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Dyreliv i våre vassdrag og naturvern * 

Jan Økland 

Vi skal ta for oss noen karaktertrekk ved de norske vassdrag 
og fortelle litt om dyrelivet i dem. Deretter skal vi omtale ganske 
kort hvordan vassdragene påvirkes av menneskelig aktivitet. Til 
slutt behandles enkelte forhold i naturvernarbeidet. Det sier seg 
selv at det er begrenset hva vi kan rekke å ta med i løpet av den tid 
som står til rådighet for dette foredraget.* 

1. Litt om de norske vassdrag og dyrelivet der 
Norge danner den nordvestre grense av det europeiske kon, 

tinent. Fra en biogeografisk synsvinkel vil assdragene våre og livet 
i dem derfor ha en spesiell interesse. Og vi har mange vassdrag -
antall innsjøer er f.eks. anslått til 250 000, med et samlet 'areal på 
ca. 15000 k:m2• Dette er mer enn arealet av dyrket jord i Norge. 
Landets store utstrekning i retningen nord,syd, og de store for, 
skjeller i høyde over havet, bidrar til at miljøet i innsjøer og elver 
blir variert. I Norge finner vi således Nord,Europas høyest be, 
liggende innsjeer, og landets kraftige r elieff er medvirkende til at 
vi har de fire dypeste sjøer i Europa. Den ulike fordeling av ned, 
børen i Norge bidrar til å prege vassdragene - og derved dyrelivet 
i dem. En del steder på vestkysten er årsnedbøren langt over 
3 meter, mens den andre steder er mindre enn en halv meter. 
Norges varierte geologiske forhold bidrar også til å prege vass, 
dragenes miljø . Dette ser vi tydelig f.eks . i det verdensberømte 
Oslofeltet, et særpreget geologisk område som strekker seg fra 
Mjøstraktene i nord og til Langesundsfjorden i syd. På grunn av 
de skarpe geologiske grenser og den store variasjon i fjellgrunn og 
løsavleiringer i Oslo feltet, er forholdet mellom dyreliv og geologi 
her ofte meget iøynefallende. 

La oss se på noen hovedtyper av innsjøer i Norge og dYTelivet 
der. I stor e deler av landet er fjellgrunnen hård og fattig på nærings, 

* Artikkelen er vesentlig basert på et foredrag med samme tittel holdt 
på orsk Zoologisk Forenings årsmøte i Kristiansand 3. mars 1967. 
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Fig. 1. Vi ser hvordan tre miljøfaktorer (bølgeslag, oksygenmengde og Iltbredeise av 
vannplanter) og mengden av bunndyr varierer med dypet i en næringsfa t tig innsjø 
(øverst) og i en næringsr ik innsjø (nederst). Det er i stagnasjonsperiodene om 
sommeren og om vinteren at den næringsrike sjøen (slik som vist på jigt<ren) slipper opp 

for oksygen (mrstoff) i de dypere vannlag. 

salter, og jorden består av et sparsomt morenedekke. I slike 
områder finner vi næringsfattige (oligocrofe) innsjøer. øverst på fig. 1 
ser vi skjematisk noen forhold i et slikt «ørretvann». Et tilfeldig 
valgt eksempel på en slik sjø er vist i fig. 2 (Sundsbarmvann i 

Telemark). Fig. 1 viser øverst til venstre at bølgeslaget er kraftig 
langs land, men bølgenes virkninger svekkes hurtig mot dypet. 

lIS 

Fig. 2. Eksempel på en næringsfattig innsjø (oligotroft vann). Slike «ørretvann» er 
tallrike i Norge. Bildet viser Sundsbannvann, SeLjord i Telemark. Vi ser nordvestover 

fra sydenden. (J. ø. foto 27/ 8-1956.) 

Fig. 3. Eksempel på en næringsrik innsjø ("!ltroft vann). S/.ike sjøer ligger særlig 
i ladandets jordbruksdistrikter, omgirt a" store si.lIbelter. De er gjeme grunne og har 
fi skearrer som abbor, gjedde, ål , mort oS<!. Bildet viser Bon-evannet wd Horten. Vi ser 

nordOtJer fra sydllest.delen . (l. ø. foto 9/ 8-1956.) 



vil vannmassene sirkulere vår og høst, og alle vannlag har da 
rikelig med oksygen. I stagnasjonsper iodene om sommeren og om 
vinteren vil det derimot i de næringsrike sjøer opptre oksygen, 
mangel i de dypere vannlag på grunn av de store mengder plante, og 
dyrerester som brytes ned , og som følge av åndingen til levende 
organismer. I skjemaet i fig. l ser vi at det i en slik stagnasjons, 
periode bare er de øverste vannmasser som inneholder oksygen. 
Da tvinges fiskene opp fra bunnen. I lange og strenge vintre vil 
området med oksygenmangel kunne bre seg så langt oppover at 
fiskene tvinges helt opp under isen. I grunne næringsrike innsjøer 
nær Oslo har det flere ganger vært stor dødelighet blant fiskene 
om vinteren på grunn av oksygenmangel. 

1 næringsrike innsjøer er plantene henvist til å vokse på grunt 
vann - ofte ikke dypere enn 2- 5 m. Dette skyldes det uklare 
vannet. Disse sjøene inneholder nemlig meget plankton, dvs. ørsmå 
planter og d yr som d river fritt omkring i vannet. Dessuten har 
slike sjøer gjerne et stort innhold av leirpartikler. Lyset kan derfor 
ikke trenge så langt ned som i de ofte krystallklare næringsfattige 
sjøene. 

Fig. I viser at det i de næringsrike innsjøene - sam i de 
næringsfattige - er mest bunndyr i plantesonen, men i de dypere 
områder tat mengden av bunndyr seg merkelig nok opp igjen. 
Her lever det arter som kan tåle lave oksygenkonsentrasjoner eller 
fullstendig mangel på oksygen. De røde fjænnygglarver av slekten 
ChironomltS er et eksempel på sIlke dyr. 

Det er flere årsaker til at de næringsrike innsjøer har et minimum 
av bunndyr i det mid lere dyp - under plantesanen og over det 
største dyp. Denne mellomsonen er ikke egnet som oppholdssted 
for dyr som er tilpasset plantesanen, og heller ikke for dyr som 
er tilpasset innsjøens dypere områder. Miljøet i denne mellomsonen 
er lite stabilt, og det er få arter som har spesialisert seg på å holde 
til der . Her finner likeledes fiskene at maten er lett tilgjengelig -
smådyrene har ingen muligheter for å gjemme seg bort mellom 
vannplantene slik de kan gjøre i plantesanen, og de er heller ikke 
beskyttet av et oksygenfritt vannlag slik som dyrene i de dypeste 
områder til sine tider er. Fiskenes appetitt kan derfor medvirke 
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Fig. 5. Eksempel pa tI m:yrvann - tri a/jmof inrujøt)1U. Her er Ikt hwmusstoffer fra 
jord og myreT i omgit'ehe>le som snUT si!! pug pd vannet, bl.a. ved a gi <kt en gul 
dier bnm farge og Sur reaksjon (lav pH-.-cdi). Billkt vi~er Meldalstjcl'll i Grue Finnskog, 

Hedmark. U. 0. foto 22/7.1956.) 

til å holde bunndyrmengden nede i denne mello msonen i de 
næringsrike innsjøer. 

Mange av våre næringsfattige innsjøer får tilsig av humug.. 
stoffer fra jord og myrer i omgivelsene, slik at vannet får en gul 
eller brun farge og sur reaksjon (lav pH,verdi). Slike myroann 
(dystrofe sjoer) har ofte en gyngende flytemyr langs kanten; i større 
sjøer er den begrenset til beskyttede viker. Fig. 5 viser et eksempel 
på et slikt vann (Meldalstjern i Grue Finnskog). Når humug..stoffene 
faller ned m ot bunnen, vil de etter hvert brytes ned og forbruke 
oksygen. Myrvannets dypere områder vil derfo r i likhet med de 
dypere lag i den næringstike sjøen mangle oksygen om sommeren 
og om vinteren. Mangelen på. oksygen og den sure reaksjon er 
ugunstig for mange dyrearter. Selv en nøysom fisk som ørret må 
gi tapt når vannet blir for surt. En næringsfattig sjø kan være mer 
ellet mindre preget av humus, og også næringsrike sjøer kan være 
utsatt for slik påvirkning. 
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Innsjøer til fjells med tilførsel av slam som isbreene har skubbet 
løs fra fjellet, får karakteristisk farge og er ofte uklare p.g.a. de 
fine partiklene som slammet består av. Breslammet inneholder 
fosfater som er gunstige for produksjonen av planteplankton, selv 
om, d-e laye temperaturer og det uklare vann i slike sjøer er sterkt 
produksjonshemmende. Det er forhold som tyder på at breslammet 
indirekte også påvirker dyrelivet. I Gjuvvatn i Jotunheimen, som 
er Nord-Europas høyest beliggende innsjø, har man f.eks. påvist 
økende bunndyrmengder jo nærmere man kommer det området 
der isbreen går ut i vannet. 

_ Hovedtemaet hittil har vært miljøfaktorenes betydning for 
dyrelivet i ferskvann. Miljøet kan løses opp i en rekke «døde» 
f~ktorer 'som oksygenmengde og innhold av næringssalter i vannet, 
og i «levende» .-faktorer som art og mengde av planter, og andre 
dyrs påvirkninger - enten det er konkurranse i matfatet eller 
parasittiske tendenser. Dyrelivets sammensetning i et bestemt 
vassdrag vil også være bestemt av hvilke muligheter de enkelte 
arter har hatt for å kolonisere vassdraget etter istiden, noe vi ikke 
kan behandle nærmere her. 

Il. Kunstige vassdragspåvirkninger 
På lang sikt forandrer innsjøene karakter. En dyp næringsfattig 

innsjø kan langsomt bli grunnere, og mengden: av tilgjengelige 
næringssalter kan stige. Derved kan andre arter av planter og dyr 
finne livsvilkår i sjøen. Dette er en naturlig utviklingsprosess for 
en innsjø. Tilsig fra gjødslet mark og begrenset kloakktilførsel 
påskynder imidlertid en slik utvikling. Resultatet blir at den 
primært næringsfattige innsjø langsomt omdannes til et næringsrikt 
vann. Men hvis kloakktilsiget øker over en viss grense, vil den 
biologiske likevekten i vannet bli så kraftig forstyrret at fiskene 
og mange av smådyrene dør. 

Dyresamfunnene i ferskvann reagerer hurtig på miljøforandring
er. Det ser vi. tydelig når vassdragene blir forurenset eller regulert. 
Slike følsomme dyresamfunn er godt egnet til å studere miljø
faktorenes betydning for samfunnsstrukturen, men det er et faktum 
at mange dyresamfunn i ferskvann - nettopp på grunn av sin 
sårbarhet - for alltid er ødelagt av m enneskelige påvirkninger. 
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Fig. 6. Befolkningens fordeling i Norge i 1960 . Bebodde omnider er .,kraver!; tett· 
bebyggelser er Illarkert med prikker . Med tmnragelse att Østlandsområdet føLger 
bosettingen stort sett kysten . Kartet gir en pekepinn om distrikter der kloakkpåttirkningen 

att vassdragene er størst. Spesielt !~tsatt er distriktene på østlandet. 
[Etter M. He!vig og V. Johannessen (1966): «Norway». O slo Oo1-tan Grun.dt Tanwll 

Forlag). 135 s. J 

Den økende samferdsel bidrar også til at dyr nå har fått større 
muligheter enn før til å spre seg til nye steder, slik at de naturlige 
utbredelsesmønstre stadig blir mer og mer utvisket. Slike forhold 
gjør at det er av betydning å få registrert ferskvannsdyrenes ut-
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bredeise og de miljøforhold de lever under før våre påvirkninger 
av vassdragene blir alt for store. 

Vi kan ikke her ta opp alle typer av kunstige vassdragspåvirk~ 
ninger. La oss konsentrere oss om to, nemlig forurensning av 
vassdragene og vassdragsreguleringene. 

Som eksempel på de mange typer av vassdragsforurensninger 
skal vi se på effekten av vanlig husholdningskloakk. I fig. 6 er vist 
et kart over befolkningens fordeling i Norge. Det sier seg selv at 
de største problemer finnes der det bor flest folk . Kystområdene 
er gunstigere stillet enn innlandsområdene idet man ved kysten 
har større muligheter for å få ledet den mer eller mindre godt 
rensete kloakk rett ut i havet. For innlandsområdenes vedkom~ 
mende, f.eks. de sentrale Østlandsområder, er kloakkproblemene 
adskilUg vanskeligere, og har ført til en stadig tiltagende forurens# 
ning av vassdragene. Slik forurensning er heller ikke ukjent i 
kystområdenes vassdrag - . 

Fig. 7 viser et typisk eksempel på dagens Norge - nye boliger 
skyter opp i bakkekammen ved en innsjø (Børsesjøen ved Skien), 
og kloakken fra septiktankene ledes ned i vannet. Fig. 8 viser 
utløpselva fra vannet - den gror igjen om følge av økt tilførsel 
av plantenæringsstoffer, og dyrelivet påvirkes sterkt. Fig. 9 viser 
skjematisk hvordan slik husholdningskloakk kan påvirke dyrelivet 
i en elv. I elvas øvre deler, før kloakkutslippet finner sted, lever 
det både fisk og mange arter av smådyr. Etter utslippet vil det 
- avhengig av kloakkmengde, elvas størrelse, m.m. - skje 
forandringer bl.a. med oksygenmengden i vannet. Det kan komme 
så langt som til at alle fiskearter forsvinner, og de smådyrarter som 
trives, er slike som kan greie seg med meget lite oksygen. Vi kan 
nevne fjærmygglarver av slekten Chironomus og få børstemark av 
slekten Tubifex. Rottehalelarven Eristalis løser problemet med 
oksygentilførsel på sin egen måte - den sender sitt treleddete 
teleskop~ånderør opp i luften og skaffer seg oksygen derfra. Dersom 
kloakkutslippet er lite og elva lang og med sterk strøm, kan elvas 
selvrensende evne til en viss grad motvirke forurensningseffekten; 
derved kan elva lenger nede kanskje få tUbake de samme dyrearter 
som før kloakkutslippet. Men i mange norske elver er kloakJ.c.. 
belastningen alt for stor til at elvas selvrensende evne har så stor 
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Fig. 7. Et eksempel På dagens Norge - nye boliger som bygges i bakkeskråningen 
ned mot et vann (på bildet vises litt av bebyggelsen så vidt til høyre nær horisonten). 
Kloakken føres ned i vannet. Bildet er fra Børsesjøen ved Skien. V i ser sydvestover 

fra østsiden. (J. ø. foto 8/8-1966.) 

Fig. 8. Parti av utløpsellla fra en innsjø som er Idookkpcl"irket. Plantenæringsstoffene 
i kloakken begunstiger plantetleksten og fremmeT derved igjenlloks ingen av elveløpet. 
D-yrelivet forandres som følge all Idoakkpå.,iTkningell. Bildet eT fra utløpselva fra 

Bør esjøen næT Skien. (J. ø. fow 26{7-1 966.) 



Il:: 

w 

'" Z 
<l 
::r 

W 
>- / 
Il:: 

~o , , 
/~~~~~ ----- " 

:' 11 '. // 1 "') \, 
" ! b 

« 
..J 
..J 
« ... 
z 
« ... 

u. _ _ • • •• • ______ • __ __ _ _ .. __ ..... ' 

--------+STRØMftE f NING I EL\'4 
KLOAKKUT511 pp 

w 

'" z 

" " 
>-
Il:: 
« 
ei 
"-
Il:: 
w 
e 
> . . o 

\ k ~ , . ..J 
..J 
« . >-

, ." Z ... « 

Fig. 9. Dwgrammet '\liser hvordan utslipp av kloakk kan virhe inn på dyrelivet i en eLv. 
Elva er tegnet nederst. Den har først rent vann, sd fi nner det sted et kloakkutslipp ved 
punktet O. Ovenfor er vist at elva før kloakkutslippet bebos av flere fiskearter og en 
rekke smddymrter. Antall aTter er totalt sctt stort (helt opptrukket kurve), men individ· 
ant!lllet at' hver enkelt aTt er lite (striplet kurve). N edenfor kloakkutslippet (lenger til 
høyre på figuren) a'l/tar antaLL dyrearter (den helt opptmkkete kurve synker), og de 
dyrene som finnes der, er sHke som kan tdle det fOTU1'ensete miljø (se teksten). Disse 
spesielt tilpassete former opptrer imidlertid i stort individamalI (den stiplete kurve stiger). 
Litt etter litt vil elvas se!vrl!nSl!nde evne forandre miljøet. og deroed kan det også skje 
forandringer i dyrelivet. Dersolll elva er lang og stri og kloakkmengden beskjeden 
i forho ld ti! vannføringen, kan de opprinnel.ige dyrearter kanskje finne at elva er brukbar 
som tilholdssted et styHe nedenfor kloakkutslippet (kurvene helt ti! hoyre På figuren 

har igjen nddd det nonna/c nivå) . 

virkning. Resultatet blir derfor gjeme at det i de fleste vassdrag 
skjer en generell forandring av miljøforhold og dyreliv . En økning 
av plantenæringsstoffene i vassdragene kalles eutrofiering og er et 
alment fenomen i store deler av verden. Selv en meget liten kloakk
påvirkning kan gi seg uheldige utslag, som f.eks. øket algevekst 
og dårlig lukt og smak på vannet i tillegg til andre hygieniske 
konsekvenser. Fra naturvernmessig synspunkt er det viktig å få 
fastslått hvilken grad av forurensning vi. bør tillate at de enkelte 
vassdrag kan få. 

Vassdragsreguleringene r en annen hovedty e av \ assdrags
påvirkninger. Fig. 10 viser beligoenheten av de største vannkraftverk 
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Fig. 10. Beliggenheten av srø,,-e vannkraftverk i Syd-Norge i 1960. Kraftverk under 
20000 kW er ikke tatt med. Bredden på søylene viser regu lert vannføring i m·/sek. 
i et median,}r, og soylenes vertikale hø)'de angir [allhøyde . For kraftverk som t<tn)'tter 
naturlige fall, er elva tegnet igjennom søylen. Vi ser f.eks. at det på Vestlandet særlig 
er de store falthøyder som gir energi, mens det i lavLandet på 0scLandet f r vannmengden 

som er utslagsgivende. 
[EtteT T , Sund (/960): <<Norway». S. 235- 292 i A. Sømme (editor): <<A geograpIl)' 

of Norden». Oslo U. W. Cappelens Forlag). 364 s. } 



Fig. I 1. E~ annet eksempel på dagens N orge - bygging a" en demJl ing ,'ed et høyfjells. 
va nn. for Il magasinen> "al111 ti l elektruitetsprodllk.jon.. Den (I"er 30 meter høye 
demningen secs til høyre; Sleilll llaSSene <>r skaffel l'ed S{Jrcnge bOl·t deler av fjellet 
ril IlØyre på bildet. Bi/dec ble tatt idet ~'anllel sreg for førs te gang. Det er f ra Sønstevann 
i lm ingdalon på Harclangerdclda. Enkelte at' de følger en sl.i" regulering har for 

dyre/i""t i l'a1ll1el, er omtal t i teb ten. (J . 0. fotø 16[8 .1966. ) 

Fig. 12. Parti av den tørrlagte utløpselva fra Søl1stevann. Vi ser nedover elveløpet 
like under demningen. I en slik elv blir det ikke meget dyreliv tilbake. (J. 0. foto 16/8·66.) 

som var ferdige eller under utbygging i Syd- orge i 1960. På 
Vestlandet er det særlig de Store fallhøyder som gir energi, mens 
det på lavlandet på Østlandet er vannmengden som er utslags
givende. Det et i høyfjellsregionen at reguleringene setter de største 
spor etter seg. Fig. 11 viser et ledd i en slik vassdragsregulering. 
Bildet er fra Sønstevann i Imingdalen på Hardangervidda; vi ser 
hvordan den enda uferdige demningen får vannet til å stige for 
første gang. Vannet demmes opp over 30 meter. Fig. 12 viser det 
uttørrete elveleie. 

Når en innsjøregulering har fått virke noen år, vil bunnområdet 
mellom høyeste og laveste vannstand bli sterkt forandret. Jords
monn og naturlig mudder- og grusbunn vil litt etter lin eroderes 
bort - av bølgeslag og av isens utgravninger om vinteren . Derved 
fjernes det som skulle gi grobunn til rotfaste planter nede i vannet. 
Den periodevise tørrlegging bidrar også til å redusere planteveksten. 

oe nytt plante belte under nedre reguleringsgrense har ofte 
vanskelig for å etablere seg, da det her ikke er lys nok når magasinet 
er fullt. Følgen blir at innsjøens plantesone mer eller mindre 
forsvinner, og med den forsvinner også de største bunndyrmengder 
samt en rekke bunndyr som er tilpasset til å leve på grunt vann 

uten store vannstandsforandringer. Det er lett å forestille seg 
følgene aven regulering der forskjellen mellom øvre og nedre 
vannstand f.eks. er 10 meter når vi ser på skjemaet øverst i fig. 1. 
I et slikt gjennomsnittlig norsk «ørretvann» vil denne reguleringen 
omfatte hele sonen med vannplanter og området med de største 
mengder av bunndyr. Det er velkjent at også fisk influeres av slike 
reguleringer, idet en del arter av fiskens næringsdyr forsvinner 
helt, mens mengden av andre arter avtar. Gytemulighetene til 
fisken forandres også. Vassdragsreguleringene har dessuten en 
rekke andre konsekvenser for dyrelivet i ferskvann, som det vil 

føre for langt å komme inn på her. 

Ill. Naturvern 
Norge er sent ute når det gjelder å bygge opp en offentlig 

naturvernetat. Et rådgivende organ, aturvernrådet , ble oppnevnt 
i 1955, men først i 1960 - da det ble opprettet en stilling som 
naturverninspektør - fikk vi en statlig naturvernstilling. T 1965 
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ble naturvernets offentlige administrasjon underlagt Kommunal~ og 
Arbeidsdepartementet, idet det ble dannet en fell es administrasjon 
for friluftsliv og naturvern. Fig. 13 viser hvordan denne administra~ 
sjonen er bygget opp pr. mai 1967. Stillingene er underdirektør, 
byråsjef (for tiden ubesatt), 3 konsulenter og 3 sekretærer (2 ubesatt}. 
Hittil er det særlig en av konsulentene og en sekretær som har 
arbeidet med naturvernsaker. Mange mener at det er uheldig at 
naturvernet er koblet sammen med frUuftslivet og ikke har sin 
egen administrasjon. Ett er iallfall sikkert: Vår statlige naturvernet at 
er sørgelig underbemannet i forhold til de viktige oppgaver den 
skal ivareta, og en sammenlikning med andre land viser at man der 
proporsjonsmessig satser langt mer på naturvern enn det vi gjør. 

