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vitenskapens tjeneste. 
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NZF! Hva er vi? - Hva vil vi? 
Innledning til diskusjon i NZF,Oslo,avd. 21/9,1967 

Jørgen A. Pedersen 

For 21 år siden ble NZF stiftet. Vi har således nådd myndighets
alderen og skulle ha trådt våre barnesko. Det kan da være på sin 
plass å gjøre opp status og se nærmere på hvordan livet har artet 
seg for vår forening, og hvordan vi vil forsøke å forme det i den 
nærmeste fremtid. 

Hva er hensikten med NZF? 
De zoologer og zoologi-interesserte som 2. november 1946 

stiftet NZF, mente at man trengte et samlende og sammenbindende 
organ for alle de naturinteresserte, som hver på sin kant dyrket 
sine spesielle dyreinteresser. 

Det første styret uttrykte det omtrent slik: «Det yrende dyreliv 
i naturen omkring oss vil NZF gjøre kjent og tilgjengelig for dem 
som bryr seg om det.» - Såvidt jeg kan forstå, var det meningen 
å gi medlemmene lettere adgang til å utvide sitt kunnskapsområde, 
slik at man fikk en bedre forståelse av og for sine naturopplevelser, 
- man skulle få øynene opp. 

NZF ble stiftet som en landsforening med lokalavdelinger utover 
landet. Lokalavdelingene skulle skape kontakt mellom medlemmene 
- og med dyrelivet - ved møter og ekskursjoner. Helt fra starten 
var man klar over at langt fra alle kunne bli med i en lokalavdeling. 
Et annet viktig bindeledd måtte derfor bli foreningens eget tidsskrift. 

Dette, som kom til å hete FAUNA, skal gi uttrykk for alt det 
som vi vil med NZF: Fremme interessen for zoologisk forskning 
og undervisning, øke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv 
og bidra aktivt til dets utforskning, - slik det ble formulert 
i formålsparagrafen. 

Hensikten med FAUNA er å binde oss sammen og å gi 
foreningens medlemmer over hele landet og i utlandet valuta for 
kontingenten ved å bringe artikler om dyreliv og aktuelle zoologiske 

217 



spørsmål. FAUNA skal være medlemmenes eget tidsskrift, ~g 
spaltene skal være åpne for artikler og notiser som kvalitetsmessig 
holder mål og som er er i samsvar med formålsparagrafen. 

Hvem og hvor mange støtter NZF? 
Vi har medlemmer over hele landet og i utlandet, både profe

sjonelle og amatører. Foruten private har vi også biblioteker, 
aviser, skoler, høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter som 
medlemmer. Disse ønsker også på denne måten å følge med i hva 
som foregår på det zoologiske området i Norge. 

Veksten i antallet av medlemmer fremgår av kurven. 

10001---------------,-------7-
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1946 ved hvert årsmøte siden starten. 1967 

Det første året var tilveksten 150. Dette blir bare overgått av 
tilveksten i år, som utgjør mere enn 15 % av totalantallet for 1966. 

Lister over samtlige medlemmer ble publisert i FAUNA 

i 1950 og 1955. 
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Hvordan har NZF søkt å løse sine oppgaver? 

Lokalavdelinger 
I følge vedtektenes § 5 kan medlemmer slutte seg sammen til 

lokalavdelinger. 
Oslo-avdelingen ble, som den første, stiftet allerede 2. mai 1947. 

Etter en pause på 13 år fulgte så: Trondheim 1960, Halden 1962, 
Bergen 1963 og Kristiansand 1964. Den 19. januar i år konstituerte 
Tromsø-avdelingen seg, og den 3. mai ble As-avdelingen dannet. 

Trondheim- og Halden-avdelingene er ikke i drift, - kanskje 
ikke så mye av mangel på interesse som av mangel på ledere. 

Navnekomiteen ble dannet 18. april 1947 som det første av 
NZF's tiltak på landsbasis. Problemet var å få innsamlet, ordnet 
og revidert norske dyrenavn. Målet var å gi ut lister med anbefalte 
navn for derved med tiden å oppnå ensartethet i navnebruk, ikke 
bare i skole- og andre lærebøker, men i alle publikasjoner. 

Etter en stor og prisverdig innsats av navne komiteen utkom 
listen «Norske dyrenavn. A. Virveldyr» i 1961, og den er til salgs 
for kr. 3,00. 

Fuglenavnkomiteen ble nedsatt i 1952, og den ydet sitt til virvel
dyrnavnelisten. Den har imidlertid fortsatt arbeidet, ikke alene med 
å fastsette norske navn for nye fuglearter og -raser som kommer 
til, men også som den instans som godkjenner eller forkaster 
publisering av observasjoner av sjeldne fugler når det ikke fins 
beleggsmateriale. 

