grunnlag av rapporter fra Brox skal jeg referere følgende om spredningen. 
Etter kort tid var det bever i Våvann og snart etter i Hostovann, hvor en 

enkelt ble skutt i begynnelsen av 1930-årene. Spredningen fortsatte langs Vorma 
til Orkla og oppover til Rennebu, hvor det var bever helt til 1951-52. 

Noen bever ble i Grytdalen til 1942-43. Da vandret de i motsatt retning 
til Austvannet, Rangvann, Butulcjønna og videre ned mot Ingdalsøra. Her 
snudde spredningen og gikk tilbake opp til Langdalen, hvor den siste bever 
døde så sent som i 1961. 

Befolkningen betraktet beveren som et morsomt og verdifullt innslag i 
faunaen. Det var vanlig å mane til forsiktighet overfor bever, når noen skulle 
på fisketur. 

Med støtte fra Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske arbeides 
det med å gjenta utsettingsforsøket i 1967. Også til andre steder i Norge har 
man overført bever til lokaliteter hvor det i tidligere tider har vært en naturlig 
bestand. 
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r------------------------------------------------------------------------------------------~ .... ---------------------------------------------------------

Beverdemning i Husdalselva, ned mot Ingdalsøra. (Beaver dam in Husdalselva.) 
(Foto : E. Carlsen.) 

Summary 

Beaver in Orkdal, Sør-Trøndelag county . 
In 1920 three beaver pairs were relea sed in Orkdal. The beavers spread In 

two directions: upstream to Rennebu and downstream to Ingdalsøra. No 
beavers have been seen since 1961. 

Jørgen A. Pedersen 
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BokanmeldeIser 
HANS VON BOETIICHER og WOLFGANG GRUMMT: 
Ganse- und Entenvogel aus aller Welt. 
Die Neue Brehm-Biicherei, 73. 
A . Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 1965. 
96 s. 6 DM. 

Heftet gir en innføring i andefuglenes biologi samtidig som det gir en god 
oversikt over ordenens systematiske inndeling. For alle som ønsker en kort og 
grei oversikt over denne fugleorden er heftet verdifullt. 

ALFRED WILLY BOBACK: Das Auerhuhn. 
Die Neue Brehm.Biicherei, 86. 
A . Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 1966. 
118 s. 5.20 DM. 

Rolf Vik 

Storfuglen er over størstedelen av Europa utryddet eller i fare for å bli det. 
Dette reiser spørsmål om tiltak for å beskytte fugleatten, og disse tiltak må 
igjen bygge p å biologiske kunnskaper. A. W. Boback har gjort en innsats i dette 
heftet med å samle i kortfattet form hva vi i dag vet og hva som frem til i dag er 
skrevet om storfuglen. Alle som er interesserte i denne fuglearten aven eller 
annen grunn, vil finne heftet meget interessant og opplysende. En meget om
fattende litteraturliste øker ytterligere heftets verdi. 

ERNST A. ARNDT: Tiere der Ostsee. 
Die Neue Brehm-Biicherei, 328. 
A. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 1964. 
199 s. 9.40 DM. 

Rolf Vik 

østersjøen er et brakkvannshav, og dette preger selvsagt dyrelivet. Dr. Arndt 
tar for seg de faktorer som gir brakkvannet dets biologiske særpreg, og behandler 
østersjøens dyreliv ut fra dette. 

Det hele er lagt opp som en økologisk studie, og heftet er meget interessant 
og lettfattelig skrevet. østersjøen vil i fremtiden komme mer og mer i søkelyset 
på grunn av de forurensninger som skjer fra de omkringliggende land. Derfor 
blir dette heftet av særlig interesse sett i historisk sammenheng. 

V ACLA V KAS: Mikroorganismen im Boden. 
Die Neue Brehm-Biicherei. 361. 
A . Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 1966. 
208 s. 10.20 DM. 

Rolf Vik 

I vår tid da det skrives så mege~ om å utnytte jordsmonnets produksjonsevne 
på den beste måte, er det av betydning å ha kunnskap om og forståelse for hva 
som skjer i jordbunnen og som har avgjørende betydning for utfallet av våre 
forsøk på å dyrke opp nye områder og øke avkastningen på gamle. 