Universitetet i Oslo oppnevnte for et par år siden et kontakt
utvalg som skal ivareta naturvitenskapelige interesser ved vassdrags~ 
reguleringer. Kontaktutvalgets arbeid vil utvilsomt bli av stor verdi. 

Mesteparten av naturvernarbeidet før 1960 ble utført av frivillige 
orgarili;asjoner eller av privatpersoner. Og fremdeles er naturvernet 

ACN FOlit FRILUF tSLIV 
--O-G~ 

UNDEItOtAfICT Ø-1It 
B~R.u)EF 
ICON5UlE "I rER II I 
UI(F1et~ IUR In 

I(C"IMOHJl.t. 406 MiaEIDSOEF"~ 1EMEM' E' 
"D~I~15 1". sJO/ll fl N FOA 
FR II.UFTSL IV OG H:.,hJItVERN 

Fig. 13. Naturvernets statlige oppbygning i Norge pr. mai 1967. Utarbeidet i samråd 
med konsulent S. Huse i Administrasjonen for friluftsliv og naturlJ€rn. 
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orge avhengig av slik arbeidskraft. Den største frivillige natur~ 

vernorganisasjon er orges Naturvernforbund med en rekke lokal
foreninger. Forbundet utgir tidsskriftet «Norsk atur». Av betyd
ning for naturvern i vassdrag må nevnes det sterke engasjement 
som orsk Forening for Vassdragspleie og Vannhygiene har vist 
i naturvernspørsmål, og som bl.a. gjenspeiles i foreningens tidsskrift 
«Vann». Av andre foreninger som gjentatte ganger har engasjert 
seg i forbindelse med naturvern og vassdragspåvirkninger kan 
nevnes Den Norske Turistforening og Norges Jeger~ og Fisker~ 
forbund. 

orsk Zoologisk Forening har engasjert seg noe sterkere i 
naturvernarbeidet enn tidligere ved opprettelsen av Natursteil
komiteen. En av sakene komiteen har behandlet, er Horten 
kommunes søknad om å få ta ut mer vann fra Borrevannet, herunder 
rett til å regulere vannet ved senkning 3 1/4 meter, og periodevis 
stenge utløpselva. Disse tiltak er beregnet å dekke Horten kom~ 
munes forbruk av drikkevann i de nærmeste 18 år. Etter den tid 
regner kommunen med å måtte søke om tilknytning til det inter~ 
kommunale vannverket med vann fra Farrisvann. Den søkte 
regulering vil totalt ødelegge vannets særegne dyreliv. Samtidig vil 
innsjøen som råvannkilde betraktet bli enda dårligere enn før. 
Naturvernrådet har nylig uttalt at Borrevannet må komme høyt, 
ja muligens øverst på listen over verneverdige næringsrike (eutrofe) 
sjøer i Norge. Fremtiden vil vise om det i dette tilfelle igjen vil 
være de mer kortsiktige praktisk~økonomiske synspunkter for 
utnyttelsen av naturen som slår igjennom, eller om naturvern
synspunktene er tilstrekkelig sterke tU at de blir tillagt verdi. 
Horten kommunes søknad er til behandling i Vassdragsvesenet. 
Borrevannsaken er for øvrig behandlet av Anders Klemetsen 
i forrige hefte av Fauna. 

I 1965 fremla en egen komite (oppnevnt ved kongelig resolusjon) 
en «Innstilling om lov om vannforurensning». Dette forslaget tU 
en ny lov om vannforurensning er nå i Industridepartementet og 
vil bli behandlet av Stortinget. Lovforslaget inneholder en rekke 
viktige punkter som tar sikte på å begrense den tiltagende for
urensning av vassdragene. 

Av andre lover som har betydning for naturvernarbeidet 
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i vassdragene kan nevnes bygningsloven og friluftsloven, da særlig 
de punkter i bygningsloven som behandler arealdisponering og 
regionalplanlegging. Vi er her ved et av kjernepunktene ved 
naturvernarbeidet i Norge, nemlig på lang sikt å få utredet hvordan 
vi ønsker å bruke landet, og hvordan vassdragene bør utnyttes. 
Hittil har biologene ikke kommet særlig sterkt med i bildet når 
det gjelder de første faser i et slikt planleggingsarbeid. Vi er alle 
interesserte i en avbalansert bruk av naturressursene, men for 
å avgjøre hvilke vassdrag som skal brukes f.eks. til kraftutbygging, 
eller som resipienter for avfallsvann, og hvilke som vi bør verne 
om av vitenskapelige eller andre grunner, trengs et omhyggelig 
planleggingsarbeid. Vi trenger også flere kunnskaper om vassdragene 
våre. Dette gjelder ikke minst dyrelivet i vassdragene, som ofte er 
meget lite undersøkt. 

Stortinget har nylig behandlet landsplanen for natur- og nasjonal
parker i Norge og gitt sin godkjennelse til de aller fleste av de 
foreslåtte områder. Naturvernarbeidet er selvsagt ikke slutt med 
det; naturvern omfatter langt mer enn det å opprette natur- og 
nasjonalparker, og hva mer er: De områder som er blitt natur- og 
nasjonalparker, er ikke representative hverken for landet som helhet 
eller for f.eks. dyreliv i våre vassdrag. Den offentlige administrasjon 
for naturvern er oppmerksom på saken og arbeider nå bl.a. med 
en landsplan for bevaring av næringsrike (eutrofe) innsjøer. Vi er 
her inne på en riktig tankegang - at vi ut fra vassdragenes særpreg 
må finne frem til de vannforekomster som er verneverdige. En 
slik vitenskapelig synsvinkel mangler f.eks. i den såkalte Gabrielsen
komiteens «Innstilling fra undersøkelseskomiteen vedrørende fred
ning mot vassdragsutbygging» som ble fremlagt i 1963 og som 
ennå ikke er behandlet av Stortinget j den beror i Industrideparte
mentet. Fere av de områder komiteen har festet seg ved, har 
imidlertid stor vitenskapelig interesse, uten at dette er presisert 
i innstillingen. 

Meget viktig i sammenheng med dyreliv i våre vassdrag og 
naturvern er det «Project Aqua» som The International Biological 
Programrne (IBP) har på sin arbeidsplan. Dette prosjekt tar sikte 
på å finne frem til vannforekomster som verneverdige i global 
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målestokk. Med sin rike ferskvannsnatur som inneholder en rekke 
særpregede miljøtyper har Norge her et spesielt ansvar: Å sikre et 
utvalg av ferskvannsformer som vi ikke finner maken til ellers 
i verden, og som norske og ikke minst utenlandske forskere er 
sterkt interessert i. Arbeidet med å velge ut disse vannforekomster 
er i orge bare ved sin begynnelse. En foreløpig liste til prosjekt 
Aqua omfatter to fjellsjøer (Gjende og Bessvann), en sjø med 
innestengt saltvann på bunnen (Tokke), og et elvesystem i Nord· 

orge, delvis felles med Finland (Anarjokka og Tana og deres 
tilløp). Den norske IBP-komiteen har hittil ført opp to innsjøer til 
(Femunden og Borrevannet), men arbeidet er ennå langt fra ferdig. 

Fra flere hold arbeides det nå med en internasjonal plan (Project 
MAR) for å bevare myrer og grunne sjøer som fuglereservater. 
Det er bl.a. ønskelig å sikre fuglenes trekkruter over hele verden. 
Dette arbeidet er i Norge koblet sammen med en landsplan for 
botaniske myrtyper. 

Arbeidet med en ny naturvernlov er også viktig. Det bør her 
bl.a. klart presiseres at det ikke er nok å frede enkelte arter, men 
at også stedet der arten holder til må beskyttes. Et eksempel kan 
belyse dette. I Midtsjøvannet i Ski er fuglene fredet, men det er 
ikke gitt regler for bruk av vannet - som nå sommer som vinter 
fungerer som fl yplass og som dessuten har en kommunal bade
strand. Kommunen har i tillegg nylig fått rett til å regulere vannet 
til drikkevannsformål, slik at de grunne partier - som er av størst 
betydning for fuglelivet - periodevis vil bli tørrlagt. Fredningen 
av fuglene og den generelle bruk av vannet er her ikke korrelert. 
Og som i så mange andre tilfelle er fredningen heller ikke tydelig 
merket av ute i naturen. På en telefonstolpe står det et lite skilt 
med «Fredet» og Norges riksvåpen - men at det er fuglene og 
ikke stolpen som er fredet, kan man ikke skjønne uten videre. 
De nye fredningene har et mer moderne syn på miljøets betydning 
for organismene. Som eksempel kan nevnes fredningen av Elfer
dalen i Notodden kommune, foretatt ved kongelig resolusjon 
i januar i år. Foruten at dyre- og plantelivet er fredet, er det her 
presisert at det ikke må utføres inngrep som kan påvirke de 
naturgitte vilkår for plante- og dyrelivet. 

Naturvern er et omfattende begrep og innebærer mer enn det 
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å opprette natur- og nasjonalparker, eller å frede mindre områder. 
Uten å utdype nærmere hva naturvern innebærer, skal vi bare 
nevne at det også innbefatter synspunkter for en langsiktig og 
allsidig utnyttelse av naturressursene. 

Det er meget vi savner med hensyn til naturvernarbeidet i Norge. 
Naturvernundervisning bør f.eks. inn i alle skoletrinn. En sterkere 
vekt på undervisningen i økologi - som behandler samspillet 
mellom organismer og miljø - er også ønskelig og vil styrke 
naturverntanken. Undervisningen i økologi og naturvern må 
munne ut i klare synspunkter for naturbruk. 

Vi har sett at det drives naturvernarbeid fra flere kanter: Av 
statlige organer og råd, og av frivillige frittstående foreninger, 
utvalg, komiteer og enkeltpersoner. Det vil være av største betyd
ning for dyrelivet i våre vassdrag at vi snarest får laget landsplaner 
der de enkelte synspunkter blir korrelert og satt inn i en større 
sammenheng. Oppgaven er stor, og vil nødvendigvis ta tid, men 
de stadig økende vassdragspåvirkninger tilsier at arbeidet ikke må 
trekke for meget i langdrag. 

Summary 
Animal Ufe in Norwegian water systems and nature conservation 

General notes on the Norwegian freshwater habitats and their animal lue 
are presented. Then follow remarks on man's increasing influence on lakes and 
rlvers. The effect of sewage, and of regulation of water-Ievel in lakes which serve 
as reservoirs for hydro·electric plants IS especially mentioned. Finally, a general 
outline of the organization of nature conservation in Norway is given, particularly 
the work pertaining to conservation of takes, rivers, and other types of freshwater 
habitats. 
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Småfuglene - skogens sunnhetspoliti 

Sigmund TvermYT 

Om fuglenes betydning som predatorer på skadeinsekter i 
skogen har det vært og er det til dels ennå, svært delte meninger. 
De høyst avvikende oppfatninger skyldes først og fremst at man 
har visst for lite om fuglenes økologi, det vil si deres næringsvaner, 
næringsbehov, bestandstettheten osv. En annen grunn er at de 
undersøkelser som har vært gjort gjennom tidene, har gitt resultater 
som peker i vidt forskjellige retninger. Både småfuglene og skade
insektene er heterogene grupper avarter, hver med sine særtrekk, 
slik at isolerte enkeltundersøkelser lett vil gi forskjellige svar. Et 
tredje og viktig moment er at følelsesmessige synsmåter nok har 
spilt en vesentlig rolle. 

Moderne skogskjøtsel og fuglelivet 
Moderne skogbruk drives etter bestandsprinsippet. Ved slutt

avvirkningen snauhogges store flater som så raskt tilplantes, eller 
foryngelsen baseres på ftøtrestilling. I ikke-hogstmoden bestand 
foretas en eller flere tynninger i løpet av omløpstiden, for å øke 
den nyttbare tilvekst og for å få benyttet virke som ellers ville 
gått til spille. 

Denne driftsmåte er helt nødvendig av driftstekniske, og dermed 
av økonomiske, grunner. Den fremelsker monokulturer, skog
bestand med ensartet og ens aldret preg, og store flater blir liggende 
trebare i flere år. Spørsmålet er så: Hvilke virkninger får dette for 
fuglelivet i skogen? 

Dette spørsmålet har vært livlig diskutert (Kierulf 1945, Eide 
1946, Krogh 1946), og det har delvis med rette vært pekt på at 
skogbruk drevet etter de nevnte prinsipper virker utarmende på 
småfugl bestanden. For en del arters vedkommende er dette sikkert 
riktig. Et særtrekk ved l-ulturskogen er at den har trekronene 
i samme nivå og at den er fattig på undervegetasjon, noe som er 
ugunstig for fuglelivet. De fleste arter krever nemlig en del busker 
og kratt, især av løvtrær, for å få det nødvendige skjul. Hule trær 
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er også mangelvare mange steder. Selv om det ikke finnes under
søkelser som direkte behefter en antatt ned.gang i småfuglbestanden 
som følge av intensiv skogsdrift, er det likevel rimelig å anta at 
fuglelivet blir fattigere i moderne drevet skog. 

Imidlertid virker den moderne driftsmåten neppe bare til 
ugunst for fuglene. En rekke fuglearter kan dra nytte aven rik 
vegetasjon av løvhatt på hogstflatene. I de senere år er man heldigvis 
kommet bort fra den moteretning at skogen skulle se ut som en 
søylehall, en driftsmåte som ikke hadde noen annen hensikt enn 
at skogen skulle se «pen og ryddig» ut. Arbeidskraften er nå så 
dyr at rydding av løvkratt bare foretas i den utstrekning det er 
helt nødvendig for å sihe den nye generasjon av bartrær. Mange 
steder er for øvrig også løvskogen blitt så verdifull at det ikke 
lenger er nødvendig å satse på ren barskog. 

Skogens småfuglbestand 
Blant ornitologene har det de senere år vært en økende interesse 

for kvantitative undersøkelser av fuglefaunaen. I Tabell 1 er satt 
opp noen resultater fra slike undersøkelser foretatt i Norge og 
Sverige. Tellingene er basert på registrering av syngende hanner, 
idet man regner antall syngende hanner = antall hekkende par. 
Tallene i tabellen omfatter selvfølgelig også en del arter som neppe 
har noen forstentomologisk betydning. Oversikten gir en antydning 
om hvilke yttergrenser man kan vente for bestandstettheten, som 
varierer sterkt med biotopene. 

Tabell 1 
Noen resultater (ra endel fugletakseringer i forskjell ige skog typer i Skandinavia 

Lokalitet Treslag I Par/km· I 
Bogesund, Stockholm 

- »
Sørkedalen, Oslo 

-»-
Buda!, S.-TrJag. 800 m o.h. 

-»- 600 m o.h. 
Abisko, N. Sverige 
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Løvskog 753 
Barskog 305 
Blandingskog 750 

Granskog 650 
Bjørkeskog 180 
Blandingskog 165 
Bjørkeskog 180 

(Engstrom 1955) 
-»
(Fremming & 

Slagsvold 1966) 
- »-
(Hogstad 1961) 
-»-
(Enemar 1963) 

Den tetteste bestand finnes i løvskog og da især i eikeskog. 
Særlig fuglerike er «øyer» av skog omgitt av dyrket mark. Relativt 
artsfattig er den ensformige granskogen, men den laveste tettheten 
finner man sannsynligvis på de magre og tørre furumoene. 

Småfuglene og skadeinsektene 
Et grunnleggende problem som det er av stor betydning å vite 

noe om for å kunne svare på spørsmålet om småfuglenes betydning 
for skogens sunnhet, er hva de spiser og hvor mye de setter til livs. 
Videre er det viktig å vite i hvor stor grad de er fleksible i sitt 
næringsvalg og i sine krav til hekkebiotoper. 

Enhver eier aven fuglehåndbok kjenner klisjeen om at den 
eller den arten «fortærer en mengde skadelige insekter». Imidlertid 
er det nokså sparsomt med opplysninger om sammensetningen av 
dieten til de forskjellige arter, i alle fall opplysninger som har 
interesse for norske forhold. Nedenfor skal noen aktuelle arbeider 
refereres i forbindelse med insektene som næringsobjekt for visse 
fuglearter. 

Løvsangeren er en av våre vanligste fugler. Dens næring er 
blitt undersøkt i Finland av Kuusisto (1941), som på en glimrende 
måte viser hvor vanskelig det er å trekke entydige slutninger om 
småfuglenes betydning som insektpredatorer. Løvsangerens diett 
varierte nemlig sterkt med skogens sammensetning. I løvskog 
(bjørk) besto næringen stort sett av insekter, både skadelige og 
indifferente j men med økende innslag av bartrær ble det en økende 
mengde edderkopper (Aranea) i menyen, og i furuskog dominerte 
disse helt (73,9 %). Skulle man slutte noe ut fra dette, måtte det 
være at løvsangeren i beste fall er indifferent, i verste fall skadelig 
ved at den i visse biotoper tar en mengde edderkopper, som også 
er insektpredatorer i skogen. Men løvsangerens «gjennomsnitts
diett» for alle de undersøkte biotoper viste gunstigere tall: 69,1 % 
insekt-imagines, 21,4 % insektlarver og bare 9,5 % edderkopper. 
Tallene er basert på mageundersøkelser . 

Den svarte og hvite fluesnapperen er av særlig interesse, 
da man lett får den til å ruge i opphengte kasser. Tross navnet er 
det mye som tyder på at den foretrekker en variert diett av insekter 
og edderkopper. Under et masseangrep av furuflyet (Panolis flammea) 
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i Tyskland ble det funnet at fluesnapperens meny besto for en stor 
del IlV parasittAuer som snyltet på furuAyet. Dette var imidlertid 
helt på slutten av angrepet, og i slike situasjoner er gjerne parasitt· 
faunaen særlig rik (Serndt & Rapsch 1960). 

Også en russisk undersøkelse viste delvis ugunstige taU. Det ble 
der funnet at ungene den første tiden hovedsakelig ble foret med 
edderkopper (Aranea), men mengden av insekter økte etter hvert 
som ungene vokste ti l (Poznanin 1956). Herberg (1960) fant derimot, 
under et angrep av fururnåleren (BI/pa /us piniarius) i Tyskland, at 
fluesnapperens diett besto av 65,9 % skadeinsekter, 24,7 % 
indifferente og bare 9,4 % nyttige insekter. 

Meisene lever dels av vegetabilsk føde (frø), dels av insekter 
og edderkopper. De fleste driver en utstrakt hamstring (Haftorn 
1954). Dcres effektivitet som insektpredatorer går frem av et 
eksperiment foretatt av Rorig (1905). Han holdt bl.a. løvmeis, 
svartmeis og stjertmeis i store bur og foret dem med en blanding 
av frø, talg, og egg av barskognonnen (L)'manrria monacha). Især 
var løvmeisen glad i insekteggene. Den satte til livs 1500 egg pr. dag, 
til tToss for at den fikk flere retter å velge mellom. Bruns (1955) 
refererer et tilfelle fra Holland hvor kjøttmeisens unger ble foret 
opp nesten utelu kkende på larver og imagines av eikevikler (TOftri." 
tliridana). Berts (1955) i England fant at blåmeisen foret ungene 
hovedsakelig med pupper, mens kjøttmeisen mer spesialiserte seg 
på larver. 

Fuglekongen ble også undersøkt av Rorig (1905). Han kom 
ril at den især var spesialist på bladlus (Aphidae og Chermesidae). 
Det ble satt bladlusbcfengte planter inn i buret dens, og på kort 
tid var de «avluset» . 

Rorig kom for øvrig til at små fugler som fuglekongen og de 
minste meisene kan fortære sin egen vekt i insekter pr. dag. Tre 
stjertmeiser, en granmeis og to fuglekonger åt tilsammen pr. dag 
1876 larver av furuspinner (Dendrolimu5 pini). Larvene veide 
tilsammen 89 gram, mens fuglenes samlede veh var 65 gram. 

Stær en fremheves av flere som en insektpredator av rang. 
Vietinghoff.Riesch (1927) nevner et tilfelle hvor stæren tok store 
mengder larver av eikevikler. Gyory & Reichart (1966) fant at 
oldenborrer (Searabaeidae) utgjorde en stor del av næringen. En 
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undersøkelse i Sovjet viste også en stor prosent skadeinsekter 
i næringen til ungene (Adamatskaya et al. 1956). Utenom hekketiden 
streifer stæren omkring i Rokker, og det har vært iakttatt store 
virkninger når disse kaster seg over områder med mye skadeinsekter 
(Engstrom 1955). Stæren er likevel ingen utpreget skogsfugl, og 
det er vel en alminnelig erfaring at den i yngletiden mest henter 
sin næring på dyrket mark. 

Sperrene er mer spesialiserte enn de hittil nevnte arter. De 
betyr uten tvil mye som predatorer på de insekter som har larvene 
under barken og i veden: Barkbiller (Scolytidae), trebukker 
(Cerambycidae) og visse arter av snutebiller (Curculionidae). Stor 
betydning har også spettene ved at de hakker ut reirhull som 
senere overtas av andre fuglearter. 

l skogen ser man ofte tørre trær som har vært angrepet av 
barkbiller, og som spettene har plukket rene for bark for å få tak 
i larvene. En undersøkelse i Sverige viste at spettene i løpet av 
vinterhalvåret reduserte bestanden av den dobbeltørde barkbillen 
(Pol)'graphus poligraphus) med opptil 80-90 %. Denne barkbillen 
angriper grantrær som er svekket, f.eks. på grunn av tørke (Lekander 
1959). OtvOS (1965) undersøkte noen amerikanske Dendrocopus.aner 
(beslektet med vår flaggspett), som i løpet av ett år tok 31,8 % av 
billebestanden, dels ved direkte konsumering og dels ved at de 
ved avflekking av barken blottla en mengde larver som da strøk 
med fordi de ble utsatt for vær og vind og angrep av andre preda
torer. 

Svartspetten er kjent for sin noe brutale fremgangsmåte når 
den plukker frem stokkmaur (Camt>onOllls 5PP.) fra angrepne tre
stammer. Den gjør likevel neppe noen skade med dette, da treet 
som regel allerede er sterkt skadet av maurene eller av rotråte. 

Spettene har likevel sine uheldige sider. Svartspett og grønnspett 
tar en god del skogmaur (Fonn iea TIlla) og ødelegger tuene til disse 
viktige insektpredarorene. Flaggspetten levet en stor del av vinteren 
av bartrefrø, og den kan ta egg og unger fra andre fugler. Spettene 
gjør også skade ved at de tilsynelatcnde umotivert hakker dype 
huller i friske tTær. 