Insektnavnkomiteen ble oppnevnt av NEF 1962. Den avslutter 
nå det meget omfattende arbeidet med navneliste B: Insekt~r og 
edderkoppdyr. Denne listen vil sikkert sprenge puppehylsteret og 
komme til syne i 1968. 'I 

Navnekomiteen arbeider videre med sikte på lister for de 
resterende dyregupper. 

Prisoppgaver i zoologi for skoleungdom ble s~tt opp i 195(, :~g 
følgende år~ Noen premierte besvarelser ble publisert i FAUNA, 
men tilslutningen ble slett ikke som man ønsket. 

NZF's bibliotek ble opprettet i 1949 for at medlemmene skulle 
kunne låne zoologisk litteratur fra foreningen. - I tidens løp har 
en del innen- og utenlandske foreninger sendt oss sitt tidsskrift 
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spørsmål. FAUNA skal være medlemmenes eget tidsskrift, . og 
spaltene skal være åpne for artikler og notiser som kvalitetsmessig 
holder mål og som er er i samsvar med formålsparagrafen. 

Hvem og hvor mange støtter NZF? 
Vi har medlemmer over hele landet og i utlandet, både profe, 

sjonelle og amatører. Foruten private har vi også biblioteker, 
aviser, skoler, høgskoler, universiteter og forskningsinstitutter som 
medlemmer. Disse ønsker også på denne måten å følge med i hva 
som foregår på det zoologiske området i Norge. 

Veksten i antallet av medlemmer fremgår av kurven. 
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i 1950 og 1955. 
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Hvordan har NZF søkt å løse sine oppgaver? 
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NZF's tiltak på landsbasis. Problemet var å få innsamlet, ordnet 
og revidert norske dyrenavn. Målet var å gi ut lister med anbefalte 
navn for derved med tiden å oppnå ensartethet i navnebruk, ikke 
bare i skole- og andre lærebøker, men i alle publikasjoner. 

Etter en stor og prisverdig innsats av navnekomiteen utkom 
listen «Norske dyrenavn. A. Virveldyr» i 1961, og den er til salgs 
for kr. 3,00. 

Fuglenavnkomiteen ble nedsatt i 1952, og den ydet sitt til virvel, 
dyrnavnelisten. Den har imidlertid fortsatt arbeidet, ikke alene med 
å fastsette norske navn for nye fuglearter og 'raser som kommer 
til, men også som den instans som godkjenner eller forkaster 
publisering av observasjoner av sjeldne fugler når det ikke fins 
beleggsmateriale. 

Insektnavnkomiteen ble oppnevnt av NEF 1962. Den avslutter 
nå det meget omfattende arbeidet med navneliste B: Insekter og 
edderkoppdyr. Denne listen vil sikkert sprenge puppehylster~t og 
komme til syne i 1968. " 

Navnekomiteen atbeidervidere med sikte på , lister for de 
resterende dyregupper. 

Pris oppgaver i zoologi for skoleungdom ble s~tt opp i 1950 ·6g 
følgende år. Noen premierte besvarelser ble publisert i FAUNA, 
men tilslutningen ble slett ikke som man ønsket. 

NZF's bibliotek ble opprettet i 1949 for at medlemmene skulle 
kunne låne zoologisk litteratur fra foreningen. - I tidens løp har 
en del innen, og utenlandske foreninger sendt oss sitt tidsskrift 
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i bytte med FAUNA. - Biblioteket var vanskelig tilgjengelig og 

lite brukt. 
11966 ble det besluttet å deponere eldre årganger ved zoologiske 

museer mot at disse betaler kommende årganger med en medlems
kontingent til NZF for hver bytteforbindelse. Utsendelsen er 
gjennomført i år, og styret håper da at flest mulig interesserte 

således har fått bedre adgang til tidsskriftene. 

Liste over zoologilitteratur for amatører ble publisert i FAUNA 

i 1958. 

Årsmøtene har som regel vært i Oslo, men i 1948 og 1954 var 
de i Bergen og endelig i 1967 i Kristiansand. Årsmøtet 1956 disku
terte behovet for en fugleseksjon av NZF. Det førte til dannelsen 

av Norsk Ornitologisk Forening. 

Foredrag og film har gjerne vært knyttet til årsmøtene, men 
hovedforeningen har også i noen tilfeller hjulpet lokalavdelingene 

med å skaffe foredragsholdere og filmer. 