Dette heftet gir slik kunnskap på en lettfattelig, men samtidig meget vel 
fundert faglig måte. Boken anbefales til lesning for alle som vil ha mere innblikk 
i hva som skjer av biologisk omsetning i jordskorpen og som vil vite noe om 
mikroorganismenes betydning for det høyere liv. 

Rolf Vik 
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GERHARD CREUTZ : Die Wasseramsel. 
Die Neue Brehm-Bticherei. 364. 
A. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 1966. 
140 s. 8 DM. 

Fossekallen ble i 1963 valgt til norsk nasjonalfugl. Denne spurvefuglen med 
den særegne biologi og sin derav følgende meget bestemte utbredelse, synes ikke 
å ha så mange særpreget norske karaktertrekk. Den er uanseelig, stillfarende og 
nøysom. Det den har felles med oss, er at den blir her hele vinteren. De fleste 
nordmenn vet heller ikke meget om fossekallen, og skal en dømme etter Creutz's 
meget omfattende litteraturliste har heller ikke mange ornitologer i Norge 
interessert seg for fuglen frem til 1966. Ingen norske forfattere er nevnt i biblio
grafien. 

Men nå når fuglen er blitt vår nasjonalfugl, vil vel interessen øke. Da blir 
«Die Wasseramsel» givende lesning. Her behandles alle sider ved denne fuglens 
systematikk, utbredelse og biologi på en grei og interessant måte. 

LEOPOLD ASCHENBRENNER: Der Waldlaubsiinger. 
Die Neue Brehm-Bticherei. 368_ 
A_ Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt 1966. 
76 s. 5.20 DM. 

Rolf Vik 

Bøksangeren har en nokså begrenset utbredelse hos oss, og den har ikke 
vært gjenstand for mere inngående studier i Norge. Det foreliggende heftet tar 
for seg alle sider ved denne fugleartens liv. Det er spesielt undersøkelser utført 
i Wiens parker og i Wienerwald som stilles i relasjon til den hittil kjente litteratur. 
Det er interessant lesning for dem som har spesiell interesse for våre sangere 
blant småfuglene. 

Rolf Vik 

112 

Foreningsmeddelelser 
NZF's årsmøte i Kristiansand 

Årsmøtet 1966 ble holdt på Roligheden ungdomsherberge i Kristiansand den 
3. mars 1967. 

Dagsorden: 1. Årsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Eventuelt, herunder innsendte saker. 
4. Valg. 
5. Neste årsmøte. 

Formannen, konservator Jørgen A. Pedersen, åpnet møtet, takket vertskapet 
og ønsket de omkring 50 fremmøtte velkommen. Årsmøtet mintes derpå de 
medlemmer som var avgått ved døden i det forløpne året. 

Sekretæren, cand. mag. Anne Gulowsen, leste opp årsberetningen. Dr. Å. 
Jonsgård roste FAUNA og foreslo at årsmøtet påla formannen å bringe redak
tøren, professor Rolf Vik, en hjertelig takk. Beretningen ble vedtatt. 

Etter at ~assereren, vit.ass. Jon-Arne Sneli, hadde gjort rede for regnskapet, 
ble man emge om å forsøke med uforandret kontingent. Årsmøtet ønsket at 
neste regnskap bilegges er oversikt over NZF's aktiva som filmapparat og gamle 
årganger av FAUNA. Regnskapet ble vedtatt. 

Innkomne saker hadde en klar tendens i retning av naturvern og etter en 
g.ivende meningsutveksling ble arbeidsutvalget pålagt å utarbeide endringsforslag 
til NZF's vedtekter. Formålsparagrafen skal inneholde et avsnitt om vern av 
Norges dyreverden ved et rasjonelt stell på lang sikt. Dessuten fant årsmøtet 
det rimelig at formennene i lokalavdelingene automatisk blir medlem av NZF's 
styre i tillegg til de valgte styremedlemmer. Endelig skulle arbeidsutvalget endre 
reglementet for bruk av filmfremviseren slik at dette ikke må behandles av års
møtet. 