Mange insekter har larver som er sterkt hårete, noe som antas 
å beskytte dem mot fiender. Blant våre skogsinsekter gjelder dette 



særlig furuspinneren (Dendrolimllspini)og barskognonnen (Lymamria 
monacha). I håndbøkene nevnes ofte gj øken som den eneste av 
fuglene som bf)T seg o m slike larver. Den har en mage som er 
spesialbeskyttet mot de stundom giftige hårene. Det har imidlertid 
vist seg at de fleste insektspisende fugl i noen grad fortærer slike 
hårete larver. SmMuglene malttakterer larvene med nebbet og eter 
de indre deler (Mansfield 1955). Steinfatt (1942) fant at kjøttmeis, 
fluesnapper og flaggspett rok en mengde larver av barskognonnen. 
Tidligere er nevnt R6rigs forsøk med meiser og fuglekonge. 

Barve pse ne (Diprionidae) er en insektgruppe som ser ut til 
å virke lite tiltrekkende på fuglene. Larvene til flere av disse har 
beskyttelsesmekanismer som trolig er ganske effektive. Dell røde 
furubarvepsen (Neodi{>rion sertifer) er et godt eksempel. Larvene 
dens lever på furubar, og de holder sammen i kolonier på opptil 
JOO- 150 individeT. Hvis kolonien forstyrres , reiser samtl ige larvet 
forkroppen i taktfaste bevegelser (<<soldatmakk))). Det se r ut som 
om hele kvisten lever. Disse bevegelsene skremmer tro lig mindre 
fugler fra il angripe. Larvene skiller også ut en seig væskedråpe 
som trolig virker frastøtende. I tillegg til dette inneholder de mye 
harpiks og and re skarpe sloffer som antagelig gir dem en vond 
smak. Disse forhold er påpekt av flere forfattere (Gyory & Reichart 
1966, Forsslund 1936, m.fI.), og de stemmer helt med undertegnedes 
egne iakttagelser. Under et angrep av rød furubarveps i ØStfold 
i 1965 hadde jeg i lengre tid anledning til å følge (med lyssrerk 
kikkert) et løvsangerpar som samlet inse kter i det angrepne fe lt . 
Såvidt jeg kunne se, hendte det aldri at fug lene rørte disse larvene, 
til tross for at det krydde av dem like ved reirer. 

Det kjønnsmodne stad iet av barvepsene synes derimot å bli 
spist av fugl. Boas (1923) nevner et interessant tilfelle hvor måker 
og stær samlet seg i store flokker og fanget svermende barveps. 
Måkene er for øvrig kjent for å fange fl yvernaur, især stokkmaur, 
når disse svermer på varme sommerdager. Vietinghoff-Riesch (1927) 
nevner dette fra Tyskland, men det er også et alminnelig feno men 
her i landet. Det skjer om ettermiddagen, ofte i litt lummervarmt 
vær. Da kan det myldre av svermende maur, og måker og andre 
fugler fanger disse i flukten, ofte i stor høyde. 

Med noen unntak ser det altså ut til at de fleste arter av skade-
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insekter i skogen faller som bytte for fugl. Til og med typiske 
frøspesialister som korsnebbene har jeg sen fråtse i bladlus på 
ospeløv. 

Småfuglenes rolle under store masseherjinger 
For å si noe sikkert om fuglenes betrdning under masseherjinger, 

er det selvsagt ikke nok bare il vite hva og hvor mye den enkelte 
art eller det enkelte individ setter til livs av skadeinsekter. Man må 
også undersøke hvilken innfl ytelse fug lebestanden som helhet har 
på bestanden av insekter. På. dette området har det vært gjort en 
god del undersøkelser, som har vist temmelig varierende resultater. 
Det ser ut til at fuglene ikke kan slå. ned et masseangrep når dette 
først er kommet i gang. Heller ikke kan den relativt fattige fugle
bestand, som normalt finnes i kulrurskogen, alene forebygge angrep. 
Fuglene er bare en av mange begrensende faktorer . Vi skal se på 
noen undersøkelser som belyser dette. 

Hvor avmektige fuglene kan være under virkelig katastrofale 
masseherjinger illustreres på en dramatisk måte ved en undersøkelse 
foretatt under et angrep av løvskognonnen (Lymantria dispar) 
i Tsjekkoslovakia. Under angrepet varierte den samlede vekt av 
larvene (biomassen) mellom 250 og 6000 kg ( !) pr. ha (I ha = 

100 X 100 ml. Det samlet seg en mengde fugler innen området, og 
bestanden kom opp i 30 individer pr. ha, eller hele 1500 par pr. km!. 
l løpet av sommeren fortærte fug lene likevel bare 54 kg larver 
pr. ha, eller under 1 % (Turcek 1949). 

U nder et angrep av «the spruce budwornl)} (Choristoneura 
fllmiferana) i USA ble det funner at fuglene bare tok 3.5-7 % av 
larvene. De to forfatterne mener at når det gjelder fuglene som 
insektpredatorer, synes det klart at disse ikke alene kan kontrollere 
masseangrep av skadeinsekter. For å holde bestanden på et bestemt 
nivå fra år til år, kreves det nemlig en dødelighet på 98 til 99 % 
(George & Mitchetl 1948). 

For samme insektort fant Kendeigh (ifølge George & Mitchell 
1948) at en fuglebestand på 700 par pr. km~ tok livet av 4,3 % av 
larvene. Tothill (1923) fant noe hørere tall, idet han angir 39 % 
dødelighet forårsaket av fugl under et angrep av «the spruce 
budworm») i British Columbia. 
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I de hittil nevnte undersøkelser er ikke regnet med den predasjon 
som skjer på egg og andre stadier om vinteren. I England undersøkte 
Betts (1955) meisenes betydning for bestanden av frostmålere 
i eikeskog j Gibb og Betts (1958) deres innvirkning på insektmengden 
i furuskog. l begge tilfeller ble det funnet at fuglenes innflytelse 
om vinteren var ubetydelig. 

Det har også vært gjort forsøk med å stenge av enkelte trær 
slik at fug1ene ikke kommer til. Dette ble gjort i USA under et 
«spruce budworm»-angrep. Trærne ble dekket med nett som holdt 
fuglene borte, mens insektene hadde uhindret adgang. På disse 
trærne ble det utpå sommeren 20---40 % flere larver enn på de 
utildekkede trærne (Franz 1954). Et lignende forsøk ble gjort 
i T yskland under en eikeviklerherjing. Det treet som hadde vært 
dekket tU, fikk etter en tid 30 0l< flere larver enn nabotrærne 
(Pfeifer & Ruppert 1953). 

Under store «snauåo) har det vært iakttatt «grønne øyer» 
i områder med særlig rikt fugleliv, noe som kan tas som en indika
sjon på at en god fuglebestand kan dempe slike masseopptredener. 
Bruns (1956) nevner dette i forbindelse med et angrep aven spinner, 
Dasychira pl.ldibunda, på bøkeskog i Tyskland. Et annet tilfelle 
siteres etter von Berlepsch Qansson 1963) under en eikevikler
herjing. Butovitsch (1959) derimot, nevner et område i Sverige 
med særlig rikt fugleliv, hvor det likevel har vært gjentatte masse
herjinger av eikevikler. 

Kunstig økning av fuglebestanden som biologi k insektmiddel 
En ting er hva en relativt beskjeden fuglebestand kan gjøre i en 

kulturskog som kanskje er ugunstig som hekkebiotop for fuglene. 
oe annet er det h a som vil skje hvis man planmessig går inn for 

å øke bestanden med forskjellige midler. I Tyskland og dels i Sovjet 
har det vært gjort en del slike forsøk i stor målestokk, og med 
bra resultater. Før i s r på noen av disse, skal vi peke på noen 
populasjonsdynamiske forhold ved fuglene som bestemmer deres 
effektivitet som biologisk insektmiddel. 

Det er tidligere nevnt at fuglene viser en tendens tU å samle seg 
i områder med insektangrep. Det kan også tenkes at vi får en øket 
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forplantning innen slike områder. Kunstig kan vi for enkelte arters 
vedkommende øke bestanden ved hjelp av fuglekasser. 

For de fleste småfuglers vedkommende vil imidlertid hannenes 
territoriehevdelse sette en øvre grense for den bestandstetthet som 
kan oppnås i forplantningstiden. Det er nemlig slik at hannene hos 
de fleste småfugler markerer et område omkring reiret med sangen 
sin, og innen dette området tåles ingen fremmede. Man får ikke 
kjøttmeisen til å hekke i kolonier. (Et unntak danner stæren, som 
er en utpreget koloniruger.) AgTessiviteten er riktignok hoved
sakelig rettet mot artsfrender, men også hanner fra andre arter 
vil i mange tilfeller bli jaget bort fra territoriet. 

T erritoriehevdelsen regulerer altså bestandstettheten. Utover et 
visst antall par pr. flateenhet får en ikke øket bestanden, uansett 
hvor mange kasser som finnes, og uansett hvor gunstige forholdene 
er for øvrig. Spørsmålet blir derfor om den fugletetthet som er 
nødvendig for effektivt å bekjempe skadeinsektene, virkelig kan 
oppnås i praksis. 

Et annet forhold som er bestemmende for fuglenes effektivitet, 
er deres krav til en variert diett. Det har vist seg at når et insekt
angrep begynner å få karakter av masseherjing, øker mengden av 
dette insekt i fuglenes diett bare til et visst punkt. Der om insekt
mengden øker ytterligere, vil denne prosent igjen kunne avta. De 
fleste fugler forlanger nemlig en viss variasjon i kosten, og det kan 
tenkes at de blir lei aven altfor ensidig sammensetning. 

De som har beskjeftiget seg med disse problemene, peker på 
at hvis man skal ha noen nytte av småfuglene som middel mot 
skadeinsektene, må de tiltak som settes i verk være langsiktige. 
Sammenlignet med insektene har fuglene en meget langsom 
formering, derfor er det for sent å sette i gang slike tiltak etter at 
et insektangrep har begynt. Men flere forsøk tyder på at det er 
mulig å bygge opp en så stor fuglebestand at denne på det inn
ledende stadium kan forebygge masseangrep av visse insekter. 

Oberforstmeister, dr. Otto Henze i MUnchen har gjennom 
30 år drevet systematisk utsetting av fuglekasser i stor stil. Dette 
har foregått innen et område på 60 ha med blandingsskog, hvorav 
30 % eik som tidligere var sterkt utsatt for angrep av eikevikler. 
Henze fant at de beste insektpredatorene blant de hulerugende 
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«Ulf, likel'ikler nd igj<'1!!)) 

(Eun &lyn' Pjlan~=hut~ . Kuritr) 

småfuglene var kjøttmeis, blåmeis, sva r t og hvit flue
snapper og pilfink. Han gikk derfor inn for - vcd hjelp av 
spesielt egnede kasser - å øke bestanden nettopp av disse 
«Arbeitsv6gcl»), som han kaller dem. 

Før forsøket tok til (i 1933), var bestanden av de nevnte artene 
tilsammen bare 0.4 par pr. ha. Han satte så i gang med utsetting 
av kasser, idet han økte tallet på disse fra år til k l 1963 hadde 
han ute 330 kasser på de 60 ha. Samme året var det 209 fuglcpar 
som fikk frem flyvedyktige ungekull, dvs. 3,5 par pr. ha. Han fikk 
altså ni-doblet den hekkende bestand av de mest effektive insekt
predatorene. Parallelt med økningen i fuglebestanden skjedde det 
en markert nedgang i eikeviklerskadene, slik at de mot sl utten 
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kom langt under toleransegrensen, mens omgivende arealer hadde 
gjentatte masseherjinger (Henze 1964). 

Et lignende forsøk, men i en helt annen skogtype, ble foretatt 
av Herberg (1960). Det foregikk i nesten ren, plantet furuskog på 
de tørre hedestrekningene i Nord~Tyskland og var rettet mot 
fururnåleren (Rupa/us piniaTius), som er en alvorlig fare for furu
skogen i Mellom-Europa. Forsøker gikk over 33 år, men i motset
ning til Henze satte Herberg ut fullt antall rugekasser allerede de 
første årene. Det viste seg at biotopen ble «mettet)) med fugl 
allerede etter to-tre år. Herberg arbeidet med flere felter, og på det 
gunstigste fikk han øket bestanden av huleTugere fra 0,4 til 2,1 par 
pr. ha. På aUe fehene var nedgangen i skadene plltagelige, mens 
plantningene for øvrig var stadig plaget av fururnåleren. 

Det har vært foretatt en rekke lignende forsøk i Tyskland, men 
det vil føre for langt å omtale flere. De to som her er nevnt, er særlig 
interessante da de har foregått i sa vidt forskjellige biotoper. 
Herbergs forsøk viser at selv i relativt karrig furuskog er det mulig 
å få en så høy småfuglbestand at insektskader kan forebygges. 

Hvorv idt sli ke tiltak har noe for seg i vårt land , er det vanskelig 
å si noe om. De tyske forsøkene har vært rettet mot insekter som 
har larvene på nåler og blad og som opptrer med periodiske masse
angrep. Slike skadeinsekter byr på relativt små problemer hos oss, 
i hvert fall i skog som er så verdifull at tiltak mot skadeinse kter 
er lønnsomme. Men det kan tenkes at særlig verdifull eikebestand 
på Sørlandet kan beskyttes mot eikevikleren ved storstilt utsetting 
av fuglekasser. 

Summary 
Bird~ and farest inlects 

The utide is based on liter:lture studies. Many o( the small birds occurring 
in the (orest are excellenc inscct predators. It is generally agreed that they alone 
cannot odfe<:tively reduce a mass llnack of insects. By Illeans of nesting boxu, 
howcver. Mrd population~ may be nised to Il levd high enough [O com bar 
outbreaks of certa;n injurious insects. 

Author·s Rddress; 
Det norske Skogfors"ksvesen 
Vollebekk 
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NYTI FRA ZOOLOGISK AVDELING, TROMSØ MUSEUM. l. 

Bever i Troms og Finnmark 
Økologi og bestand 

Ola Arne Aune 

Innledning 
Fra 1962 til 1965 ble tilsammen satt ut 7 par bever i Trc,ms og 

Finnmark fylker. (Kart 1.) Utsetting av bever er tidligere med veks
lende resultat foretatt både i Norge og andre land. Det var derfor 
av interesse å få samlet opplysninger om forsøkene i Troms og 
Finnmark for sammenlikningens skyld, og for å få noe kjennskap 
til beverens livsmuligheter i disse oITLråder. 

De personer som sto for utsettingene og enkelte andre interes
serte, har siden delvis fulgt med i hvorledes dyTene har mestret 
de nye levevilkår , men noen nøyaktig registrering var ikke blitt 
gjennomført. Jeg h åpet derfor ved kontakt med disse personer, og 
ved egne undersøkelser av de nåværende beverlokaliteter å få 
samlet verdifulle opplysninger om dyrenes skjebne fra utsettingen 
og fram til høsten 1966. 

Lokalitetene i Finnmark ved Karasjok ble undersøkt i løpet av 
ca. en ukes opphold i første del av august 1966, mens det til indre 
Troms ble foretatt flere turer av ett til fire døgns varighet, den 
første tidlig i juni, den siste midt i oktober på snødekt mark. 

Feltundersøkelsene kunne gjennomføres takket være bidrag fra 
Nord- orges Fondet og Fondet Nord-Norges Universitet, ved 
Komin~en for de vitenskapelige institusjoner i Tromsø, for hvilket 
jeg er meget takknemlig. Jeg takker også hjerteligst skogfullmektig 
Otto Silsand, Heggelia i Bardu, og gårdbruker Jakob Trondsen , 
Karlstad i Målselv, samt lærer Eivind Tønnesen, Karasjok, for 
deres verdifulle opplysninger om utsettingene i Troms, henholdsvis 
Finnmark. 

Tidligere utbredelse i Troms og Finnmark 
Bever fantes i tidligere tider og ennå så sent som i midten av 

1700-å~ene i d e fleste av Norges skogtrakter (Collett 1911- 12). 
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Men en pågående tilbakegang fortsatte, og de siste observasjoner 
av bever i Troms og Finnmark ble gjort omkring 1850-60. 

Med hensyn til beverens tidligere forekomst i Troms foreligger 
det ifølge Collett (1898), få eller ingen fullt pålitelige iakttagelser. 
Collett mener videre at beveren på disse steder har forsvunnet så 
tidlig at erindringen om dem stort sett har gått tapt. Hagemann 
(1892) nevner imidlertid at en bever ble sett i Kvænangen så sent 
som i 1860-årene, mens Collett selv (1911-12) angir at et individ 
ble funnet ved Barduvann i 1863. 

Enkelte stedsnavn i Salangen, Lenvik og Målselvdalen antyder 
beverens tidligere forekomst på disse steder (Collett 1898, Holmboe 
1916, Qvigstad 1922). 

I Finnmark har beveren vært til dels tallrik over store deler av 
fylket. Både fra Alta, Porsanger, Tana og Varanger finnes flere 
opplysninger om dens tilstedeværelse (Collett 1898, Hagemann 
1897). Dessuten finnes også her stedsnavn som antyder beverens 
tidligere forekomst (Qvigstad 1922). 

I Vest-Finnmark forsvant den tidligere enn i de østlige deler 
av fylket. Allerede i siste halvdel av 1700-tallet var den således 
utryddet i Altadalen, men i Lakselvdalen levde de siste bevere helt 
til slutten av det samme århundre. 

De mest kjente beverlokaliteter i Øst-Finnmark var Tanadalføret 
og Syd-Varangers elver og innsjøer. Collett (1898, 1911-12) 
nevner også Komagelven på Varangerhalvøya som tidligere opp
holdssted for bever og hevder at dette er det nordligste sted 
(700 10' N) i Europa hvor bever har hatt tilhold i historisk tid. 

Ved Nesseby i Varangerfjorden ble den siste bever skutt omkring 
1860 og i Tanadalen noen få år tidligere. De sjste individer i Sør
Varanger ble observert i 1840-årene (Collett 1911-12). 

Tidligere forsøk med utsetting av bever 
Olstad (1937) omtaler fire tidligere forsøk på utsetting av bever 

i Norge. På Voss ble det i 1927 satt ut en 5j'! og to d'd', og i Orkdal 
i Sør-Trøndelag, ved Amottjem, ett par i 1926 og to par i 1929. 
Ett par ble sluppet i Tydal i Sør-Trøndelag i 1932. Det fjerde 
nevnte forsøk var 3 par (et par litt eldre dyr, et par ungdyr og et 
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par beverunger) som høsten 1925 ble satt ut i Vefsn i Nordland. 
Olstad nevner at forsøket ved Voss sannsynligvis må betraktes 

som mislykket, og at det paret som ble satt ut i Tydal, etter aU 
sannsynlighet dro over til Sverige. Både i Vefsn og O rkdal formerte 
dyrene seg, og i de nænneste år etter utsettingene ble det dannet 
fl ere beverkolonier på disse steder. 

Helt fram til siste verdenskrig levde bever i Vefsn, men etter 
krigen har de ikke vært observert (Mørkved 1961). For Orkdals 
vedkommende nevner O lstad (1947, s. 134): (d nntil for få år sia 
iallfall var det en mindre bestand av bever i disse traktene.)) I følge 
Pedersen (1967) levde det her bever helt til 1961. 

Disse nre fOTsøkene på utsetting av hever i Norge har således 
sett over lengre tidsrom, vært mindre vellykket. For Orkdals og 
Vefsn's vedkommende resulterte de dog i bestander som besto 
i omlag 30 år, og en regner med at disse to bestanders undergang 
t il en viss grad skyldes etterstrebeIse fra menneskets side, sli k at 
de muligens kunne ha blitt opprettholdt hvis detre ikke hadde 
vært tilfellet. 

Fra udandet kjennes flere forsøk på utsetting. I 1925 ble ett par 
utsan ved Gorvik i Jamtland i Sverige (Wilsson 1960). WUsson 
antar at det er avkommet etter dette paret som har spredt seg ril 
de nærliggende distrikter. Ved en inventering i 1957/58 ble bestand~ 
en i disse områder anslått til 250- 300 dyr. Wilsson nevner også 
(1964) at ved siden av det nevnte {:UT ved Gorvik, ble det senere, 
fra Småland i sør til Norrbotn i nord, satt ut et hundretall norske 
bever, men stort sett med dårlig resultat. 

l Finland ble det satt ut norske cevre i 1935 og et år senere 
noen amerikanske beverpar (Wilsson 1964). I 1955 var stammen 
på 4-500 d}T, hvorav 3/4 ble antatt å stamme fya de amerikanske 
d}Tene. 

l Russland er også foretatt vellykkede utsettinger. To grupper 
på tilsammen 14 dyr ble i tiden 1934-37 satt ut ved Lake Imandra~ 
vassdtaget på Kola-halvøya (ca. 67° 30' N, 3r Ø) (Nassimovich & 
Semenov~Tian~Shansky 1959). Disse formerte og spredte seg sterkt, 
og i 1947 talte stammen således omkr ing 100 individer. 

De her nevnte utsettinger er således gjennomført med vekslende 
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Kart 1. 
Utse tringer liV bever i Troms og FinnllUlrk 1962- 1965, 

(ImroductiollS of beaver in TrOm$ and Finnmarlc 1962- 1965,) 

hell, men de skulle også vise at det er mulig å omplantere bever 
til nye områder dersom naturforholdene er tilfredsstillende og 
d}Tene få r leve i fred. 

Utsetting i Troms 
2 par bever ble i 1962 satt ut i indre Troms. Dessverre har det 

vært noe vanskelig å få nøyaktige opplysninger om denne ut~ 

settingen, da det tross henvendelser ikke har lyktes å oppnå 
kontakt med de som sto for den. Som nevnt innledningsvis, bidro 
imidlertid Jakob Trondsen og Otto Silsand med verdifulle opp.. 
lysninger. 

I følge Silsand ble det på ettersommeren eller høsten 1962, til 
forskjellige tidspunkt, satt ut ett par bevet ved Vegavarn i Sørreisa 
og ett par ved Krokbekken 4- 5 km ø for Vegavatn. Begge par ga 
seg snart ut på vandr;ng. Det ene paret dro til Barduelva hvor det 
samme høst holdt til en t id like ovenfor Heggelia. Senere på høsten 
flyttet de videre oppover Bardudalen og slo seg ned i en sidebekk 
til Barduelva ca. 4 km nedenfot Bardu kirke. Her hadde de tilhold 
inntil våren 1964 da de druknet under 'isgang. 
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Det andre paret d ro (iflg. Silsand) over fjellet til Karlstad 
i Målselvdalen. Dette bekreftes av Trondsen som nevner at 2 bever 
slo seg ned i Mortenelva 4- 5 km S for Karlstad allerede samme 
høst som utsettingen foregikk. Utpå sommeren 1964 ble et bever
skjelett funnet ute i Mortenelva like ovenfor Bruvoll (Trondsen 
pers. medd.). Skjelettet ble ikke tatt vare på. 

r løpet av feltundersøkelsene i 1966 ble det bekreftet at bever 
i flere år har hatt og fortsatt har tilhold i Mortenelva fra ca. 2,5 til 
ca. 7 km ovenfor munningen. 