NZF.ekskursjon i samarbeid med Oslo Undervannsklubb til Oslo Universitets 
biologiske stasjon, Drøbak, hvor dyreliv i fjorden ble studert. (Foto: A. W. Martinsen.) 
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Ekskursjoner har likeledes som regel vært lagt til årsmøtene, men 
sommeren 1964 avviklet NZF en 5-dagers ekskursjon til Håøya 
i Oslofjorden. 

Kurser i zoologisk prepareringsteknikk har vært holdt i Oslo, 
og NZF har forsøkt å henlede oppmerksomheten på andre kurs 
som f.eks. «Sommerkurs i zoologi» som avholdtes av Studenter
samfunnets Friundervisning rundt om i landet. 

Norske 4H studieforbund ble dannet i 1961 ved et samarbeid av 
10 organisasjoner hvoriblant NZF. Hensikten er å stimulere 
studiearbeidet i medlemsorganisasjonene når det gjelder natur
vitenskapelige emner. 

Her har vi virkelig gode muligheter for hjelp og støtte, men 
tilslutningen har vært minimal tross gjentatte oppfordringer. 

Kontaktmenn, dvs. fagzoologer som besvarer spørsmål innen 
hvert sitt område, ble utpekt i 1958. Praksis har imidlertid vist at 
en slik institusjon er overflødig. Zoologi-interesserte som uten hell 
har søkt svar på sine spørsmål i tilgjengelige bøker, har vendt seg 
direkte til NZF, hvor man har gjort sitt beste for å finne de rette 
svar - eller de rette til å svare. 

Biocidkomiteen ble dannet 11. juni 1964 for å stimulere til mer 
omfattende undersøkelser omkring de problemer som spredning 
av giftstoffer i naturen skaper. I første omgang var det de eventuelle 
skader som bruken av pesticider utilsiktet kan påføre vår flora, 
fauna og oss selv, som kom i søkelyset. 

Komiteens første rapport forelå 6. juni 1966. Den ble sendt de 
ansvarlige myndigheter og publisert bl.a. i FAUNA 1966 hefte 3. 

Komiteen arbeider videre med de mange problemer som 
fremdeles står igjen. 

Oversikt over aktuelle Zoologiske forskningsprogrammer ble i 1965 
publisert i FAUNA. Herav fremgikk hvilke fugle- og pattedyrarter 
som en del norske zoologer arbeider med. Dette tiltak er i år tatt 
opp igjen i utvidet form. 

Naturvern. Høsten 1950 henstilte Norsk Botanisk Forening og 
NZF til styresmaktene at skogen i Øvre Pasvik måtte bli fredet og 
at planene om uthugging ikke måtte bli realisert. - Det ga intet 
resultat etter utviklingen å dømme. 

NZF sluttet seg i 1966 til protesten mot regulering av Femunden. 
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Vi deltok også i forhandlinger om dannelsen aven «Naturvernring», 
dvs. et samarbeidsorgan for landsomfattende organisasjoner som 
har Norges natur som interesseområde. 

Etter innbydelse har vi oppnevnt et medlem til Norges Natur
vernforbunds faglige råd. 

Det er klart at den økende inngripen i og omforming av naturen 
endrer dyrelivet fordi dets miljø og livsgrunnlag endres. For at 
NZF på beste måte kan fremme sine faglig funderte synspunkter 
angående dyrelivet i forbindelse med naturpåvirkninger, andre enn 
forgiftninger, ble Naturstellkomiteen dannet 3. oktober 1966. Alle
rede i januar 1967 avga NZF - ved sin rådgiver i vassdragssaker, 
prosektor Jan Økland - en utførlig, faglig begrunnet uttalelse om 
de virkninger på dyrelivet en planlagt senkning av Borrevann ville 
få. - Saken er under behandling i sentraladministrasjonen. 

FAUNA er et viktig bindeledd innen foreningen. Det er en 
kjennsgjerning at tidsskriftet har vært det eneste som mange 
medlemmer har hatt igjen for kontingenten - og det vil det vel 
fortsatt være i den nærmeste fremtid for en dels vedkommende. 

FAUNA utkom første gang februar 1948 og har siden brakt 
tallrike artikler med kunnskap om norsk dyreliv og aktuelle 
zoologiske spørsmål i samsvar med vår formålsparagraf. De tyve 
årganger utgjør en imponerende rekke i bokreolen, og den siste 
årgang blir den tykkeste av dem alle. Eldre årganger er ennå på 
lager og selges til medlemmer for kr. 10,- pr. årgang. 