Foreningens sekretær, cand. mag. Anne Gulowsen, og styremedlem, rektor 
dr. Halvor V . Hauge, hadde bedt om å få slippe gjenvalg. Det nye styret fikk 
følgende sammensetning: 

Formann: 
Sekr.etær: 
Kasserer: 
øvrige styremedlemmer: 

Varamenn: 

Konservator Jørgen A. Pedersen. 
Vit.ass. Anders. Klemetsen (ny). 
Vit.ass.' J6n;Arne Sneli. 
Konservator Einar Brun, Tromsø. 
Lærer Halvdan Møller, Sandefjord. 
Konservator Peter Valeur, Kristiansand (ny). 
Førstekonserv. dr. Johan F. Willgohs, Bergen. 
Prosektor Jan Økland, Oslo. 
Fotograf Dagfinn Møller, Oslo. 

Revisorer : Univ.lektor dr. Per Bergan, Oslo. 
Dosent dr. Kåre Elgmork, Oslo. 

Neste årsmøte legges i Oslo i mars. 
Etter møtet holdt prosektor Jan Økland foredrag om «Dyreliv i våre vassdrag 

og naturvern» ; og førsteamanuensis dr. Åge Jonsgård om: «Hvalene - aktuelle 
i debatten om naturvern». Foredragene vil bli publisert i FAUNA. 

lAS 

Beverekskursjon i Kristiansand 
I forbindelse med årsmøtet var det arrangert en ekskursjon med buss til 

Randesund og Høvåg. Det var ca. 60 deltakere under ledelse av Kristiansand
avdelingens formann, konservator Peter Valeur. 
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PeteT Valeur (<er» nesten en bever når han forteller om d:JTets adferd pt1 stedet 
hvor et tre nettopp er felt av bever. 

(Foto: Jørgen A. Pedersen.) 

Beverspesialisten, cand. real. Tore Simonsen, kåserte om beverens levevis 
fra toppen aven beverhytte. Dessuten ble også andre beveranlegg demonstrert, 
så som demning, kanal og furasjeringsplass. Isen på vannene var begynt å gå 
opp, slik at man også fikk se de avgnagde pinner som beveren etterlater seg 
etter hvert som vinterlageret blir spist opp. Selv om beveren om sommeren 
bare er i aktivitet i skumringen, fikk alle deltakerne likevel se en bever svømme 
i en råk til den med et veldig plask med halen forsvant. Om denne prektige 
opplevelsen var et ledd i det så perfekte arrangement fra Kristiansand-avdelingens 
side eller det var en følge av vårknipe for beveren, skal være usagt. 

Etter lunsj i Veikroa var det besøk i den nye Kristiansand dyrepark, hvor 
bjørnen nettopp var sluppet ut av hiet, mens det skotske høylandsfe hele 
vinteren hadde benyttet anledningen til å gå ut. 

Siste post på den opplevelsesrike ekskursjonen var Kristiansand museums 
nyinnredede preparantverksted. Lektor Damsgård fortalte om planene for en 
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botanisk have, og konservator Valeur gjorde rede for museets utbyggingsplaner. 
Til slutt ble alle presentert for verkstedets sjarmerende maskott, den tamme 
grevlingen «Brokkmann». 

Kristiansand-avdelingen og Peter Valeur skal ha takk for et i alle måter 
vellykket arrangement. 

JAP 

Ny lokalavdeling på ÅS 
Et forberedende arbeidsutvalg bestående av: 

Forsøksleder Alf Bakke, Det norske skogforsøksvesen, 
statsentomolog Jacob Fjelddlllen, Statens plantevern, 
statens jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen, Statens viltundersøkelser, 
konsulent Sigmund Huse, Administrasjonen for friluftsliv og naturvern, 
brukseier Fred Hallager Juul, Ås grunneierlag for fisk og viltstell, 
konservator Jørgen A. Pedersen, Norsk zoologisk forening, 
avd.leder Leiv Rosseland, Fiskeriinspektørens vitenskapelige avdeling, og 
dosent dr. Ragnhild Sundby, Zoologisk institutt, NLH, 
innbød til et konstituerende møte på ÅS den 3. mai. Forsamlingen talte 40 
personer, og 21 nye medlemmer tegnet seg. 

Uten diskusjon og enstemmig vedtok man å danne en Ås-avdeling av NZF 
for å aktivisere egnens medlemmer. Retningslinjer for Ås-avdelingens arbeid 
skal bl.a. være å ta for seg dyr og dyreliv fra et økologisk synspunkt, dvs. at 
man også skal interessere seg for dyrenes miljø og kår, enten det dreier seg om 
landskapet, jordbunnen, klimaet eller plantelivet. Sist, men ikke minst, skal 
man legge vekt på problemene i forbindelse med mennesket som økologisk 
faktor. - Endelig skal avdelingen fremme tiltak som tar sikte på å gjøre ungdom 
naturinteressert. 