Fig. I. 
Vegetasjon vI Mortenelv ml bjørk (elt BV bever vin~rs tid. Stubbeh. OppI . l ,JO m. 
(Vt'gewrion lry Morfeneill wirh birch feUed lry bl'Ol't'l" in winu r. SnIJnpJ up !O J ,JO m.) 

Nlværende forekomst i Troms 
Det foreligger ikke sikre opplysninger om hvorvidt beverparet 

som slo seg ned i Bardu høsten 1962, bygget hytte, men det anses 
som lite sannsynlig at det maktet å sette unger til verden allerede 
våren etter. Sannsynligheten for at hunnen skulle bli drektig våren 
1964 er noe større. Det hersker imidlertid ikke full enighet om det 
vanlige tidspunkt for beverungenes fødsel. Olstad (1947) og Valeur 
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(1965) nevner begynnelsen av mai etter 6 ukers drektighet, mens 
\X/ilsson (1960) sier ar ungene vanligvis fødes i s lutten av mai ved 
Faxalven i Jamtland , og han angir også (1964) 105 dager som vanlig 
drektighetstid. Silsand kunne ikke angi noe nøyaktig tidspunkt for 
når beverne ble tatt av isgangen i 1964, men selv om hunnen hadde 
satt unger til verden fø r isgangen, ville de neppe ha overlevd. Det 
er heller ikke framkommet sikre opplysninger om levende bever 
på disse traktet etter vinteren 1964. 

Når det g,elder beverparet i Mortenelva, må en bl. 3. p. g. 3. 

manglende funn av hytte, anta at det er lire sannsynlig at det satte 
unger til verden før den ene døde (cfr. Wilsson 1964). De under· 
søkelser som ble gjort i 1966, tyder også på at det neppe er mer enn 
en bever som nå lever i denne elva. Den nåværende forekomst av 
bever i Troms består derfor neppe av mer enn ett individ . 

Utsetting i Finnmark 
Tilsammen JO bevre ble i 1964 og 1965 satt ut pa to forskjellige 

lokaliteter i nærheten av Karasjok. Ursettingene ble foret:Ht etter 
initiativ av formannen i Karasjok viltnemnd, Eivind Tønnesen, 
som velvilligst ga fø lgende opplysninger om utsettingene. 

l siste halvdel av august 1964 ble to par bever slu ppet i elva 
Geimejokka, som munner i Karasjokka ca. I1 km ovenfor Karasjok 
kirkested. Det første paret ble satt ut ca. 20. august 1964 omlag 
5 km ovenfor Geimejokkas munning. Omlag en uke senere ble 
par nr. 2 sluppet ca. 3 km lengre nede i elva . (Kart 2.) Sommeren 
1965 ble nok et par sluppet i Geimejokka (ca. 20. juni) på samme 
sted som par nr. 2 i 1964. 

I elva Valjjokka, som renner ut fra Nattvann omlag 15 km N 
for Karasjok , ble 2 par satt ut med ca. en ukes mellomrom i 
begynnelsen av august 1965. Stedet for utsettingene var \'ed 
Valjjokka ca. 5 km ø for Nattvann. 

Observasjoner 
Det er i tiden etter utsettingene på flere forskjellige steder gjort 

observasjoner både av levende bever og trær gnaget eller felt av 
bever. Dessuten er funnet en beverhytte samt en død bever. 
(Se kart 2.) 

Oppsitteren på Ra"nastua fjellstue hevder (iflg. Tønnesen) å ha 
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N 0,--, _ _ --i.~ __ __''9 km 

I 

Kart 2. 
1: Sted for utsetting av par nr. l i Geimejokka, august 1964. 2: Sted for utsetting 
av par nr. 2 og 3 i Geimejokka, august 1964 og juni 1965. 3: Observasjon av 
bever høsten 1964.4: Observasjon av bever juni 1965,5 : Observasjon av bever 
juni 1965. Død bever funnet august 1965.6: Observasjon av bever mai/juni 1966. 
7: Flere observasjoner av bever 1965. 8: Beveraktivitet observert i 1965. 9: 2 ut· 
settinger august 1965. JO: Beverhytte funnet nær Grønvann 1966. 11: Bever· 

aktivitet observert i august 1966. 

(1 : The place tUllere pair no. l Wa5 introduced in Geimejokka, August 1964. 2: The 
place tUhere pairs nos , 2 and 3 weTe introdllced in Geimejokka, August 1964 and 
lune 1965. 3: Observation of beaver in the autumn of 1964. 4: Observation of beaver, 
lime 1965. 5: Obsen'ation of beaver, lime 1965. Dead beaver found i n August 1965. 
6: Observation of beaver, May/lltne 1966. 7: &vera! abservations of beaver in 1965, 
8: Beaver activity observed in 1965. 9: Twa introdlU:tions of beaver, August 1965. 
10: Beaver lodge faund near Grønvann in 1966. 11: Beaver activity abserved in 

August 1966,) 

sett en bever ute i Geimejavri ca. 1 måned etter utsettingen i 
Geimejokka høsten 1964. Dyret har i så fall sannsynligvis fulgt 
Geimejokka oppover. Tønnesen hevder at observasjonen må 
kunne regnes som pålitelig. 

Tønnesen selv så ved to anledninger i 1965 (ca. 10. juni og 
ca. 25. juni) en bever i Geimejokka. Den første omtrent på det 
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sted hvor par nr, 3 ble satt ut ca. 20. juni, den andre ca. 0,5- 1 km 
lengre opp i elva. Videre så han i månedskiftet mai/juni 1966 et 
individ ved Geimejokkas munning. 

Flere fiskere som om nettene, forsommeren 1965, fisket i 
Karasjokka og Jiesjokka i avstander av inntil 3-4 km fra Geime~ 
jokkas munning, hevder å ha sett bever. Tønnesen mener at i alle 
fall noen av disse observasjonene må ansees for å være sannsynlige. 

Ca. 4 km ovenfor det øverste utsettingsstedet i Geimejokka 
fant Tønnesen i 1965 avbitte kvister og bark som var gnaget av 
bever (kart 2, pkt. 8). Mellom disse to stedene i elva er det en 
høydeforskjell på minst 50- 60 m , og elva har her et parti med 
kraftige stryk og små fosser hvor beveren må ha beveget seg på 
land. Det er ikke usannsynlig at det individ som ble observert 
i Geimejavri, har laget disse merkene. 

Midt j august 1965 ble en død bever funnet omtrent I?å det sted 
Tønnesen så en bever ca. 25. juni samme år. Dyret lå halvveis 
ute i elva og hadde ifølge Tønnesen sannsynligvis ligget slik ca. 
14 dager. Man lot dyret ligge der de. lå, og d~~ ble ikke kjønns
bestemt. 

Mellom de to utsettingsplassene i Geimejokka fant jeg under 
mitt besøk i august 1966 en rekke ferske spor etter beveraktivitet. 
Flere av sporene var neppe mer enn en eller noen få dager gamle. 

Ved utsettingsstedet i Valjjokka er bare få avgnagde kvister 
funnet (iflg. Tønnesen). En regner derfor med at dyrene ikke slo 
seg til der. Derimot observerte Tønnesen høsten 1965 en bever 
i nærheten av det lille tjernet Grønvann ca. 1 km øst for Nattvann . 
I april 1966 så han tydelige beverspor på snøen på bredden av 
Valjjokka omlag på samme sted. Dette stedet besøkte han igjen 
i juni og fant da mye tråkk ved en jord~ og kvisthaug, samt mange 
felte trær ellers langs elva. Jeg undersøkte stedet i august, og det 
kan ikke herske tvil om at det her dreier seg om en beverhytte 
av den typen som Wilsson (1960, 1964) kaller skogshytte. Ferske 
spor etter bever ble imidlertid ikke funnet på dette tidspunkt. 

I første del av august 1966 fant Tønnesen ved en kulp i elva 
Savkadasjokka flere beverfelte trær (kart 2, pkt. 11). Han antar 
at disse fellingene må ha vært foretatt høsten 1965, altså samme 
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høst som utsettingen. Stedet for denne observasjonen ligger ca. 
10- 11 km i luftlinje Sø for utsettingsstedet i Valjjokka, og disse 
to vassdrag har ingen direkte forbinddser. 

Nåværende bestand i Finnmark 
På grunnlag av det materialet som foreligger, er det ikke mulig 

å uttale annet om bestandens størrelse enn følgende: 
Av de 6 dyr (4 i 1964 og 2 i 1965) som ble satt ut i Geimejokka 

er ett individ funnet dødt (august 1965). Tegn til beverhytter ble 
ikke funnet på denne lokalitet i løpet av undersøkelsene i august 
1966. Etter dette er det lite sannsynlig at formering har funnet 
sted. For øvrig må en regne med at minst ett av de 5 gjenlevende 
individer (obs. i Geimejavri) kan ha vandret ut til andre områder. 

Av de 4 dyr som ble satt ut i Valjjokka i 1965, har sannsynligvis 
ett par slått seg ned ved Grønvann og bygget hytte der. Dette kan 
tyde på at formering har funnet sted, uten at dette behøver å være 
tilfellet. Mangelen på ferske spor etter bever på land i august kan 
skyldes at den i løpet av tidsrommet juni-august har flyttet, eller 
at dytene kun furasjerte på den rike bunnvegetasjonen i dva og 
derfor ikke hadde behov for å søke opp på land. WUsson (1960) 
nevner for øvrig at en beverbiotop om sommeren kan gi et ødslig 
inntrykk p.g.a. at bare hunnen og ungene holdet til i hytten da. 

Det andre par (evt. bare ett av dyrene) har etter alt å dømme 
også vandret bort fra utsettingsstedet (cfr. obs. av fellinger ved 
Sa v kadasjokka). 

Vandringer 
Avstandene mellom utsettingsstedene og observasjonssteder for 

bever eller steder for observert beveraktivitet i Troms og Finnmark, 
varierer stort sett fra 3---4 til ca. 15 km. Bare en (Vegavatn /Krokl 

bekken til Bardu) er lengre, nemlig ca. 30- 35 km, målt langs 
vassdragene. Dette er overensstemmende med litteraturen. Olstad 
(1937) nevner således at beveren er et forholdsvis stasjonært dyr, 
og at vandringer over større avstander må regnes som sjeldne. Som 
eksempel på lange vandringer som har forekommet , nevner han 
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Tabell 1 
Biotopdata (Biotope data) 

I Vega vatn I Mortenelv l Geimejokka Valjjokka 

Herred (d /striet) Sørreisa Målselv Karasjok Karasjok 
Høyde o .h. 

(alt.) 328 m ca. 0-20 m ca. 135-180 m 276-277 m 
Elvas bredde 

(river tIIidth) - ca. 4-20 m ca. 10-25 m ca. 10-25 m 
Elvas største dybde 

(river depth) - ca. 1 m 1,5-2 m 2-2,5 m 

Tabell 2 
Vegecasjonskarakteristikk (Character of vegetat/Olt) 

I Vegavatn I Morcenelv I Geimejokka I Valjjokka 

Treskike (trees) m 
Buskskikt (bushes) s 
Feltskikt (het-bage) 5 

Vann· , elvebunns· 
vegetasjon 
(aq!wtic l/eg.) s (m) 

f: frodig (luxuri.ant). 
m: middels (medium) . 
s: sparsom (sparse). 

f 
f 
f 

u 

u ; ubetydelig el. mangler (insignificant or !acking). 

f s 
f f 
f f 

u f 

strekninger på opptil 60- 100 km. Libby (1957) nevner at av 
122 gjenfunn av merkede bever i Alaska, hadde bare en vandret 
mer enn ca. 10 km på 2 år. Denne hadde tilbakelagt ca. 300-350 km 
målt langs vassdragene etter den mest sannsynlige vei. 

Biotopbeskrivelser for utsettingssteder 
og nåværende oppholdssteder 
Trom s 

Vegavatn, hvor det ene beverpal ble satt ut i 1962, har et 
flateinnhold på knapt 1 km2 og ligger ca. 7- 8 km vest for toppen 
av Andsfjellet. Vegetasjonen ved vannet domineres av forholdsvis 
åpen, gammel fjellbjørkskog (Bettda odorata) og synes i det hele 
karrig og lite egnet for bever (se for øvrig tabell 2 og 3). 

Utsettingsstedet ved Krokbekken ligger 4-5 km SV for Andsl 
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fjellet og ca. 50 m lavere enn Vegavatn. Vegetasjonen her gir om lag 
samme bilde som ved Vegavatn (iag. Silsand). 

Den nåværende beverlokaliret er Mortenelv, som munner i 
Målselva like sør for Karlstad. Elva snOr seg i stadige slynger 
oppover et 7-8 km langt frodig dalsøkk før den brått svinger 
mot SV oppover dalsiden mot Andsfjellet. Dalsøkkets bredde 
varierer mellom 30-40 og ca. 150 m. Jordbunnen i den del av 
dalen som beveren holder til, er sterkt sand, og grusholdig, mens 
den i den nedre delen hovedsakelig består av leire. Ved flom kan 
elva gå så stor at kvister o.l. blir skyllet opp på de 05-1 m høge 
breddene der disse er lavest. Vegetasjonen i dalen er stort sett 
meget tett og frodig (fig. 1). Spesielt buskvegetasjonen, hovedsaklig 
bestående av vier (Salix spp.), er kraftig og danner til dels et nesten 
ugjennomtrengelig kratt, som flere steder henger utover elve. 
breddene. 

160 

Fig. 2. 
Geimejokka ved utsettingssted for par nr. 2 og 3. 

(Geimejokka at the place where pairs nos. 2 and 3 were introduccd.) 

Finnmark 
De nederste 6 km av Geimejokka er fortsatt tilholdssted for 

bever. Største delen av denne strekningen renner elva i en ca. 
100---200 m bred dal (fig. 2). Jord og elvebunnen består på de 
nederste ca. 4 km hovedsaklig av sand og grus. Elva renner her for 
det meste stille og rolig. De neste 2 km opp til elvedelet ovenfor 
pkt. 1, kart 2, er elvebunnen flere steder dekt av stein, spesielt på 
de steder der elva går i stryk. Dalen er her smalere og ikke så dyp. 
Vel 0,5 km nedenfor elvedelet vider elva seg ut tU et lite vann 
hvor par nr. 1 ble satt ut i 1964 (fig. 3, kart 2, pkt. 1). 

Beverkappede kvister og greiner funnet oppe på land ved elva 
ca. 1 m over sommervannstanden i 1966, vitner om at den kan bli 
ganske flomstor . I følge Tønnesen er det vanlig å se beverkappede 
deler av greiner og stammer drivende helt nede i Karasjokka under 
vårflommen. Bortsett fra de nederste 1,5-2 km av Geimejokkas 
dal, der stor åpen furuskog dominerer, finner en for det meste 
frodig løvskog (fig. 2 og 3, tabell 2). 

Fig. 3. 
Geimejokka ved utsettingssted for par nr. l. 

(Geimejokka at the place where pair no. 1 was introduced.) 
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Som tidligere nevnt, ble det i Valjjokka ca. 1 km øst for Natt
vann funnet en beverhytte. Langs elva ovenfor og nedenfor denne, 
tilsammen en strekning på ca. I km, ble det funnet mange tegn 
på beveraktivitet. Elva Tenner her rolig, i store slynger gjennom 
et nesten flatt myrlandskap. Høyden fra vannflata til opp på 
breddene var under mitt besøk ca. 40- 50 cm. Tallrike bever
kappede deleT av kvister og greiner funnet oppe på breddene, 
indikerer at vannstanden kan øke vesentlig under flom. 

T reskiktet langs elva er noe sparsomt med torv- og grasmyr 
helt fram til elvebreddene på lange strekninger. Bare spredt langs 
bredden med mellomrom varierende fra 15 til 150 m finnes klynger 
av bjørk (fig. 4). Beverhytta ligger i den største av disse klyngene, 
og bjørkevegetasjonen strekker seg her 50- 60 m innover myra. 

Ved utsettingsstedet i Valjjokka er vegetasjonen temmelig lik, 
men noe tettere enn den ved Grønvann. Spesielt er det her mer vier 
(Tønnesen pers. medd.). Vegetasjonen på det sted ved Savkada
sjokka hvor fellinger ble observert, likner iflg. Tønnesen meget på 
den ved Geimejokka. 

Sammenlikner man forholdene på de her omtalte biotoper med 
hverandre, vil utsettingsstedene i Troms uvilkårlig skille seg ut 
p.g.a. sin noe karrige vegetasjon. Det kan derfor synes underlig 
at disse stedene ble valgt. De øvrige undersøkte lokaliteter ser ut 
til å gi langt bedre livsvilkår for bever. 

Ved Mortenelv ble registrert at hare (Lepus timidu.s) hadde 
barket ospetrær felt av beveT. Beitespor etter elg (Alces alces) ble 
også funnet helt nede ved elva. Ut fra registreringene synes det 
imidlertid ikke som disse to arter representerer noen konkurranse 
fo r beveren. Ved lokalitetene i Finnmark finnes også (iflg. T ønnesen) 
både hare og elg, men det antas også her at dette ikke er av vesentlig 
betydning. 

Hvorvidt de ved beverlokalitetene forekommende rovdyr 
representerer noen fare for bever bestanden, er det ikke mulig å si 
noe om p.g.a. manglende materiale. 
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Tabell 3 
Oversikt over viktige planter, efr. Simonsen 1966 (A survey of important plants) 

Vega- I Morten-

I 
Geime-

vatn elv jokka 

Bjørk (Bewla odorata Bechst.) ... ... xx I xx I xx 
Dvergbjørk (B. nana L) ... . .. .... o o o 
Furu (Pinus silvestris L.) . .. ..... . .. o x x 
Gråor (AlnIlS incano (L.) Moencb .) . , o xx o 
Osp (Populus tremula L.) .... . .. . . " o x o 
Rogn (Sorbus aucupana L.) _ ....... o x (o) o 
Einer (junipertts communis L) . .... 1 o o xx 
Vier (Salix spp.) . ... ..... ...... .. x xx xx 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata L.) . o o o 
Duskmvrull (Eriophorum 

angustifolium Honek.) . . ... ... .. o o o 
Mjødurt (Filipmdula Illmaria (L.) 

Maxim.) .. . . .. . , . . .... . ..... . x xx o 
Myrhatt (Comarum palustre L) . . . . x o o 
Snelle (Equisetum spp.) , . . . ... .. . . xx xx x 

o : ubetydelig el. ingen forekomst (insignijicant or laeking) . 
x : spredt forekomst (scaccert'd). 

xx: vanlig (common). 

Føde 

I 
Valj-
jokka 

x (xx) 
xx 

o 
x (o) 
o 
o 

xx 
xx 
xx 

x (xx) 

xx 
xx 
xx 

Ved å anslå alderen på stubbene ved Mortenelva la en spesielt 
merke til at størsteparten av den tidligere ospebestanden (Populus 
tremula) var blitt felt først sammen med noe bjørk. Eldre fellinger 
av vier ble det funnet relativt lite av, derimot ble det i august/ 
september 1966 funnet flere spiseplasser på sandbankene i Morten
elva med igjenHggende rester av vier-greiner og -h.'Vister. Det ble 
også konstatert at beveren hadde beitet mjødurt (Filipendula 
ulmaria) (cfr. Valeur 1965, Wilsson 1960, 1964). 

Ved Geimejokka syntes kvister av vier å være meget benyttet 
som føde om sommeren (juli/august). Også her ble funnet en del 
eldre fellinger og barkgnaginger av bjørk, samt spiseplasser på 
sand bankene. Fellinger og barkgnaginger både av bjørk og vier ble 
funnet ved Valjjokka. Osp fantes så å si ikke ved Geimejokka og 
i det hele tatt ikke ved Valjjokka. 

Ved Valjjokka like i nærheten av beverhytta ble funnet to 
kappede kvister (diam. 0,7 og 1,3 cm) av einer (Juniperus communis). 
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Byggverk 
Av byggverk laget av bever ble det på de undersøkte lokaliteter 

i Troms og Finnmark bare fwmet en hytte. Denne ligger som tid~ 
ligere nevnt, ved Valjjokka ved Grønvann. I forhold til skogshytter 
som er beskrevet i litteraturen, bl.a. av CoHet (1911- 12), Olstad 
(1945, 1947) og Wilsson (1960, 1964), er denne meget liten. Den 
ligger ca. 1 m fra vannkanten og er bygget opp av greiner, kvister 
og jord og ligger helt inntil en jordhaug som er ca. 1,5 m i diameter 
og har en høyde på ca. 0,5 m. Den bever bygde delen av hytta har 
en noe større høyde. En må anta at også jordhaugen utgjør en del 
av hytta. Den nedre omkretsen av hytta med haugen er ca. 180 X 

230 cm. Hø) deforskjellen fra toppen av hytta til vannflata var 
i august 1966 ca. 90 cm. Denne h øydeforskjellen kan kanskje synes 
noe liten på bakgrunn av at det i litteratuten nevnes eksempel på 
takhøyder på 40-50 cm (Olstad 1945) og 60 cm (Wilsson 1960, 
1964) i beverens sovekammer. Collett (1911- 12) sier inlidlertid 
at ban har funnet beverhytter hvor sovekammeret lå kun få 
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Fig. 4. 
Valjjokka ved beverhytte. A: Hytte:B: Hule inn i elvebredden. 
(Valjjokka at the beaver lodge. A: Lodge. B: Den in the river bank.) 

tommer over vannets nivå. En må anta at dette kan være tilfellet 
for hytta ved Valjjokka, men det er klart at et slikt forhold vil 
være meget sårbart overfor en økt vannstand. 

Den bygde delen er laget av bjørk, og vier,greiner av forskjellig 
lengde og tykkelse. Diameteren ved kappstedet var fra 0,7 til 6,5 cm, 
og greinlengdene varierte mellom ca. 25 og ca. 220 cm. De spinkleste 
hadde størst lengde (cfr. Olstad 1947). 

Uke vest for hytta er tråkket en sti opp fra elva. Den var 
imidlertid under mitt besøk stort sett bevokst med frisk, urørt 
uttevegetasjon. I elvebunnen tett ut for hytta var det gravet ei grøft 
inn mot elvebredden. Fra denne går en bule inn i bredden. Gr,øftas 
bredde innerst ved huleåpningen var ca. 6C- 70 cm. Ei liknende 
grøft i elvebunnen med tilhørende tunnel inn i bredden, ble også 
funnet 12- 13 m ø for hytta (cfr. bl.a. Collett 1897). (Fig. 4.) 

Beverstier 
Både ved Mortenelva og ved Geimejokka ble funnet flere 

beverstier fra elva og innover land. Stienes gjennomsnittlige bredde 
var 30---40 cm. De fleste var tydelig tråkket bare de første 3- 10 
metrene fra elva. Lengste tydelige sti var ca. 20 m. Mindre tydelige 
stier kunne følges 20- 25 m innover. Største avstand fra elv til 
beverfelt tre (osp) var ca. 80 m ved MOrtenelva (cfr. Collet 1897, 
Wilsson 1964). Flere steder gikk tydelige stier fra sandbankene 
og opp de meget bratte elvebrinkene. Største høydeforskjell på 
slike steder var ca. 1,5 m. 

Revirmarkeringer 
«BevergjelplassE.r}> (Wilsson 1960, 1964) ble funnet oppe på 

elvebreddene, 2-7 m fra vannkanten, både ved Mortenelva og 
Geinlejokka. Til disse plassene, som er steLkt opprotete steder 
i grasbakken hvor beveren avsetter bevergjel for å markere sitt revir, 
førte stier med ferske spor. Bevergjelplassene ved MOTtene1va og 
Geimejokka hadde størrelser på fra 30 x 40 cm til 50 X 100 qu. 
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Konklusjon 
Beverforekomsten i Troms synes å gå sin undergang i møte 

dersom flere dyr ikke blir satt ut. M.h.t. bestanden i Finnmark er 
det ennå for tidlig å si noe om den vil greie seg. 

Ved utsettinger av bever må en nok regne med en ganske stor 
dødelighet i de første årene. De nevnte eksempler fra tidligere 
forsøk viser imidlertid at mulighetene for vellykkede utsettinger 
er til stede hvis antallet utsatte dyr er stort nok, og dyrene får være 
i fred. 

På grunnlag av de utførte undersøkelser synes det som både 
Mortenelvs og spesielt Geimejokkas nærmeste omgivelser har en 
forholdsvis frodig vegetasjon, men da det ikke er foretatt nøyaktige 
undersøkelser av gjenveksten i forhold tU beverens beskatning, 
kan en ikke si noe om hvor lenge dyrene kan bebo disse lokaliteter 
(cfl. Simonsen 1965, Wilsson 1964). Ved Valjjokka skaper bunn
vegetasjonen utvilsomt gode sommerbeiter, men høst og vinter
næringen, spesielt av trær, synes å være noe sparsom. I områdene 
omkring de tO lokalitetene ved Karasjok finnes en mengde bekker 
og vann, og i distriktene omkring Mortenelva finnes også brukbare 
lokaliteter. Uten nærmere undersøkelser kan en imidlertid ikke si 
noe sikkert om disse lokalitetene tilsammen er tilstrekkelige til 
å fø små bestander av bever, men det synes som dette skulle være 
mulig i alle fall for Finnmarks vedkommende. 

Wilsson (1960) nevner at ifølge amerikanske tmdersøkelser er 
beverens formeringsevne avhengig av høyden over havet og til
gangen på osp. I høyder under 1500 m o.h. var f.eks. formerings
evnen 40 % når dyrene hadde rikelig tilgang på osp, og 25 % når 
de måtte nøye seg med vier. Dette forhold taler i negativ retning 
når det gjelder beverens livsmuligheter i Troms og Finnmark. 

Summary 
Beaver (Castor fiber L.) in Troms and Finnmark 
(North-Norway), ecology and stock 

During the last years 7 pairs of beaver have been introduced in Troms (1962) 
and Finnmark (1964-1965) counties. Investigations \Vere carried out in 1966, 
and it seems that in Troms only one specimen has survived. One of the 10 
specimens introduced in Finnmark has perished. Othenvise the investigations 
indicate that the animals in !:his county have strayed over \Vide territories. 

lf more beaver are not introduced in Troms, the species will become extinct. 
It is too early to predict whether the beaver in Finnmark will survive, but 
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conditions in these distdccs and also in the beaver territories in Troms seems 
ro be suirable for a smaU 5tock. 

One beaver lodge was found in Finnmark, and !:his and three of the present 
habita r.s are described. Food, distanecs trnvelled, beaver tracks and terrirory 
markings are mentioned. 

Author's addtess 
Roald Amundsens vei 38, 
Trondheim. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XXI. 

Lopper og taksvalereder i bergvegg 

Reidar Mehl 

Sammenlignet med forholdene hos pattedyr er få loppearter 
knyttet til fugl. Men det il ikke si at man sjelden finner lopper 
hos fugl. De arter fuglene har, er nemlig meget vanlige. Hos våre 
ca. 50 arter landpattedyr er det funnet 28 arter lopper, mens det 
hos våre ca. 200 rugefugler bare er funnet 17. Mens pattedyr, 
loppene er artspesifike eller knyttet til systematiske grupper, er 
dette ikke i like sterk grad tilfelle hos fugleloppene. Våre vanligste 
fuglelopper, Ceratophyllus gallinae, Ceratophyllus garei og Dasypsyllus 
ga llinulae , synes å være tilfredse med verten når visse miljø krav 
ved redet er oppfylt, uten hensyn til vertens avstamning. 

Et unntak i dette bildet hos oss er svaleloppene, og speSielt 
dem vi finner hos taksvale (De/.ichon ttrbica). Tabell I gir noen 
data for .de 11 svaleloppeartene som tidligere er publisert (med 
årstall) eller er funnet ved feltundersøkelsene i år (uten årstall), 
7 av disse finnes bare hos taksvale. 

En parasitts utbredelse faller innenfor, men ofte ikke sammen 
med utbredelsen til vertsdyret. Parasitten er nemlig også avhengig 
av andre faktorer enn bare verten ti lstedeværelse som f.eks. klima, 
spredningsevne og vertens utbredelseshistorie og trekkveiet. Flere 
lopper har således en diskontinuerlig utbredelse f.eks . Ceratophyllus 
caliotes som er funnet på Hardangervidda og Rondane. Den har 
nærmeste finnested i Kaukasus og forekommer ellers i Kashmir, 
Kirgisia og Irkutsk, altså i fjelltrakter. 

Redeplasseringen har vist seg å være en viktig faktor for 
forekomsten av noen taksvalelopper. Taksvalene plasserer redene 
sine enten utvendig oppunder taket på hus eller i bergvegger. Funn 
i forhold til de to typer redeplasser fremgår av tabell 1, fra Smit 
(1957) og egne iakttagelser. 

Frontopsylla laeta og Callopsyll.a waterstoni er bare funnet i reder 
i bergvegg. Smit (1957) oppgir for den førstnevnte arten funn 
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Tabell 1 
Lopper fra svaler i Norge , 

og taksvaleloppenes forekomst l reder på hu s og i bergvegg 
(Fleas from Hinmdinidae in Norway, 

and the f1eas from [he House Martin occllrring in nests on buildings and cliifs) 

Loppe art Vert I Publisen av 
Biotop 

Rede I Rede i 
(Flea) (Host) I (Pllblishecl by) ~ hu, be:gvegg 

(N"" on (Nest on 
bui/ding) diff,} 

Ceratophyllus Taksvale 
rusticus Delichon urbica Mehl X X 
hirundinis - »- Dunnet 1962 X X 
farreni - »- Mehl X X 
delichoni - »- Mehl 1967 X X 

caliotes - »- Dunnet 1962 X X 
Frontopsylla 

laeta -»- Mehl X 
Collopsylla 

waterstoni - »- Mehl X 
--

Ceratophylllls Sandsvale Sinclair & 
riparius freyi Riparia riparia Ewning 1963 
st)'.'< st'jX - »- Mehl 

Frontopsylla 
lapponica - »- Mehl 

Ceratophyllus 

I 
- -

Låvesvale 
affinis Hirundo rustiea Mehl 

i Skotland, Sveits og Kaukasus, og for den andre bare funn i 
Skotland og Sveits. Begge artene har hver sin nærstående art på 
taksvale i Asia. Smit (1952) diskuterer mulige årsaker til at disse 
loppene bare hnnes i reder i bergvegg. Han nevner det nære 
slektskap med visse gnagerlopper og mener det er sannsynlig at 
larvene til disse taksvaleloppene krever høyere fuktighet enn 
redene på hus kan gi . Plassering av reder på hus er av forholdsvis 
ny dato evolusjonsmessig sett, og Smit mener at artene kan ha 
vansker med å etablere seg i disse, grunnet den oppdeling i små 
adskilte kolonier som ofte er tilfelle når redene er festet ril hus. 

Wright & Lønnberg (1924) omtaler en teori av Heintze om to 
«biologiske raser» av taksvale : «Klippesvalen» og «hussvalen» med 
innvandring tU forskjellig tid og isolert gjennom sitt valg av rede
plasser. Forfatteren nevner at hvor reder hns på hus, er det vanligvis 
ingen i bergvegg, selv om slike høvelige redeplasser fins i nærheten, 
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og man har eksempel på taksvalekoloni i bergvegg hvor ingen reder 
fantes pa hus i nærheten. Men ingen tydelige morfologiske for
skjeller er funnet mellom disse to «raser}). Kolonier på hus har 
jeg inntrykk av ofte er ustabile, noen forsvinner og andre dannes, 
men jeg mangler opplysninger om dette fra kolonier i bergvegg. 
Både isolasjonsfenomener mellom svaler fra disse to redehabitater 
og ustabile kolonier på hus kan være viktige faktorer som vanskelig
gjør spred ning og etablering av de to omtalte loppearter. Mot en 
slik teori kan hevdes at nettopp i fjellstrøk er også kolon iene på 
hus store og antagelig met stabile. 

F. laeta og C. waterstoni er funnet på få meget spredte lokaliteter. 
Dette kan skyldes at loppene også innen redehabitaten bergvegg 
stiller strenge hav. Mer sannsynlig er at de aktuelle hekkeplasser 
er darlig kjent og ikke undersøkt. Med andre ord et samarbeid 
mellom entomologer og ornitologer har ikke vært utnyttet. 

CUTry-Linda.h1 (1961) gir forholdsvis detaljerte opplysninger om 
taksvalekolonier I bergvegg i Sverige. Han oppgir kolonier flere 
steder i fjelltraktene i svensk Lappland , ]amtland og Harjedalen. 
og i Syd-Sverige I Bohushin, SOdermanland, Øland og Gotland. 
Lind (1960) nevner et par koloniel' i Nord-Finland og en i Estland, 
og gir referanser til kolonier i Mellom-Europa. 

Om kolonier i bergvegg i Norge foreligger få opplysninger og 
i våre oppslagsbøker som oftest av typen «er fundet paa forskjellige 
steder i det sydlige Norge helt ned t il Bykle og Valle i Sætersdalen. 
De 6ndes ogsaa mange steder i Finmarken, .... )). (eoUen 1921. 
s. 368.) Collett (1921, s. 365) oppgir mere nøyaktig beliggenhet for 
tre kolonier: Blåhøin på Dovre, nær toppen av Stugunøset ved 
Nystuen på Filefjell ca. 1300 m o.h., og på Veslefjellet ved Giende 
i omtrent samme høyde. Nilsson (1858) oppgir lokaliteten Sillejord. 
antagelig Seljord i Telemark, med Rasch som kilde. Løvenskiold 
(1947), s. 322, nevner kolonier ved Varangerfjorden og i Sør
Varanger. Barth (1956) fant i 1949 et rede i bergvegg ved Myllinga 
nær Atnasjøen i Rondane, og Bernhoft-Osa (1926) omtaler en 
koloni ved utgangen av tunnelen i Tokagjelet i Norheimsund i 1911. 

I forbindelse med loppeundersøkelsene har jeg i år besøkt to 
kolonier i bergvegg. Disse er ikke nevnt i litteraturen jeg har 
undersøkt. Den ene lokaliteten Dørfossen i fjellene nord fOl: 
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Ringebu ble anvist av Odd R. Fremming, og en koloni nær Vørings
fossen i M~bødalen i Hardanger ble anvist av Gunnar Lid. 

Elva Døra skjærer seg ved Dør(ossen ned i fjellplatået som hel 
ligger 920---980 m o.h . og danner et 1,5 km langt og ca. 100 m 
dypt elvegjel. Midtpartiet av gjelet består aven trang kløft i en 
lengde av 2-300 ro med minste bredde ca. 10 m. Denne vider seg 
både ovenfor og nedenfor ut til en bredde av 150---200 m mellom 
de bratte stup og rasmarker som markerer overgangen fra fjell
platået. 

Sammen med konservator A. Lillehammer ved Zoologisk 
museum i Oslo besøkte jeg stedet nedenfo r kløften 19. juni 1967. 
Noen taksvaler flø y da oppe på fjellplatået nær kanten av gjelet, 
men de fleste holdt til nede i dette hvor de fløy til og fra koloniene 
sine. Fem kolonier ble funnet i de brarteste bergveggene på en 
strekning av 5-600 m nedenfor kløften, og et par reder ble sett 
høyt oppe i bergveggen inne i munningen av kløften. Redene var 
plassert beskyttet mot regn og vannsig i sprekker i fjellet eller under 
større overheng, og berget dannet alltid tak over redet. De fleste 
reder lå 10-20 m over bakken. Berget var meget løst og redene 
vanskelig tilgjengelig, mange var fu llstendig skjult inne i sprekker. 
Den korte tiden vi var i dalen, ble ikke brukt til taksering av 
bestanden, og derfor kan jeg ikke anslå antallet i koloniene nøy
aktigere enn til 25- 75 par. Taksvalene var i begynnelsen av rede
byggingen. Et sted ble materialene hentet i et vannsig i en bergvegg. 
Det ble brukt mye mose i redeveggene. Ifølge Fremming var det 
også kolonier på den øvre s iden av kløften. 

På flere hytter langs riksvegen syd for Venabu og Myasæter 
1,5 km fra de nevnte kolonier var det taksvalereder. 

Beliggenheten av kolonien i Måbødalen framgår av fig. 1. Elva 
til venstre på bildet er med og danner Vøringsfossen (tett utenfor 
bildet) hvor dalen slutter. Koloniene ble besøkt 30/6-2/7~1967. 
De fleste små koloniene lå i vegskjæringene i den vesle sidedalen. 
Redene lå her tilgjengelig i godt fj ell 1,5 til 20 m over vegen, de 
fl este ca. 4 m oppe. Alle var beskyttet under små eller store 
fremspring eller festet i taket av overheng og lå altså på lavfrie 
steder. Redene lå sjelden i kontakt med hverandre som på fig. 2. 
Det ble funnet nylagte egg. 
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Fig. l. 
Taksvalekoloniene i bergveggene øverst i Måbødalen. 

Tallene angir fUlln av reder, an ta llet er oppgitt i teksten. 
(The colonies of Del ic hon IIrbi ca on diffs in Måbødale"1l, Hardanger. 

The marks indicate where nests weu fo .. oo. The nllmbers are given in the text.) 
Foto: Normal1ns KlIl1stforldg A /S. 
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Fig. 2. 
Tre reder av taksvale i Måbødalen. 

(Three nesu of D elic hon urbi c a in Mdb",dalen.) 
foto; R. Men!. 

På fig. 1 er steder hvor bebodde reder ble funnet, avmerket. 
Antall iakttatte reder var følgende: 1: 1, 2: 9, 3: 2, 4: 11, 5: 5, 6: 1, 
7: 1 8: 20, tilsammen 50. Redene var ofte vanskelig å se. Det 
dobbelte antall var kanskje til stede. 

Ingen taksvalereder ble funnet på husene i dalen ovenfor 
Vøringsfossen, men svaler fløy stadig rundt husene og ved elven. 
På Maurset 6 km oppe i dalen ble det funnet 2 redet fra å:ret før. 

En ny koloni ble funnet i sydenden av Eidfjordvannet nedenfor 
Måbødalen 15 ill o.h. 15 reder ble funnet iveiskjæringen 3-7 m 
over vegen. En berghammer et stykke ovenfor vegen var også 
bebodd. Ingen taksvaler ble iakttatt i bebyggelsen 1-2 km unna. 
Det ble 1/7-67 funnet nesten ferdig rugede egg. 

I tillegg til disse besøkte koloniene har jeg fått personlige 
meddelelser om følgende taksvalekolonier i bergvegg: 

1) Ved Svartåa syd for Eldåsæter i Ringebufjellet. Stedet ligger 
12 km nordvest for Dørfossen. (O. R. Fremming.) 
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2) J Aurlandsdal n syd for utløpet av elva Grøna i Sauvads~ 
dalen. (Reidar Borgstrøm.) Borgstrøm es økte stedet 23 /8~67, 

der var da ganske mange vaIer. Folk fra stedet nevnte flere 
kolonier i dalen. I 1965 så Borastrøm taksvaler i Vestredalen 
øverst i Aurlandsdalen ved elva Varga, hvilket kunne tyde 
på en koloni i området. (Se også Borgstrøm, Klemetsen 
Lien og Myhre 1967.) 

Både i Måbødalen og Ringebufjell t ble loppene FrontopsyHa 
laeta og Callopsylla waterstoni furu1et . Vi har da spørsmålet: Finnes 
d i se loppene i alle kolonier i bergvegg i kandinavia eller er 
utbredelsen begrenset også iru1en disse? 

For videre undersøkelser vU et fortsatt samarbeid mellom 
ornitologer og entomologer være av interesse. Det er både av 
parasittologisk og ornitologisk interesse å registrere våre naturlige 
beliggende taksvalekolonier. D et vil ære viktig å få registrert 
bestand ariasjoner, kolonienes levealder og forflytninger. En 
direkte hjelp i utforskningen ville det være om ornitologene tok 
med seg redemateriale fra sli ke kolonier (med lopper og andre 
l arasitter) i tette plastposer og sendte det inn til undertegnede 
for nærmere studium. Samtidig bør også reder på hus undersøkes, 
da slike er av like stor interesse. Innsamling av reder bør begrenses 
til den del av året da redene ikke er i bruk. 

Summary 
F leas (Siphonaptera) and nests of Delichon llrbica on clilfs 

T he films that hitherto have been found on Hirundinidae in Norway are 
listed in tab I.e I. Seven of th Ol were found {or the first t ime in this country this 
yea.r. Fromopsylla laeta and Callopsylla tIIaterstoni are o n ly recorded from nests 
of D. ltrbica situared on clilfs. Explanations of this occurrence are diseussed . 
A review is given of the occurrence of colo nies of D. urbica on cliffs in Fen· 
noscandia. Local ities of colonies on elilfs in orway are given . Some more 
dcroils 8re given about two colonies in Hardanger and R ondane visired in 1967. 

Auchor's address: 
Zoologisk m useum, 
Sats gt. l, Oslo 5. 
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Undersøkelser av produksjon 
og hekkeforløp hos rødnebbterne 
1 Svalbardområdet i 1965 

Nils Gullestad og Magnar Norderhaug 

l sammenheng med studier av produksjonsforhold hos arktiske 
fugleart~r har variasjoner i rødnebbternas hekkeresultater på 
Svalbard vært fulgt i sesongene 1962- 63 (Norderhaug 1964). 
I 1965 ble forskjeller i eggproduksjon og hekkeforløp hos rødnebb
terne undersøkt i to områder. Hensikten var å studere variasjoner 
i samme sesong i forskjellige deler av Svalbardområdet. 

To biologgrupper fra Norsk Polarinstitutt arbeidet da på 
Vestspitsbergen i juli/august. Den ene i Hornsund Sørvestspits-

I· 
Il' ' .. ,.. ". ,." 

. ,~ 

I ------

\ 
Fig. 1. 

Svalbardområdet. Arbeidsfeltene ved Hornsund og Bangenhukhalvøya 
er innsirklet. 

,. 

The Svalbard area. Working places in Hornsund and Bangenhuk peninsula are ecircled. 
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bergen (ornitologiske studier), den andre på Bangenhukhalvøya på 
Vestspitsbergens nordkyst (ferskvannsbiologiske studier). Om~ 

rådene representerer to geografiske ytterpunkter på Vestspitsbergen, 
med samme lengdegrad, men omtrent 3° forskjell i nordlig beliggen
het (fig. 1). Resultatene er kort behandlet under. 

Metoder 
Antall egg lagt, og antall unger klekket i rødnebbternekolonier 

i de to områdene ble registrert med jevne mellomrom. V idere ble 
opptelling av henholdsvis ett- og toeggskull foretatt . Sammenfattet 
gir dette et bilde av variasjoner i eggproduksjon og hekkeforløp 
i de to områder. Landsetting og avreise for de to grupper skjedde 
til forskjellig tid, slik at et fullstendig bilde ikke kan fonnes. 

Kolonibeskrivelser 
I Hornsund foregikk undersøkelsene i to kolonier på fjordens 

nordside. Den ene (koloni A) besto i 1965 av JO par og lå på en 
mosekledd holme (ca. 6 X 3 m) i en ferskvannsdam (fig. 2) . 
Koloni B lå på en odde (Wilczeckodden) og besto av et større 
antall par spredt over et steinet, vegetasjonsfattig område. Denne 

Fig. 2. 
Koloni A i undersøkelsesområdet, Hornsund (71 0 O' N). 

Colony A in the study area, Homsund. 
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Fig. 3. 
Koloni I og Il i undersøkelsesomrilder, Bangenhukhalvøya (790 35' ). 

Colonies r ond Tl in the study area, Bangenhllk peninslIla. 

kolonien ble TØvet av polarrev slik at materialet derfra er ufull
stendig. 1 Bangenhukområdet lå begge undersøkelseskolonier på 
småholmer i et ferskvann (Strø en) på halvøyas vestside (fig. 3). 
Den ene (koloni 1) lå på en ca. 6 X 6 m stor, mosedekket holme, 
og besto av 2] par. Den andre (koloni Il) besto av vel 20 par 
spredt på omliggende holmer i samme vann. 

Tabell l 
Temperatur og snødekke, Kapp Linne, Vestspitsbergen mai-august 1965 

Tempcra w Te and snaw cover, Cape Linne, Wlcst-SPitsb""gen, May-Allgust, 1965 

I 
Mai I Juni I Juli I August 

Uke (Week) l I 2 3 4 2 I 3 I 4 I l I ]. I 3 I 4 I l I 2 I 3 I 4 

T emperatur*) 

1:11:1 ~ [~6 ~If~ 5,3 4, 112,7 T emperatllre 5,3 5,5 3,6 3,9 

Snødekke**) 

1
4 

[-:- 3 3 3 13-0 -:--:-/-:-Snow cover O O O O 

*) Gjennomsnitt av observasjone r tatt daglig kl. 1900 (norsk sommertid). 
Mean of 6bsC"rvCltions taken daily at 1900 hrs. (Norwegian slImmer time). 

**) Ska la fra 4-0 (100 % snødekke - )- snøfritt). 
Seale from 4·0 (100 % snOLU cover - r no snow). 

178 

2,5 

O 

Klimatiske bemerkninger 
Tabell 1 gir et grovt bilde av temperatur- og snøforhold på 

Vestspitsbergen i månedene mai-august 1965 basert på observa
sjoner fra Kapp Linne (7 Q 20' N 13" 30' 0) (Data fra Meteoro
logisk Institutts arkiv.) 