Følgende styre ble valgt: 
Forsøksleder Alf Bakke, formann. 
Preparant Tore Bihaug. 
Landbruksstudent Olav Hjeljord. 
Konservator Jørgen A. Pedersen. 
Lærer Johs. 0stmo. 

Etter møtet overtok Per Høst med fargefilm og kåseri. Etter å ha vist noen 
glimt fra egnens dyreliv tok han forsamlingen med på reise til naturperler 
i Spania og Everglades og videre opp til norske fangstfolk og den arktiske fauna 
på Grønland. 

Over en kopp kaffe fikk medlemmene til slutt anledning til å drøfte felles 
interesser og til å stifte nye bekjentskaper blant naturinteresserte fagfolk og 
amatører. 

JAP 

«Verdens Dyreliv» til nedsatt pris for medlemmer av NZF 
Som det fremgår av annonsen, har vi fått tilbud om opp til 10 % rabatt 

ved kjøp av ett eller flere av de syv bind i serien «Verdens Dyreliv». Dette 
gjelder frem til 15. september i år, og det er utelukkende for medlemmer av 
Norsk zoologisk forening. Husk derfor å notere på bestillingen: «Medlem av 
NZF». 

Studieforlaget AfS understreker at de som trenger faktura til bilag for 
fradrag på selvangivelsen, må være snill å be om å få en slik. 

JAP 
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Faunaen på Ringerike 
Det arbeides med en generalplan for Ringerike. Norsk bo.anisk forening 

har sett det som sin oppgave i den forbindelse å gjøre oppmerksom på bevarings
verdig vegetasjon i området. 

NZF bør også yte sitt når det gjelder dyrelivet. Det foreligger ingen samlet 
registrering av faunaen på Ringerike. Derfor oppfordres alle medlemmer av 
NZF til snarest mulig å sende inn opplysninger om verneverdige dyreforekornster 
der - eventuelt umiddelbart etter sommerens feltarbeid på Ringerike. 

For arbeidsutvalget 
Jørgen A. Pedersen 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 

MEDLEMSKONTINGENT 

Kr. 15,- pr. år 
Skoleelever og studenter kr. 10,-. Livsvarig medlemsskap 

kr. 225,-. Alle medlemmer får Fauna 4 ganger i året. 

Fauna 

Eldre årganger er ennå på lager og selges til medlemmer for 
kr. 10,- pr. årgang 

NORSKE DYRENAVN. A. VIRVELDYR 

Liste over norske navn 
som NZF anbefaler brukt, og de tilhørende latinske navn, pr. 1/6-59: 

kr. 3,- pr. hefte 

Adr.: Norsk Zoologisk Forening, Zoologisk museum, Oslo 5 
Betaling bes sendt vår postgirokonto 1 25 38 

eller vår bankgirokonto P 762416/179. 
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Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

«Fauna') tar inn artikler og noti,er som støtter Norsk Zoologisk Forenings 
' f-,rmål: 

A være bindeledd mellom vårt lands zoologer og zoologisk interesserte, 
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 i"kttakelser, gjennom lengre tids observasjoner og ved forskning eller 
Iitreraturstudier. En liten notis om nye funn kan være like 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 grunner finnes 
a ksepta ble. 

Redaksjonen vil forbeholde seg r<!tten til å foreslå forandringeri manuskriptene 
- og visse formelle ting må "ære ensartet. 

Manus bør helst være maskinskrevet, med dobbelt linjeavstand og marg 
på venstre side. Tabeller 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 
lager. 

Litteraturlisten bør settes opp etter nedenstående eksempler: 
Artikkel i tidsskrift: 
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kiinnedomen om rodingens biolo~i. 

K. Fysiogr. Siillsk. Lund FOTh. 15/17: 1-15. 

Artikkel i bok: 
Bergman, A. M. 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 709-779 i: ' Nordquist: 

i Sowattensfiske och fiskodling. Stofkholm (A. Bonniers Forlag). 824 s. 

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