Kapp Linne ligger 130 km NNV for Hornsund og 200 km SSV 
for Bangenhukhalvøya. Klimatisk sett er forholdene ved nordkysten 
mer ekstreme enn ved vestkysten. I Hornsund var fjordisen 
forlengst gått opp ved ankomsten 6. juli. Større drivisrnengder 
dominerte imidlertid farvannet Hornsund-Sørkapp i første del 
av måneden. Deretter var kyststrekningen nærmest isfri. 

Den 7. juli ble koloni A i Hornsund besøkt. Isen på ferskvanns
dammen var delvis smeltet, og eggleggingen på holmen var i full 
gang. I området lå bare spredte snøflekker tilbake. 

I Bangenhukområdet løsnet f jordisen først mellom 12.-15. juli. 
Ved ankom ten 12. juli såes bare spredte rødnebbterner, men 
antallet økte merkbart de påfølgende dager. Den 21.- 22. jull ble 
området for en kortere periode snødekket under en nordlig kuling. 
En uke senere var isen smeltet nrndt ferskvannsholmen hvor 
koloni I lå. De øvrige småholmer lå ennå noen dager landfast med is. 

Tabell 2 
Regionale forskjeller i kullstørrelser hos rødnebbterner, Vestspitsbergen, 1965 

Regional differences in clutch size of Arctic Tern, Wl est-Spitsbergen, 1965 

Prosent Prosent Totalt 
Lokalitet Koloni etteggskull toeggskull antall 

Ant. kull i ( ) Ant. kull i ( ) kull 
Locality C%ny Per cent ane Per cent twa Total 

egg clutches egg clutches number of 
Number of Number of clutches 

clutches in ( ) clutches in ( ) 

Horn- Kol. A Ternevannet 33,3 ( 10) 

1 

66,7 (20) JO 
.sund Kol. B Wilczekodden 28,0 (7) 72,0 (\8) 25 

Total Hornsund 30 ,9 ( 17) 69,1 (3 ) 55 

Bangen· Kol. l 38,1 (8) 61 ,9 (13) 2L 
huk- Kol. IT 47 ,6 (lO) 5~, 4 (Il) 21 
halvøya 

(1 8) I I Total Bangenhukhalvøya 42,9 57, I (24) 42 
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Kullstørrelser 
I begge områder ble opptelling av ett- og to eggs kull foretatt 

i kontrollkoloniene. Resultatene fremgår av tabell 2. 

Egglegging og klekking 
I fig . 4 er materialet vedrørende egglegging og klekking i Horn

sundsområdet og Bangenhukhalvøya sammenfattet. 

~ ru ru 
'MT----------------------=~--------------------~~~--

lO 

6. 
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6 , 10 12 '4 't Il '0 1'1 ,.. lo n XI I l ; 7 , 11 II Il Il It '1 
July August 

Fig. 4. 
Egglegging (i) og klekking (2) hos rødnebbterne i Hornsundområdet og på 

Bangenhukhalvøya i 1965. 
Hele linjer: Hornsundområdet (total n = 50). 
Stiplede linjer: Bangenhukhalvøya (total n = 61). 

Egg laying (I) and hatching (2) of Arctic tern in Hornsund and Bongen/Ulk peninsula 
in 1965 in per cent of totaL no. 

Dratlln lines: Homsund (no. = 50). 
Broken lines: Bangellhuk peninsula (110. = 61). 

Fra Hornsund stammer materialet fra en koloni (koloni A), og 
fra Bangenhukhalvøya fra to kolonier {koloni l og m. Fra sistnevnte 
lokalitet er materialet (ra de to kolonier slått sammen, da for
skjellene var relativt små. 

I hvert av undersøkelsesområdene (fig. 4) er for hver dag angitt 
antall egg lagt, resp. klekket i prosent av det totale antall egg (n) 
hvert sted. 

Diskusjon 
Selv om produksjonsforholdene for fugl generelt er temmelig 

ekstreme i Svalbardområdet, kan en vente regionale forskjeller. 
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Områdene i vest preges normalt av et mildere sommerklima, 
raskere snøavsmeltning og mindre drivismengder enn de nordligere 
og østligere deler av Svalbard. Disse forhold er rimeligvis årsak 
til de påviste forskjeller i eggproduksjonen i de to områder. Den 
mulige innflytelse av varierende næringstilgang på produktiviteten 
(Belopolski 1957) bør nevnes i denne sammenheng. æringstil
gangen er imidlertid direkte eller indirekte avhengig av is- og 
snøforholdene. I Hornsuodsområdet forekom to-eggs kull 12 % 
hyppigere enn på Bangenhukhalvøya (tabell 2). Mer markante 
uttrykk for forskjellige hekkeforhold i de to områder fremgår av 
fig. 4. Egglegging- og klekkingsforløpet i de to områder er omkring 
19 døgn forskjøvet. Tar en i betraktning at flygeavstanden mellom 
de to områder må være av underordnet betydning i denne sammen
heng, er det rimelig at forskyvningen er en direkte følge av de 
klimatiske for kjeller på sørvestkysten og nordkysten. Selve snø
avsmeltningen og substratfuktigheten spiller utvilsomt en stor rolle 
i denne sammenheng. Dette forhold påpekes også av Lack (1933) 
fra undersøkelser av rødnebbterne på Bjørnøya. Viktig for hekk
ingen på småholmer er dessuten issmeltningen. måkolonier av 
rødnebbterne på ferskvannsholmer er først sikre mot polarrev
plyndring etter at issmeltningen har funnet sted . 

Konklusjon 
Undersøkel en av forskjellene i produktivitet og hekkeforløp 

hos rødnebbterne i den sørlige del (Hornsund) og den nordlige del 
(Bangenhukhalvøya) av Vestspitsbergen i 1965 viste: 

To-eggskull forekom vanligere i den sørlige del (69,1 %) enn 
i nord (57 ,1 %). 

Egglegging/klekking i den nordlige del fant sted ca. 19 døgn 
enere enn i Hornsund. 

Årsaken antas å ha sammenheng med variasjoner i de lokale 
klimaforhold, herunder forskjeller i snøavsmeltning, samt issmelt
ning rundt de ferskvannsholrner hvor hekkingen fant sted . 

Summary 
Breeding conditions and productivity of Arctic Tern in Svalbard 1965 

Clutch size, egg laving and hatching of Arctic Tern in hvo extreme 10caJities 
in West-Spitsbergen, Svalbard (Fig. 1), were studied in 1965. 
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Two egg dutches occurred more commonly (69, l %) in the somhwescern 
localiry chan in che northern (57,1 %). 

Egglayingjhaccrung in the norchem area took place about 19 days later than 
observed in the south western area (Fig. 4) . 

The difference is connected with loeal c1irnatic eonditions, mainly the melring 
of ice and snow. 

Author's address: 
Norsk Polarinstitutt, 
Box 5054, M'l,jorstua, 
Oslo 3. 
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Observasjoner over alder, kondisjon 
og ernæring hos røye fra Finsevatn 

Anders Klemetsen og Eivind 0stb)'e 

Som demonstrasjonsmateriale for studenter på kurs ved 
Zoologisk feltstasjon, Finse, ble det i 1962 og 1964 samlet inn en 
del røye, Salvelintts alpinttS (L.), fra Finsevatn. Da lite er kjent om 
røye fra slike høytliggende lokaliteter i Norge, mener vi at de data 
materialet gir bør publiseres. 

Finsevatn har et areal på ca. 320 ha, og ligger 1214 m.o.h. ved 
Finse st. (600 36' N - 7° 30' E), U1vik i Hordaland . Hydrografiske 
data finnes hos Strøm (1934, 1956), og disse karakteriserer sjøen 
som oligotrof (næringsfattig) med et arktisk preg. Temperaturen 
når sjelden over 10° C, og den isfrie perioden varer bare 3-4 
måneder. 

Sjøen har et fattig dyreliv. Det er således karakteristisk at av 
flere bunn- og planktonprøver tatt i 1962 var mange helt negative. 
Cand. real. O . Halvorsen, som gjennom 10 måneder i 1964/65 tok 
plankton prøver i sjøen, fant også (pers. medd.) at tettheten av 
planktonkrepsdyr var svært lav. 

Det er heller ikke mye fisk i Finsevatn, og den er vanskelig 
å få. Røya er vanligst, men det finnes også litt ørret, Salmo trutta L. 

Det foreliggende røyematerialet ble innsamlet i slutten av 
august 1962 og midt i august 1964. Det ble brukt garnserier med 
flere maskestørrelser, og noen fisk ble også krokfanget (mark). 
All fisk ble veiet og målt. Otolither (øresteiner) ble tatt av 9 fisk 
i 1962 og av 44 fisk i 1964, mens maveinnholdet ble tatt av 32 fisk 
i 1964. 

Otolithene ble bearbeidet og aldersavlest av cand. real. H. 
Nordeng og cand. mag. N. Gullestad, etter Nordengs metode (1961). 
Skjell ble ikke brukt, da disse er upålitelige til aldersbestemmelser 
hos røye. Maveinnholdet ble bestemt og sortert i grupper, og 
volumene i hver gruppe ble vurdert etter Hynes' punktmetode 
(1950). 
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Forholdet mellom alder og total lengde. 
The relation between age and total length. 

X storrøye ('big char') . 
• = smårøye ('small chaT'). 
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Røyebestander i ferskvann viser ofte en spaltning i små fisk og 
store fisk (Nilsson 1955, Nordeng 1961). Figur 1 viser at en slik 
spaltning også kommer frem i dette materialet. Smårøya i materialet 
var opptil 21 cm lange og sjelden over 12 år gamle, mens storrøya 
hadde lengder fra 24,5 til 60 cm og var opptil 20 år gamle. Det 
går også frem av figuren at veksten er svært langsom, noe som var 
å vente i et vann med så lave temperaturer og et så karrig nærings
grunnlag. Vekstsesongen er også svært kort, det ble funnet 
begynnende vintersoner i enkelte otolither i august måned. På 
tross av den langsomme veksten er det imidlertid tydelig at storrøya 
vokser hurtigere enn smårøya. 

Også med hensyn til kondisjonen viste det seg forskjeller 
mellom smårøye og storrøye. D ette er illustrert i figurene 2 og 3, 
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Fig. 2. 
Lengde/vekt.forholdet hos smårøye. Kurven viser 

dette forholder når kondisjonsfaktoren k = I (etter Fultons formel). 
The length/weight.relation in 'small char'. Thelcltrtte shows 

this relarion when the condition factor k = l (after Fulton's fonnula ) . 
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Fig. 3. 
Lengde/vekt.forholdet hos storrøye. For forklaring av fig. : se fig . 2. 

The length/weight.l·e!ation in 'big char'. For exp(anatiol1 of fig·: see fig. 2. 



hvor fiskenes totale lengde er plottet mot vekten. Som referanse 
er det på figurene tegnet inn en kurve for lengde/vekt-forholdet 
når kondisjonsfaktoren (k) = 1 (k inngår i den såkalte Fultons 
formel (se Sømme 1954, s. 218). Praktisk sett kan man si at fisk 
med en kondisjonsfaktor på 1 er i jevnt godt hold). Av figurene 
fremgår at smårøya stort sett ligger under denne kurven, mens 
storrøya stort sett ligger over. D ette illustrerer da at småfisken er 
i dårlig kondisjon (mager), mens storfisken er i god kondisjon (fet). 

Ved hjelp av gytesoner i otolithene ble alder ved første gangs 
gyting bestemt for 22 fisk (18 ~ ). 3 var to vintre, 6 tre v intre, 
7 fire vintre, 4 fem vintre og 2 seks vintre gamle, da de gytte første 
gang. Materialet ga ikke grunnlag for å påvise eventuelle forskjeller 
her, hverken mellom storrøye og smårøye eller mellom ~~ og ~d. 

Tabell 1 gir en oversikt o er resultatet av analysen av mave
innholdet hos 28 smårøye. Næringsdyr produsert i vann var viktigst 

Tabell 1 
Oversikt over maveinnholdet hos 28 smårøye, august 1964 
Survey of stomach contents from 28 'small char', August 1964 

Næringsemne Volum % I Hyppighet % 
Food item Volurne % Frequency % 

Nematoda ........ . ••... .... .. .. ...... .. ... . . 
Eurycercus .. ... . ........ . . ... . .. . . ...... . . . . . 
Ostracoda . . .. . . . . . .. . ...... . .•.. .. .. . . . .. . _. 
Copepoda ...... ... . .. . . . ... ..•... .. ... . . ... . 
Plecoptera, i. . ......... ... ..... . .. . ... ..•.. _ . 
Dytiscidae, l. . . . ... . ...... . .. . . . . . .. . ... . .. . . 
Chironornidae, I. . ..... ..... .... . ... . . . . ... . . 
Chironomidae, p . .. . ... . .. . . . .... . . . .... . ... . 
Chironomidae, i. ... ... .. ... . . .. . .. .. . . .. . . . . 
Pisidium ... _ .. .. . ....... .. . ....... . . ... . ... . . 
Næring produsert i vann, totalt . .. . ........ ... . . 
A quatie food, total 
Homoptera , i . ........ . . . .. ...... . .. .. .... . . . 
Coleoptera , i. . ... . . .. . .. .. .... .. .. . . . . . . .... . 
Diptera, p . . . .. . ... . .......... . ....... .. .. .. . 
Diptera, i. .... ..... . .. . ... . . . . . ... . ... . .. . . . . 
Hymenoptera, i . . ... ...... . . .. ... ...... . ..... . 
Næring produsert p å land, totalt _ . . ... ... . . . . . . . 
T errestrial food, total 
Plan.terescer ..... ... . ......... . . .... . . . ...... . 
Uorganisk materiale . . . . . .. .. .... . . .... ...... . 

1.: larvae, p.: pupae, i.: imagines. 
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54 

18 
21 

(ca. 3/4 av totalmengden), og en overveiende del av disse besto 
av cruronomider (fjærmygg). Det er verdt å merke seg at ingen av 
de andre vannlevende næringsdyrene spilte noen større rolle i dette 
materialet . Men forholdene kan jo være anderledes til andre tider 
av sommeren. Imidlertid virker det sannsynlig at disse negative 
trekk ved røyas ernæring som materialet viser, skyldes at de sam
me negative trekk er til stede i næringsgrunnlaget. Særlig er forholdet 
med planktonkrepsdyrene påfallende, da disse ofte er røyas 
viktigste næringsdyr (Nilsson 1955, 1963). 

Næringsdyr produsert på land utgjorde ca. 1/5 av totalmengden. 
Diptera (tovingede) var vanliCfst, og dominerende her var empidider 
(dansefluer). Det synes rimelig at terrestriske insekter kan ha større 
betydning som næring til tider når enkelte arter svermer i store 
mengder, slik det ofte skjer i slike høytliggende områder. I alle 
tilfelle betyr disse insektene et verdifullt energiti1s~udd til røyas 
næringsgrunnlag i Finsevatn. 

Storrøye har vi få maveprøver av, men i fire fisk fra 1964 
(32- 38 cm) var sammensetningen av maveinnholdet omtrent som 
hos smårøya, bortsett fra at en fisk hadde en ubestemmelig kjøtt
klump (kjøttkake?) i maven, og en annen flere store knokler av 
fugl (kylling?). Disse fiskene ble tatt rett utenfor Finsehytta, så 
dis e uvanlige næringsemnene er trolig avfall herfra. Maveprøver 
av andre storrøyer ble ikke tatt vare på, men i de tilfelle hvor 
det var maveinnhold, besto dette utelukkende av fisk. Det som 
kunne bestemmes makroskopisk av denne næringsfisken, var 
smårøye. 

Storrøya tar også insektnæring, men den går trolig etter hvert 
som den vokser seg større, met og mer over tU ren fiskediett, og 
lever da sannsynligvis som kannibaler. I figur 3 kan det spores 
en bedring i kondisjonen hos storrøya ved lengder på 35- 40 cm. 
Det synes ikke urimelig å anta at denne bedringen henger sammen 
med overgangen til ren fiskediett. 

På tross av at materialet er lite, mener vi det gir grurmlag for 
følgende konklusjoner: Røyebestanden i Finsevatn er spaltet i to 
typer, smårøye og storrøye. Smårøya er vesentlig insektetende, og 
viser tydelige tegn på overbefolkning (i forhold til næringsgrunn
laget). Den er i dårlig kondisjon og har en langsom vekst. Storrøya 
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lever også av insekter i sine første leveår, men går etter hvert 
( ed 35-40 cm) over til å leve av smårøye. Bestanden er tynn 
i forhold til næringsgrunnlaget, noe som gir seg utslag i god 
kondisjon og bedret vekst. 

Vi vil til slutt peke på at det i det relativr enkle økosystem 
i Finsevatn ennå er en rekke forhold som er vel verdt et nærmere 
studium. 

Summary 
Observations on age, condition and food of ehar, SalvelilIlls alpint/s, 
from Finsevatn, C. Norway 

Finsevam is an o!igotrophic lake situated a t 60° 36' N· 7° O' E, 1214 meters 
IIb~ve sea leve!. ~he lake has arctic charaeter, temperarures are seldom above 
10 C, and the lce·free season lasts only 3--4 months. Benthotie life and 
planktonic life is very pOOL The lake is inhabitated by chat and same trout, 
Sa1mo tnltta. The present material was taken in August 1962 and 1964. Otolith 
age readings and length distriburion showed that there are two forms of char 
in the lake, here termed 'big char' and 'small char' (fig. 1). 'Big char' was in 
distincrively better condition than 'small char' (6gs. 2 and 3). Analyses of stoma,ch 
contenes of 'small char' showed a high dominance of chironomids, especially 
hatching pupae (tab. 1). Some terrestrial insects had a lso been raken, but 
practically n.o planctonic crustaceans or permanent benthos. 'Big char' al50 had 
taken some insects, but the larger Otles seemcd to feed almost exclusively on 
'small char'. 

Author's address: 
Zoologisk laboratorium, 
Universitetet, Blindern, 
Oslo 3. 
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Registrering av insekter 
l Syd .. Varanger sommeren 1966 

Albert Lillehammer 

Ved Zoologisk Museums ekspedisjon til Syd,Varanger (Pethon 
1966) deltok fra entomologisk avdeling vit.ass. Reidar Mehl i tiden 
8/6- 25/7 og konservator Lillehammer (ra 25 /6-24/7. I denne 
tiden ble det foretatt registreringer av insektfaunaen i omr~det. 
Mehl la spesiell vekt på undersøkelse av parasittiske ipsekter hos 
fugl og pattedyr (Mehl 1967), mens Lillehammer konsentrerte seg 
om en registrering av ferskvannsinsektene. Av disse ble steinfluene 
(plecoptera) mest nøyaktig undersøkt, fordi det arbeides med en 
registrering av artssammensetningen for området. Andre insekt
grupper ble innsamlet i den grad det var tid til det. 

I denne rapport kommer det bare med en grovinndeling av 
insektene. Senere publikasjoner vil behandle materialet på en mere 
utførlig måte. Der vil de arter som er nye for landet, bli nevnt, 
samtidig som en kan få en vurdering av registreringene. 

Ferskvannsbiotoper 
Vann, elver og bekker i fire forskjellige områder ble spesielt 

undersøkt (fig. 1). 
I. Området omkring Elnvann som er typisk taiga. 

Il. Området langs elven fra Emanuelbekken og opp til Spurvvann 
og Fiskevann hvor det i nedre del er barskog, i øvre mest bjørk. 
Typisk for elver og bekker i områdene I og Il er det storstenete 

elveleier (fig. 2). 
Ill. Området på norsk side av Pasvikelva fra Noatun til Tangenfoss. 

Her er det for det meste sandbunn med rik vegetasjon (fig. 3). 
IV. Området omkring Korpvann der det for det meste er snaufjell , 

men med en del løvskog i senkningene i terrenget. Bunnen 
i elver og bekker består for det meste av stein og grus. 
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Fig. 1. Kartskisse over Ilnelersøkelsesomrilliet der Hndcrsøkelsesstasjonene er angitt med 
sorte ringer. Nr. 18 = Giøkbllkta , 19 = TørrflIrIIrjem, 20 = Svartbrysttjern, 

21 = Ivargammevann, 22 = leiren ved EIlIvann. 

Fig. 2. Elva fra Ivargammevann. 

Fig. 3. Pas5Vikelva ved N ymd. 
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Innsamlingsmetoder 

Til innsamling av ferskvannsinsekter ble det brukt følgende 
metoder: Ferskvannshov i strandsonen i vann. Inn amling av 
oppskyll i elvene, spesielt Pasvikelva. Vasking av steiner som ble 
tatt opp fra bunnmassen ved hjelp aven nettsamler. Elvevannet 
ble også avsilt for drivorganismer ved hjelp av et planktonnett. 
Vegetasjonen omkring bekker og elver ble dessuten undersøkt for 
nykLekkede insekter. 

Til innsamling av terrestriske insekter ble det brukt sommerfugl
hover, slaghover, sikter og barberfeller. 

Materialet 

For å få rede på hvilke dyr som blir ført med rennende vann 
ble det foretatt silinger av vannet i to bekker. I Stein bekken (fig. 1) 
var det så store mengder av driv at silen bare kunne stå ute en time 
av gangen. Resultatet fremgår av Tabell 1. I Bannebekken (Korp
vann) ble det foretatt kontinuerlige 3 timers silinger i l døgn. 
Resultatet fremgår av Tabell 2. Innsamling ved hjelp av de andre 
nevnte metoder ga et resultat som er vist i Tabell 3. 

r tillegg til dette kommer et tørrmateriale aven rekke terrestre 
insekter som anslagsvis utgjør 1000 eksemplarer. 

Følgende materieIe er eller har vært utsendt til spesialister for 
bear beidelse : 

Steinfluer (Plecoptera): Albert Lillehammer, Zool. Mus, Oslo. 
Nettvinger (Neuroptera): Lita Greve Jensen, Zool. Mus., Bergen. 
Vårfluer (Trichoptera): Jon Solem, Kgl. Norske Videnskabers 

Selskab, Museet, Trondheim. 

Biller (Coleoptera): Andreas Strand Melumv. 38, Røa, Oslo. 
Humler (Bambus) : Astrid Løken, Zoologisk Museum, Bergen. 
Stikkveps (Vespidae): _ »_ 
Stankelben (Tipulidae): Bo Tjeder, Univ. Zool. Institution, Lund. 
Knott (Simuliidae): Douglas D. M. Davies, The Master University 

Hamilton, Ontario, Canada. 

Følgende grupper vil i nærmeste fremtid bli sendt ut til spesialist: 
Vevkjerringer (Opiliones): Hans Kauri, Zool. Museum, Bergen. 
Edderkopper (Aranea): Per F. Waaler, Veitvet skole, Oslo. 
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Tabell l 
3 timers siling i Steinhekken, Pa svik 18/7.1966 

Antall individer I Antall individer 

Springhaler CCollembola) .... . . . 
DøgnBuer (Ephemeroprera) . .. . . 
SteinBuer (Plecoptera) . ..... .. . 
Nebbmunner (Hemiptera) ..... . 
Vårfluer (Trichoptera) . .. . . .. . . . 
Biller (Coleoptera) . .. . .... ... . . 
Tovinger (Diptera) ... .. .. .... . 

46 
9 
4 

13 
l 

19 
106 

Tilsammen . . . . . . . . . . . .. 198 

Tabell 2 

Småkreps (Cladocera) . ..... . . . 
Vannmidd (Hydracarina) .. ... . . 
Edderkopper (Aranea) . . , . .. . . . 
Fisk (Pisees) ......... ... .. .. . . 

455 
2 
2 
l 

Tilsammen . . . . . . . . . . . .. 460 

24 timers siling i Bannebekken, Korpvann 20/7-21/7.1966 

Antall individer I Antall individer 

Springhaler (Collembola) . .. ... . 
Døgnfluer (EphemeropterB) , ... . 
Sreinfluer (plecoptera) ... . .... . 

ehhmunner (Hemiprera) . . .. . . 
VårBuer (Trichoptera) .. . . . .. .. . 
Sommerfugler (Lepidoptera) . .. . 
Biller (Coleoptera) . ...... . .. .. . 
Veps (Hymenoptera) . . . ... .... . 
Tovinger (Diptera) .. . . . ... . .. . 

83 
3 
l 
2 
5 
4 

18 
27 

547 

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . 690 

Småkreps (C1Bdocera) . ....... . 
Vannmidd (Hydracarina) . ..... . 
Fisk (Pisees) .... . .. .... .. . . .. . 

l 
46 

I 

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . 4 

Tabell 3 . be å 't 
Liste over innsamlet materiale , hovedsakehg fra ferskvann , opp vart p spn 

Antall individer I Antall individer 

I 
Spring haler (Collembola) . . . . . . . 12 / 
Døgnfluer (EpheroeroprerB) .. . .. 1005 
Øyenstikkere (Odonata) . . . . . . . . 24 
Steinfluer (plecoprerB) . . ... . ... 2451 
Kakerlakker (Blattoidea) . . . . . . . . 4 
Nebbmunner (Hemiptera) . .. ... 76 
Trips (Thysanoptera) . . . . . . . . . . . 2 
Nettvinger (Neuroptera) . . . . . . . . 7 
V årfluer (T richoptera) . . . . . . . . .. 664 
Biller (Coleoptera) ... .. . . . . . ... *938 
Vepser (Hyrnenoptera) . , , .. . ... 247 
Tovinger (Diptera) . . .. .... . ... 1281 
Larver av bl.a. lepidoptere, 

hymenoptere og coleoptere . .. 125 

Tilsammen . .... .. . . .. . . 6836 

Hydroider (Hydroidea) . ... . . . . 
Bløtdyr (Mollusca) .. ... ... . .. . 
Ormer (Vermes) . . . . ... .... , .. 
Gråsuggen (Asellus aqa ticus) , .. . 
Smakreps (Cladocera) . . ...... . 
Skolopendere (Chilopoda) .... . . 
Vannmidd (Hydracarina), ..... . 
Vevkjerringer (Opiliones), . . . .. . 
Edderkopper (Aranea) ... . , ... . 

10 
12 
3 
I 

147 
12 
50 
56 

181 

Tilsammen .. .. ......... 472 

* Her er tatt med et stort antall rovhiller fanget i barberfeller. 
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Døgnfluer (Ephemeroptera): Rolf Dahlby, Ørland fIyst., Brekstad . 
Maur (Formicidae): Jon Ame Sneli, Zoologisk Museum, Oslo. 
Fjænnygg (Chironomidae) : Ole Anton Sæther, Limn. Inst. , U niv. 
i Oslo. 

Klegg (Tabanidae): Hans Kauri, Zoologisk Museum, Bergen. 
De resterende grupper vil en forsøke å få sendl ut til spesialist 

så snart som mulig. 

Som en foreløpig konklusjon må en kunne si at insekt faunaen 
\ ar meget individrik i naturparkområdets og tilgrensende strøks 
elver, bekker og vann. Spesielt var tovinger (Diptera), som for det 
meste består av fjærmygg (Chironomidae), vårfluer (Trichoptera), 
døgnfluer (Ephemeroptera) og steinfluer (Plecoptera) meget tallrike. 
De danner nok et betydelig næringsgrunnlag for den fisk som finne 
i området. D e vil nok også ha stor betydning som næringsdyr for 
de tallrike fugler som ruger i området. 

Summa ry 
Registration of msects in South-Varanger, snnuner 1966 

This prelimlnary report deals with the Tegisrration of the lnsecc fauna of 
South.Varanger du ring the period of 8/6--25/ 7. 1966. The material consists 
mainly of freshwa ter insects, coIJected from dvers, creeks and }akes. 

Author's address: 
Zoologisk Museum, 
Sars gt. I, Oslo 5. 
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Ektoparasittiske undersøkelser 
på fugl og pattedyr i Syd .. Varanger 
sommeren 1966 

Reidar Mehl 

I en tidligere artikkel i Fauna har Pethon (1966) redegjort for 
den ornitologiske del av ekspedisjonen fra Zoologisk museum i 
O lo sommeren 1966. Han gir der en kort beskrivelse av under
søkelsesområdet. Lillehammer (1967) gir i dette heftet beskrivelse 
av det entomologiske arbeidet som ble utført. Begge forfattere har 
karter over undersøkelsesområdet med angitte stasjoner som jeg 
vil referere til. 

De insektgruppene som omfattes av denne undersøkelsen, er 
Ute studert i Norge, og lite materiale fo religger ved våre museer. 
En del materiale har forskjellige utenlandske interesserte tatt med 
seg hjem, og vår viten i dag grunner seg hovedsakelig på deres 
innsamlinger. Et unntak er undersøkelser av stikkmyggene ( atvig 
1948). 

Det innsamlede materiale fra undersøkelsen er under bearbeid
else og vil bli publisert senere. En forhåndsomtale skal her gis. 

Undersøkelsen omfattet de ektoparasittiske insekter: Lus 
(Anoplura), pels- og fjærlus (Mallophaga), lopper (Siphonaptera) og 
lusfluer (Hippoboscidae). Det ble også innsamlet en del ektopara
sittiske midd (Acarina) og blodsugende tovinger (Diptera): Stikk, 
m ygg (Culicidae), knott (SimuUdae), husknott (Ceratopogonidae) 
og klegg (Tabanidae). Innsamlingen ble lagt bredt opp som et forsøk 
på registrering av flest mulig arter av de aktuelle grupper. Det vil si 
at så mange forskjellige arter vertsdyr som mulig ble undersøkt. 
Dette førte da til at materialet fra hver art ble lite. Vertsdyrene 
ble delvis skaffet i samarbeid med de andre undersøkelsene over 
fugl og pattedyr. 

I tiden 9. juni til 25. juli 1966 ble det i øvre-Pasvik Korpfjell, 
]arfjord, Små strømmen og Kobholmfjorden (se kar t, Lillehammer 
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1967 s. 190), undersøkt 43 pattedyr av 7 arter, 239 fugler av 47 arter 
og 30 fuglereir av 15 arter. En del fugl ble også innsamlet for 
undersøkelser av prof. R. Vik i Langfjordvann-området etter at 
jeg reiste 25. juli. 

Metoder 

Det er konstruert avlusningskammer for levende fugler 
(Williamson 1954), men den eneste sikre undersø kelsesmetoden 
er en gjennomgåelse av fuglen fjær for fjær (Ash 1960). En kombina
sjon av disse to metodene ble brukt. Insektene i fjærdrakten ble 
bedøvd ved å holde fuglen i plastpose med kloroformdamp 
(med nebb og øyne utenfor) (fig. 1). De fleste lopper og lusfluer 
går av fuglen og faller ned i posen j en del mallophager gjør det 

Fig. 1. 
~i1 venstre: Insektene rå fuglen ble drept med kloroform i plastpose. 

Til høyre : Mallophag.egg ble registren ved undersøkelse fjær for fjær. 
(Left: Insects on hirds tuere kil/ed by chloroform in a plastic bag.) 

(Right: Eggs of Mallophaga were recorded by an examination feather hy feather.) 
Foto: R. Mehl. 
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samme, men mange blir igjen mellom fjærene og må letes fram. 
Mallophageggene som er plassert på spesielle steder i fjærdrakten, 
blir da også registrert (fig. 1). Flere ganger ble det bare funnet egg 
eller tomme eggskall og ingen mallophager. 

Små pattedyr, mus og spissmus, ble fanget levende og avlivet 
med kloroform i plastpose. Lopper ble tatt av i felten mens musene 
var tørre. Musene ble så konservert i alkohol i hver sin plastpose, 
og siden undersøkt på nytt i laboratoriet. Her ble de rystet kraftig 
i vann i et Norges-glass. De små lusene ble vasket av og var lettere 
å finne. En del lopper som ikke var funnet ved første undersøkelse 
i felten, ble ved denne metode også vasket ut. De fleste av disse 
tilhørte arten Ctenophthalmus uncinatus. 

De innsamlede prøver fra fuglereder ble tatt direkte i plastpose 
SOm siden ble holdt tett tillukket. Dyrene holdt seg levende 
i materialene, og fuktigheten holdt seg konstant slik at tynnhudede 
larver ikke tørket i hjel. Lopper og andre dyr er lettest å få øye på 
i redematerialene når de lever og beveger seg. Dyr ble sortert ut 
av redematerialet både i felten og i laboratoriet. Ved utplukkingen 
med pinsett ble det brukt en hvit plastskål 30 x 27 X 8 cm. Dybden 
var tilstrekkelig til at loppene ikke hoppet ut når materialet lå 
spredt i et tynt lag i bunnen. 

Mallophaga 
Dette er en forholdsvis artsrik orden hvor de fleste arter lever 

på fugler. De fleste fuglearter er verter for flere, vanlig 2-4 arter 
mallophager av forskjellige slekter, mens pattedyrene vanligvis har 
en art. Hos smågnagerne er det ikke påvist noen. Mallophagene 
er vertsspesifike og finnes normalt på en art vertsdyr eller flere 
nærstående. Flere typer mallophager er mer eller mindre strengt 
bunnet til spesielle steder på fuglen, så som hode, vinge og buk, og 
de kan sitte på hud eller på fjærene. De forskjellige arter deler 
på denne måten fuglen mellom seg. 

I det undersøkte materiale ble det registrert mallophager eller 
mallophagegg på 48 % av fuglene. For de fleste fuglearters ved
kommende ble relativt få eksemplarer undersøkt. Bare for seks 
arters vedkommende i større antall enn 10. Av disse hadde 13 
rødstjert ingen mallophager, mens alle 12 gråsisik var parasitert. 

197 



Fig. 2. 
Museloppen Malarae", p. peniciltiger. En karakteristisk detalj av genitalieved

henget for denne underarten er forstørret. 
(Malarae1Js p. penicillig,.r. The charaeteristic crochets of aedeagus of th is subspecies are 

magnified.) Foto: R. Mchl. 

Pasvik 26. juni. Vi strevde hardt for å få tak i det ene eksemplaret 
(Tabanus sp.) som Here ganger angTep en varm traktor. Siden ble 
kleggen tallrik og var plagsom på varme dager med soL Slektene 
Tabanus, Chrysops og Haematopow var representert. De to først
nevnte var vanligst og med størst individ antall. 

Summar y 
Investigarlons On ectopar-asirlc insects on hird and mammals 
in South· Varanger, North Norway 1966 

M aIJophaga, Anoplu.(1l, Siphonaptera and Hippoboseidae were sampledin 
South·Vara!1ger, Finnmark 9. June to 25. Ju ly 1966. Some bloodsucking Dipter:l 
wete also collected. A preliminary report on the material is given. 

The firSt specimen of OrnithQm)'a ell/orapu,", Bergr. was caught 10. July. 
About 24. July 60 % of the birds wete infested, ususlly 1- 5 speeimens per 
bird. The f1eas recorded on birds were: CerarophyHlIs garei, C. gaHinae, C. 
delkhoni, and C. riparilIs [reyL Fleas were found in 80 % of rhe birds nests, 
while only 3 % of the birds wcre fouod. infested . The flcas recorded on mammals 
Bre : Ceratoph)'Hm' lunatus , Ctenophthalmus Itncinatll.'i, Malaraeus p. jJelIl'cilliger, 
Megabothns rectangltlatus, and M. calcarifer. 83 % of the Micro inae were 
imesred with fleas in Dumbers of 1- 13 (me"n 4,5). M. p. pedias are rcgarded 

200 

to be the commOn subspecies in Norway, and the type specimen was collected 
at Kirkenes, South.Varanger. During t h is survey only M. p. penicill-iger were 
found in this disrrict. The identity of M. p. pedia:; is to be q ues tioned. 

Author's address: 
ZooLogisk museum, 
Sars gr. l, Oslo 5. 
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L Nytt funn av elveniøye i Pa svik 
Il. Steinulke i T roms 

Per Pethon 

l. 
Under Zoologisk Museums ekspedisjon iPasvik 1966 fikk jeg 

ved et besøk hos ingeniør G. Schaanning på gården Noatun i øvre 
Pasvik høre at det var funnet et niøye i maven på en gjedde fisket 
i Gjøkbukten, Vaggatemvannet 31 /5-1966. Niøyer var blitt tatt vare 
på og ble velvilligst overlatt til museet. 

Eksemplaret er ikke et voksent dyr, men en ammocoeteslarvc. 
Larvens totallengde er 112 mm, og antall myomerer mellom siste 
gjelleåpning og anus er 70 (± 1). Pigmenteringen på fremkrappens 
ryggside når ikke ned til gjelleåpningene, men dekker derimot det 
meste av halen. 

Det er tidligere tatt en ammocoeteslarve i Pasvikelvens munning, 
og denne var bestemt til Lampetra fluviatilis (cfr. Collett 1897). 
Dette var også grunnlaget for Huitfe1dt-Kaas' (1918) angivelse av 
denne artens forekomst i Pasvikelven, hvilket ga arten en dis
kontinuerlig utbredelse i orge, siden den ellers ikke Unnes nord 
for Bergen (e.g. etter Huitfeldt-Kaas nord for Stavanger). Det 
norske museumsmaterialet av slekten Lampetra er Senere revidert 
av Tambs-Lyche (1963), som mener at det gamle Pasvikeksemplaret 
tilhører arten L. japonica (Martens). Ammocoeteslarven fra 1966 er 
overensstemmende med det tidligere eksemplar, men larvene kan, 
som Tambs-Lyche (1963) påpeker, ikke arts bestemmes med sikker
het, da larven av denne art ikke er beskrevet. 

Lampetra japonica er utbredt bl.a. over store deler av Sibir og 
langs ishavskysten fra Beringsstredet til Murmansk og Varanger
fjorden (Berg 1932, 1962). Berg (1962) påpeker, uten å ha undersøkt 
larven fra 1877, at elveniøyet iPasvikelven dyTegeografisk kan 
bestemmes til L. japonica. Tambs-Lyche (1963) støtter seg også 
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vesentlig til dyregeografien, men viser til at eksemplaret ikke kan 
være L. fluviatilis, siden antall myomerer hos Pasviklarven er 
høyere enn angitt for denne arten (cfr. MacDonald 1959). 

Il. 
Kontorsjef M. Berg i Direktoratet for Jakt, Viltstell og Fersk

vannsfiske fortalte ved et besøk på Zoologisk Museum våren 1966 
at han for flere år siden hadde funnet steinulken (Cottus poecilopus 
Haeck.) i Troms, og at noen eksemplarer var oppbevart på Tromsø 
Museum. Derfra har jeg fått tiu,endt tre individer, totallengde 
henholdsvis 67, 70 og 71 mm, alle tatt i Signaldalselven. Dato for 
funnet er ikke oppgitt, men de angis å være tatt før 1962. M. Berg 
(in litt.) opplyser også at han har funnet steinulken i Nordreisaelven. 
Fra univ. lektor B. Christiansen, tidligere konservator ved Tromsø 
Museum, har jeg fått opplyst at han også har funnet steinulken 
i Troms. D ette var i utLøpet av elven fra Jegervann i Ullsfjord. Noe 
materiale foreligger dessverre ikke, og Christiansen påpeker at 
artskriteriene ikke ble nøyere undersøkt. 

Tidligere har artens norske utbredelsesområde omfattet øst
landet (Glomma- og Tista.-vassdragene) opp til Dovre. Den er angitt 
å gå opp til Jensvold (639 m o.h.), Atnasjøens os (700 m o.h.) og 
Øvre Folla, Hjerkinn (800 m o.h.) (Huitfeldt,Kaas 1918, Rustad 
1958, Barth 1963). 

I Sverige finnes steinulken i høyereliggende deler av Småland 
og Dalsland, og over det meste av Norrland (Anderson 1942). Av 
større interesse for de nye norske lokaliteter er imidlertid de 
detaljerte opplysninger hos ybelin (1958a) om forekomsten av 
ferskvannsulker i Torne,elv og dennes bielver. I Sverige finnes 
nemlig tre ferskvannsulker av slekten Cottus: C. poeci1opus, C. gobio 
gobio og C. g. koshewnikowi. Av disse er C. poecilopus påvist i 
Torne Trask med tilløp, Laino-elv og øvre Torne,elv, og C. g. 
koshewnikowi på fem lokaliteter i Kongama,elven, en bielv til 
Munio-eh, som igjen faller ut i Torne~elv. C. gobio er derimot ikke 
påvist noe sted i dette vassdrag (cfr. også Kali 1957). For systematis, 
ke kriterier hos disse ferskvannsulkene henvises til Nybelin (1938, 
1958, 1958a), Koli (1957) og Berg (1965). 

I Troms finnes også mange av de fiskearter som Huitfeldt-Kaas 
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(1918, s. 21) betegner som Finnmarksfi kene, og hvis innvandring 
til Troms tidlig i Ancylusperioden antas å ha foregått bl.a. fra 
Torne-elv/Laino-elv via Store Rostavann og over i Målselven med 
tilhørende bielver. Tilsvarende kan steinulken i Signaldalselven ha 
kommet fra Torne-elv via Munio-elv og Kongama-elv til Kilpisjarvi 
og videre ned i Signaldalselven. Siden steinulken ikke er påvist 
i Målselvområdet, kunne dette tyde på at den er innvandret til 
Troms i senere tid. Det er imidlertid flere faktorer som går imot 
dette. Den viktigste er funnene av steinulken i ordreisaelven, 
som ikke lenger har forbindelse med østligere vassdrag, og ved 
)egervann. Særlig denne siste lokaliteten tyder på innvandring 
under helt andre forhold enn dem vi finner i dag. Dessuten hat; 
vi funnene av C. g. koshewnikowi i Kongama-elven, hvorav det ene 
er gjort snaue to mil fra Kilpisjarvi. Denne underarten regnes 
nemlig for en senere innvandrer enn steinulken, særlig på grunn 
av sin sterkere tilknytning til rent ferskvann enn steinulken, som 
jo også finnes i brakkvann bl.a. i Bottenviken og Finskebukten. 
Hvis innvandringen skulle ha skjedd i senere tid, burde arten 
i Signaldalen ha vært C. g. koshewnikowi og ikke C. poecilopus. Det 
at steinulken ikke er påvist i Målselvvassdraget, til tross for at 
den finnes høyt oppe i Laino-elven, kan skyldes manglende under
søkelser og at den er vanskelig å fange. En kan derfor ikke se bort 
fra at den kan finnes i elvene der. 

Jeg mener at steinulken, som jo er en eurytherm art og en 
relativt god strømforserer, må antas å ha kommet til Norge, både 
i de sydlige og nordlige lokaliteter sammen med de artene som 
utgjør gruppen Finnmarksfiskene. En må også, som M. Berg (in litt.) 
påpeker, kanskje regne med at steinulken forekommer i flere av 
elvene i Finnmark, selv om Soot-Ryen (1926) ikke fant den i de 
nedre deler av Altaelv og Lakselv og øvre deler av Tana. Heller 
ikke under Zoologisk museums undersøkelse i Øst-Finnmark 1966 
ble denne fisken funnet, men mangel på egnet fangstredskap og tid 
gjorde letingen etter den overfladisk. 

Jeg vil få rette en takk til kont.sjef M. Berg og univ.lektor 
B. Christiansen for opplysningene om steinulke i Troms, til Tromsø 
Museum for utlån av eksemplarer, og til gårdbruker G. Schaanning 
for eksemplaret av elveniøye fra Pasvikelven 1966. 
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Summary 

L New :lind of Arctic Lamprev recorded in Pasvik 
Il. ~lotdefoot Sculpin recorded in Troms 

For the second time an ammocoetes of the Arctic Lamprey (Lampetm japonica) 
is recorded from the river Pa svik in Finnmark 

The Motdefoot ScuIpin (COttllS poecilOpltS) is reported from three localities 
in Troms county. This changes completelv the picture of the distributlon 
of this speeies in orway, where- aU previous records bave bee" restricted 
to the south·eastern pares of the country. The immigration to this northern 
area is discussed, concluding (hat the speeies proablv inunigrated in the early 
Ancylus period. 

Author's address: 
Zoologisk Museum, 
Sars gt. 1, O slo 5. 
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Trigla lyra funnet 1 norsk farvann 

Johan F. Wi.llgohs 

Ifjor høst mottok Zoologisk museum i Bel;gen, gjennom 
direktør Rollefsen ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 
en knurr-art som ble bestemt til Trigla lyra.* Den var tatt i reketrål 
2. juni 1966, ca. 25 kvartmil vest av Sotra (Hordaland) på leirbunn 
og ca. 160 favners d yp. Såvidt meg bekjent er arten tidhgere aldri 
registrert i våre farvann. 

Fisken som var oppbevart på sprit, var sikkert en god del 
avfarget da jeg fikk se den og trolig noe innskrumpet i kroppen. 
Hodet og den øvre del av kroppen viste et tydelig skjær av l ys 
fosa. Innenfra halekløften og på den første ryggfinnen var tydelige 
flekker (rester?) av koksgrå farge, mens et større felt av brystfinnen 
var blågrå. Undelsiden hvit. Totallengden ble målt til 325 mm , 

Fig. 1. Trigla lyra . 

*) Det skulle være nærliggende å foreslå lyre(·)knurr som fiskens norske navn. 
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ps 

Fig. 2. Her sees flere av de karakteristiske kjennetegn på Trigla lyra. 

hvorav baIen var 50 mm og hodet 81 mm. StØlste høyde (over 
bakhoderegionen) var 57 mm og øyediameteren ca. 20 mm. Følgende 
antall finnes tråler ble funnet: 1. ryggfinne: 9, 2. ryggfinne: 16, 

bukfinne: 17 brystfin.r,e: 10 + 3. 
Karakteristisk for utseendet er bl.a. de små, glatte kropps

skjellene, den kløftede, plateformede snutespissen, de lange bryst
finnene og den svære «ugge»-piggen over disse. Ellers har den en 
rekke kraftige pigger på begge sider av ryggfinnens basis. 

Ifølge Joubin (Faune Ichthyologique de l'Atlantique Nord, 
No. l, 1929- 34) kan totallengden gå opp til 60 cm. Arten oppgi~ 
å være vanlig i Middelhavet, forekommer også langs vestk'{sten 
av Afrika og Europa, men her bare ved kanten av kontinental
soklen. Den er sjelden ved Manche og forekommer ikke i Nord
sjøen. Den omtales her som en fisk som vesentlig holdeT seg på 
dypt vann, hvor den er funnet ned til 400 m. Ifølge Ander~son 
(Fiskar och Fiske i Norden, i96S) kan arten, som på svensk kalles 
lyrknot, forekomme nord til munningen av Den britiske kanal, 
men sjelden. I svenske og danske farvann er omtalt to funn fra 
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senere år nemlig ett den 4. mai 1949 vest av Vaderoarna i BohusJan 
på ca. 200 m dyp og tt den 3. mai 1955 nordvest av Hanstholmen 
fyr på 145 m dyp. 

Etter dette skulle vårt eksemplar ære det nordligste funn i det 
hele. 

Summary 
Trigla l yra found in orwegian waters 

One speeimen of Trigla Ivra. was caught by a shrimp trawler on June 2 1966 
abou t 25 miles west of Sotra. (Hordaland county) at a deprh of 160 fatilOms. 
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Author's address: 
Zoologisk museum, 
Bergen. 

Smånotiser 
Fang t av· narhval 

Skipper C ha.rles R oben sen har meddelt lIt man under selfangst i Vestedsen , 
N. bro 71 ° 50', V.lg. 06° 10', fanget en narhva l, Monoaon monoceros L 1758, 
den 26. mars 1967. I terr pakkis fulgre den bo ten i omkring to timer. Isen ble 
tettere, og hvalen hadde tilsynelatende vans kel igheter med å komme seg opp 
og pUSte (blåse). Den målte 5 m, og støttannen var 1,90 m. 

Snrnmary 
Capture of Narwhal 

A S meter long arwhal, MOHodon 1ll0noceros, L. 1758, was capmred during 
seal huming N. ?lo 50', V 06° 10' on March 26, 1967. 

Jørgen A. Pedersen 

T yrkerdne i Nordland 
Den 15. juni d ukket det opp en fugl som jeg ikke har sett tidligere her. A r 

det var en due, vår len å se, og en titt i H aftorn: «V,ire fugler» pekte den ut 
som en cyrkerdue. Deo. var gr, brun, og det svarte bandet over nakken var ikke 
til il ta feil av. Fuglen var lite sky, men lot seg ikke fa nge. Den var tydelig huslig 
og tok vi llig de havregryn som ble lage ut. Oppholdet her varte antakelig 5-6 
eimer. Jeg har ikke kunnet finne at den h ar vist seg på andre steder her i området. 
G ården her heter Nordkil og ligger i Hamarøy herred, ordland fylke. 

Summa ry 
Collared Turtle Dove io North Norway 

A Collared Turtle Dove was observed in Hammar0y, ord land county on 
lune 15, 1967. 

Rolf Ursin 

Vioterobservasjoner av fugl fra Vestfold 
Hver vinter siden 1962 er vannrikse, Ral/Ils aquaticus, blitt sett i mindre 

antall (1--4 eksemplarer) i Presterødkilen ved T0nsberg. Riksene er avhengige 
av isfrie og vegetasjonsrike sumpområder hvor de søker næring og finnet 
beskyttelse. 

Både enkel tbekkasin, Gallinago galLinago, og kvartbekkasin, Lymnocryp.tes 
minimIls, er påtruffet i Presterødkilen om vinteren. Begge bekkasinarter sees 
relativt hyppig i november og desember. Av enkelcbekkasin angir Norderhaug 
(Fauna 16 : 26) som seneste observasjon ett ind ivid 29/ 12 1957. Ett eksemplar 
av denne art er dessu ten bemerket l / l 1964 (Ulf Michaelsen, Erling Hansen). 
I månedskiftet desemberfjanuar 1966/67 ble 1- 2 eksemplarer iakttatt på stedet 
med seneste observasjon av ett individ 15/ 1 1967 . Januariakrtagelser av kvart· 
bekkasin foreligger fra 1965 og 1967. Førstnevnte år ble ett eksemplar flere 
ganger sett mellom l /log 8/1, og i 1967 i tidsrommet I /I til 12/1 (U . Michaelsen). 

Ringdue, Columba pal I< ni bus , forekommer ikke uvanlig i Tønsbergegnen 
i vinrerhalv~ret, gjerne flere fugler i følge. En. flo kk på 40 eksemplarer ble således 
sett 6/ l 1965 i Adal i Borre. 

En isfugl, Alcedo urrhis, kunne en kort stund studeres på lIene i Sem 27/ 11 
1966. Fuglen var svært sky og hadde valgt som o ppholdssted en mindre isfri 
kanal i områdets vestre del. 

En lerke, A/al/da UTi/emis, ble observert 2/ 1 1965 i Presterødkilen. Vinteren 
1966/67 ble lerke registrert på flere steder i Tønsbergdistriktet og også i Mo· 
uttnarka på Tjøme. 
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I Mo·utmarka kunne eI1 rødvingetrosr. Tludus iliacus, sees 7/ 1 1965. Det 
var da snøbarr P' stedet med flere p lussgrader. 

Rødstrupe. Erithaells mbecllla. ble ved to anledninge.r iakttatt i desember 
1966. Ett eksemplar i Mo·utm.1rka 10/ 12, og likeledes ert eksemplar ved 
Akersvann i Sem I / 12. 

To jernspw:v, Pnmdla modularis, ble en rekke ganger mellom 25/ l2 1964 
og 19/2 1965 observert i Presterødkilen. Begge individer syntes 11 være ved god 
kondisjon da de midt i januar ble innfanget og ringrnerker. Den l / L2 1966 
såes en enslig jernspurv på Ilene. 

Gjennom hele vinteren 1963/64 hadde 3-4 heipiplerker. Anthus pratensis , 
tilhold i taredyngene i Mo·utmarka. Arten er ogs~ funnet på denne årstid 
i Presterodkilen (november-desember 1965 og november 1966- ja nuar 1967). 

Surnmary 
Bird observations in the winter season from Vestfold 

Winter records of Rallus aquaricus, Gallinago gallinago, L:;mnocryptes minimtlS. 
Co/umba palwnbtls, Alcedo arth is, Alauda arvensi.~. Tltrdus iliacus, Erithaclls mbecula, 
Pnmella modularis and Amhus praten.sis are reporred. 

Jan Michaelsen 

Dvergmåke observert ved ø ten jøvann i Oslo 
Den 30. mai 1967 ble det observert en dvergmåke (Larus minutus) ved østen· 

sjøvann i Oslo. Arten er tidligere ikke blitt publisere fra denne lokalitet. Fjær· 
drakttegningene viste at fuglen var en ett, ring. Den ble sett i sørenden av vannet, 
hvor den fløy sammen med hettemåker. Medobservatører var Hakon Ba ust 
Hansen, And",rs Klemetsen og R agnar Syvertsen. 

Summary 
Litde Gull seen at østensjøvann in Oslo 

A specimen of Little Gull (Laru5 mintwu) \Vas seen Mny 30. 1967 at østensjø' 
vnnn in Oslo. 

Gunnar Lid 

Knoppsvane funnet hekkende ved Reinsvoll på Tote n 
Et par knoppsvaner (Cygllll5 olor) har sommeren 1967 hekket og f.ht fra m 

6 unger i Reinsvolldammen på Toten. Dette er ti l nå den nordligste kjente hekke· 
plass i Norge av ville knoppsvaner. Fra før foreligger det hekkefunn fra Ø3tfold. 
Vestf"ld og Jæren (se Hagelund 1957 Namrell 1: 32, 1hrrh 1961 Sterna 4: 342, 
Norderh~lug 1962 Sterna 5: 49-52, Lund 1963 Fal/na 16: 10- 16, Hagelund 1953 
Sterna 5: 310, Batth 1963 Fauna 16: 112- 113). 

Opplysningene Om funnet ble kjen.t gjennom eieren liV Reinsvolldammen , 
Ole Tollefsrud. som meldte fra om funnet ril Zoologisk Museum, OsLo. Reinsvoll· 
dammen er ca. LOO X 400 meter stor. Den er egentlig en «(kunstig» dllm, dannet 
aven avsnøring av Hunnselva . Det finnes endel sivbevoksning i dam.men , og 
den er tydeligvis næringsrik med god bestand av aure. 

Knoppsvaneparet anko m til dammen natten til den L. mai. Fuglene gjorde 
først to hekkeforsøk, som imidlertid ble mislykket på grunn liV vådlo mmen. 
Tollefsrud sLo da ned 6--7 stokker i dambunnen for il lage en sikrere og forankret 
hekkeplass. Han fylte opp med tøtt siv for ' lage et (grunnee!r» til svanene. 
Svaneparet fant denne hekkeplass gunstig og tok straks til il bygge reir, hvoretter 
() egg ble lagt (fig. 1). Eggene klekte den 23. juni, og ungene sa ur til • være i god 
kondisjon. Tollefsrud meddelte i slutten av august at det fremdeles var a lt vel 
med sva neparet og aUe ungene (fig. 2). Ungelte hadde den vanlige gråspraglete 
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Fig . I . Den rugende svanehunnen på reiret i Reinsvolldammen 11 . juni 1967. 
Foto: Gunnar Lid. 

Fig. 2. Svaneparet med det lykkelige produkt, ca. en uke gamle unger. 
Foto: Jaroslav Stodola. 



drak ten, og ingen va r såkal te «polske», en varietet som er hvite a llerede som 
ungfugl. Fjærd ra kten hos de voksne fug lene var i slutten av august nærmest 
utvokst etter full fjærfeIling i juli/august. 

ummary 
Mute swans found breeding at R einsvoll at Toten 

A p air of Mute Swans (Cygl1llS %r) has been fo und breeding at Reinsvoll 
a t To.ten (Hedemark county) ID MayjJuly 1967, and s.ix young hnve grown up. 
Tllts IS the northernmost bteedlllg plnce known in Norway. 

BokanmeldeIser 
PETER LUST: The last seal pup. 
The story of Canada's sea l hunt. 
Harvest House Limited. Montreal. 
152 s. 8,00 kr. 

Gunnar Lid 

For en tid siden kunne vi i pressen se en polemikk angående metodene 
ved fangs ten ?g flåingen av ~e1un!,er p isen i arkriske omn der. Foranledningen 
var en kanad isk film som vIste trem sJ..-rekkelige scener fra denne virksomhet. 
Det ble her vist at selungene ble flådd levende. Dene vakte som rimelig kan 
være r ø re i. begge leire, bade blant fangere og b lant fol k flest som mener at 
s likt er utilgivelig dyrplageri. ' 

~et ble ~ilvist .at en film v~r tatt opp med arrangert flåing aven unge. Det 
fOTeltgge~ ImIdlertId .en annen ·~ l m som det påståes er autentisk, og her fremgår 
dec tyde lLg at det skjer Stygge ung ved ungetangsten av sel. 

Boken SOm Peter Lus t har skrever, omhandler disse forhold, og han reiser 
sp,,:rsn:w1et: «har en kanadier ...... retr til likegyldig it betrak te og tillare at 
sma, sjarmerende dyr med relativ høy in telligens blir brutal t slått, fl , dd levende, 
såret, pint og behandlet pa en måre som er lovstridig i landet vårt ?» Han mener 
at. kunnskap om forho ldene må føre til at selfangsten på Kanadas østkyst må 
bh forbudt. Og dec haster, fo r bortsett fra det umenneskelige i denne adferd 
så fører ogs' fangsten til at grønnlandsselen snart blir utryddet i kanadisk 
farva nn. 

Påstandene om mishandlingene er tilbakevist av norske fangere. Man har 
~est lyst til å tro dem, for det som er skrevet i denne boken, stiller selfangerne 
~ et lys som Ikke er flanerende. M en selv om derte med levende fl. ing synes 
a være ura::Jo~elc og derfor sa nnsynligvis ukorrekt, er boken verd oppmerkso m
ner. D en vII gl hvem som helst en vekker nar det gjelder vår fremferd mot v. re 
medskapninger , dyrene. 

FINN SALOMONSEN: Fug1etrækket og det gåder. 
Munksg~ard, København. 1967. 155 s. 24 kr. 

Rolf Vik 

Den foreliggende bok er «Anden omarbejdede og stærkt forøgede udgave» 
av boken med samme tittel som utkom i 1953_ Dr. Salomonsen har her utført 
et fremragende arbeid ved å sammenarbeide i en grei og enkel form de resultater 
av rrekkundersøkclser so m foreligger frem til 1966. Med den rivende utvikling 
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som skjer p å dene fe lr blide n. r det gjelder rene knrr'l egninger av trekkruter og 
undersøkel ser av fysiologis k og etolog isk katakter, er det Y-i meJig at boken 
har f. tt et meget forn ndret innhold fra forrige utgave, enda det b are er gån 
13- 14 år siden dertne utkom. To meger interessame kapitler om «Fældnings· 
trekket» og «Fuglerrækkets betydning for evolu tionen» er kommet som tillegg. 

Boken er rikt illustrert med kla re og gre ie tegninger , og selv om det her er 
rale om fags roff på et høyt p lan er d e.!: meste forståel ig lesning ogsn for ikke· 
spe i~ l ister. For lærere i biologi p il alle u tdannelsestrinn vil boken gi verdifullt 
sro ff t il bru k i undervisn ingen . 

Ro/[Vik 

GEZA AL TMAN : D ie Orientierung der Tiere im Raum. 
Die Neue Brehm Biicherei. 369. A. Ziemsen. \X1ittenberg 
Lu thersradt 1966. 184 s. 9.40 DM. 

Et eget område innenfor etologien er studiet av bevegelser og evne til 
orientering hos dyrene. Opp gjennom dyrerikets urviklingsrekke finner vi at 
evnen ti! tilpasninger og evnen ril 11 lære av erfaringer tiltar. 

r denne interessante og lertIeste boken får vi en innfQring i disse fascinerende 
ti1pasninger som vel når høydepunkter i fug lenes fenomenale evne til orientering 
etter sol· og srjernekompass og fl aggermusenes og b valenes bruk av ultralyd. 

Boken har interesse b. de for leg og lærd. 
Rolf Vik 

G. AMES OG R . WYLLER : Livets vidundere. 
Hele fllmWens bok om biologi. orsk utgave ved Karsten HeH 
og A age WildhRgen. Tiden Norsk Forlag 1963 . Kr. 35,25. 

Opplegg og utstyr, med dominerende illus trasjoner, er v I først og fremst 
beregnet på barn og ungdom. Boken har likevel en masse interessant stoff til 
bade vi cen og underholdning også for eldre lesere som ikke er så orienterte 
i b io logi fra før. Den er lertlest og instruktiv med en mengde flotte og til dels 
frapperende fRrgeillusrrasjoner i store format. 

l populær form gir boken en rekke gløn av noen av de vi ktigste biologiske 
fo rskningsresul tater gjennom ridene. Diverse oppdagelser ~v naturlovenes 
funksjoner og virkninger på levende organi smer blir beskrevet. Vi leser om 
samspiller mellom dyr og planter i lufr og i vann og om matens og energiens 
betydning, hvoretter instruktive eksempler p u livsformenes mangfoldighet blir 
omtalt. 

Derecrcr starter v i fra grunnen av med en enkelt celle i arbeid, hvordan 
vevene vokser og prosessene reguleres av hormonene. Det greske ord harm alL 
b etyr å stimulere eller se tte i bevegelse. 

Adferdsmønster, befruktning, (ormering og foster:urvikling er fascinerende 
emner hvor alle de høyr spesialiserte sanser og egenskaper taes i bruk. Grunn
trekkene i arvelovenes funksjoner blir h øyst anskuelig forklart , og Darwins 
iaktragelser bl.a . på Galapagos i 1830·iirene gir grunnlaget for forklaringen av 
arts begrepet i det Store sa mspiIJ av liv omkring oss. 

l en bok med en slikt veid av srofl" bUr det nødvendigvis anselige hopp 
i fremstillingen. Vi går tilbake ril livet i havet for 500 mill. år siden og finner 
il lusrrasjone r av enkelte dyrearter fremover til vår t id. Kroppstemperatur og 
vintersøvn, varm blodige og kaldblodige dyr og klimaforandringenes konsekvenser 
fo r utvik lingen av nye dyreformer, blir ame-alt. V i stifter bekjencskap med noe 
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s~ essensielt som hjernens funksjon hos forskjellige arter som f.eks . hos mete· 
marken, og det viser seg at også primitive sbpninger kan lære. 

TU slutt spør vi så: Hvordan begynte livet? Finnes det andre verdener 
skikket for liv? Aller siste kapitel heter Rombiologi. Med andre ord en høyst 
allsidig kapitelsamling av interessant lesning selv om smakebitene til dels er 
svært små. Den yngre del av familien k,m her finne opprakten til en rekke 
senere inreresseo.mr. der innenfor det um litt'lig store kompleks som biologien 
spenner over. 

Eelt'. K. Barch. 

Foreningsmeddelelser 
Professor dr. philos. Hjalmar Broch 85 år 

På Norsk Zoologisk Forenings Arsmøte i 1956 valgte en enstemmig forsamling 
professor Broch tU foreningens første, og hittil enesre, æresmedlem for hans 
fremragende innsats i zoologisk forskning og undervisning samt i arbeidet for 
vår forening. 

Den 19. juli i år fylte professor Broch 85 ,r. 
Hjalmar Broch er født i Horten og ble i 1910 kreert til doctor philosonae. 

Ener noen år som vitenskapelig assistent i Bergen og i Sverige ble han universitets· 
stipendiat Og' senere konservator ved Museet i Trondheim. - I 1920 ble han 
dosent ved Universiretet i Oslo og i 1937 professor. Han var i 20 ~r bestyrer 
for biologisk stasjon i Drøbak. 

Navnet Hjalmar Broch er :'\ finne på en lang rekke vitenskapelige avhandli nger 
om marine dyr. Han har også interessere seg for jaktspørsm1\ l, fuglemerking, 
naturvern og mange andre zoologiske emner. I. tidens løp er det kommet et 
stort antall populærvitenskapelige artikler fra hans hånd - ikke minst i FAUNA 
som han var redaktør for i 4 år . 

JAP 
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Professor dr. philos. R~lf Vik 50 år 
Professor Vik har vært redaktør for FAUNA fra og med nr. 3 1961. 
Den 5. september i år fylte professor Vik 50 år. 
Rolf Vik er født i Trondheim. Han har vært lektor ved Oslo off. lærerskole 

til han i 1958 forsvarte sin doktoravhandling om bendelorm. Deretter ble han 
universitetslektor, dosent og professor ved Universitetet i Oslo, hvor han nå 
er bestyrer for Zoologisk museum. 

Professor Vik var formann for NZF.Osloavdelingen 1951 - 52 og NZF's 
formann 1958-61 inntil han påtok seg redaktørvervet. 

Årsmøtet i Kristiansand i år ga uttrykk (or ros for FAUNA. Det påla 
formannen å bringe redaktør Vik en hjertelig rakk for hans bestrebelser for: 
å gjøre vårt tidsskrift best mulig. 

J A P 

Rasteplasser for vadere under trekket 
Gruppen som arbeider med vadere innen International Wildfowl 

Research Bureau, har kommet med forespørsel om opplysninger 
ang ende beliggenheren av rasteplasse r for vadere i Norge, helst med 
angivelse av tidspunktet for hver arts maksimalopptreden. 

Lokaliteter hvor vaderrrekket er fulgt gjennom tIere år, er særllg 
verdifulle, men alle data er av interesse. 

Lesere som sitter inne med opplysninger, bes vennligst sende 
disse t il undertegnede for viderebefordring til IWRB. 

På forhånd takkl 
Per Pethon 

Zoologisk Museum 
Sars gt. l, Oslo 5 
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Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

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

A være bindeledd mellom vårt lands zoologer og zoologis.k interesserte, 
å fremme inceressen for zoologisk forskning og undervisning, 
fl øke d~t alminnel ige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt ti l 

dets utforskning. 

Enhver zoologiinteressert vil al tså kunne finne emner som passer ved sine 
daglige iakttakelser, gjennom lengre tids observasjoner og ved forskni.l\g eller 
it'eratursrudier . En liren notis om nye funn kan være Uke 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 bl". 

Reda ksj :men vil forbeholde seg r:men ril å foreslo\ fora nd ringed manuskriptene 
- og vis5e formelle ring må Være 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 popu1ære ting, bør ha et kort summary på engelsk 
eller tysk. Det behøver ikke å nngi mere enn overskriften, hvis det ikke er noe 
originalt. Dette bare for at våre utenlandske abonnenter skal være i stand til 
il. vurdere om de vil ta arbeidet med il. få den norske tekst oversatt for bruk 
i deres eget arbeid . Hvis forf.~tteren ikke er språkmektia nok til selv fl lage 
sum mary , vil redaksjonen gjøre det på grunnlag av et norsk summary forfatteren 
lager. 

Litteraturl isten bør settes opp etter nedenstående eksempler: 
Artikkel i tidsskrift: 
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kånne-domen om rodingens biologi. 

K. FYjiogT. SdILsk. Llmd Forh. 15/17: 1- 15. 

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

SottJattensjiske och jiskodling. Stockholm (A. Bonniers Forlag). 824 s. 

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

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

Fo,fattere som ønsker det, får 50 særtrykk av sine artikler gratis. Ønskes 
flere særtrykk, må disse betales av forfatteren selv. Angi det antall særtrykk 
som ønskes når første korrekturen retu.rneres. 

Har De et godt dyrebilde kan De få det offentliggjort som omslagsblIde pA et 
hefte av Fauna. 

Tidsfrister 
Manuskripter til artikler må være redaksjonen i hende senest: 

l. februar for hefte l, som kommer ut ca. 30. mars. 
l. mai for hefte 2, som kommer ut ca. 30. juni. 
l. augnst for hefte 3, som kommer ut ca. 30. september. 
15. oktober for hefte 4, som kommer ut ca. 15 . desember. 

Smånotiser, bokanmeldeiser og foreningsnytt må være inne innen 5 uker 
før utgivelsesdato. 

Redaksjonen 