Indeks til smånotiser i årgang 1-9 ble publisert i 1956. Et 
betydelig arbeid er allerede gjort for en videreføring av dette 
viktige hjelpemiddel for å gjøre det lettere å anvende det vell av 
data som fins i FAUNA. 

'Indekskomiteen fra 1966 har fremlagt en detaljert plan for 
fullførelsen av oppslagslister for de første tyve årganger til trykning 
i 1968. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråd har siden 1950 årlig be
vilget økonomisk støtte til trykningsutgifter. I alle år har NZF slitt 
med en dårlig økonomi tross all frivillig innsats og flere gaver som 
ikke kan påskjønnes nok. Uten støtten fra NAVF kunne ikke 
FAUNA ha kommet ut i det omfang som vårt tidsskrift hittil 
har hatt. 
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Denne kortfattede oversikt viser etter min mening at NZF på 
mange måter har løst sine oppgaver bra. Foreningen har bestått 
i 21 år, og meget er utrettet som har kunnet øke interessen for 
zoologisk forskning og undervisning, som har gitt bedre kjennskap 
til dyrelivet i Norge og som har bidratt til dets utforskning. 

I noen grad har NZF også bidratt til å føre sammen amatører 
og fagzoologer. Mange vil kanskje mene at på dette punktet er det 
gjort for lite - selv om økonomien har vært anstrengt og alt arbeid 
har vært basert på frivillig innsats. 

Kontakten mellom NZF's medlemmer skapes imidlertid ikke 
utelukkende av tidsskrift, foredragsholdere og ekskursjonsledere. 
Hvert eneste medlem må gå positivt inn fbrå utnytte de muligheter 
til kontakt som er skapt ved dannelsen av foreningen. Blir det gjort 
vil NZF både innad og utad fylle sin oppgave på en bedre måte, 
slik at vi kan gå en enda mer givende fremtid i møte. 

Hva kan gjøres for å øke aktiviteten? 
Lokalavdelingene er som nevnt NZF's utøvende organer. Det er 

her hver enkelt kan gjøre en innsats i nært samarbeid med både 
amatører og fagfolk. Arbeidet i lokalavdelingene må styrkes f.eks. 
ved en innbyrdes kontakt via en budstikke. 

Styremedlemmer kan velges fra områder hvor det er aktuelt 
å få dannet nye lokalavdelinger eller hvor en avdeling er blitt passiv. 
Dette kan inspirere til økt aktivitet. 

. Informasjon om hva NZF er og vil bør vi også legge mer vekt på 
i hovedforeningen såvel som i lokalavdelingene - ikke alene via 
FAUNA, men også gjennom andre tidsskrifter, presse, radio og TV. 

FAUNA må holde frem som hittil og forsøke å bringe oversikts
artikler og i tillegg trykke bestemmelsestabeller for norske dyr. 

Internasjonalt samarbeid, aller først internordisk, bør NZF kanskje 
i høyere grad engasjere seg i. 

Kurs-aktiviteten må absolutt forsøkes øket. 
Endringer av vedtekter. Som kjent forlangte årsmøtet i Kristian

sand 3. mars 1967 endring av vedtektene, som i dag er som følger: 
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VEDTEKTER 

FOR 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 

(med endringer vedtatt på årsmøtet 20. oktober 1962) 

§ 1 
Foreningens formål er: 
a. Å være bindeledd mellom landets zoologer og zoologisk 

interesserte. 
b. Å fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning. 
c. Å øke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra 

aktivt til dets utforskning. 

§ 2 
Dette søkes oppnådd bl.a. ved: 
a. Å holde møter med foredrag og diskusjoner. 
b. Ekskursjoner. 
c. En eventuell utgivelse av publikasjoner. 

§ 3 
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og 

som betaler sin kontingent. Medlemsskap er bindende inntil utmelding 
er skjedd skriftlig til styret. Medlemmer kan suspenderes av styret. 
Beslutningen kan innankes for årsmøtet etter enstemmig innstilling 
fra styret. 

§4 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Det er adgang til å bli 

livsvarig medlem ved å betale et engangsbidrag som svarer til 
15 ganger årskontingenten. Kontingenten for livsvarige medlemmer 
avsettes som et fond til fremme av foreningens formål. Rentene 
av fondet kan brukes i det løpende regnskap. Skoleungdom og 
studerende betaler redusert årskontingent. 

§ 5 
Medlemmer kan slutte seg sammen til lokalavdelinger. Ved

tektene for disse må godkjennes av hovedforeningens styre. 
Beretning om avdelingens virke innsendes hvert år til styret. 
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§ 6 
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav formann, 

sekretær og kasserer velges særskilt og danner et arbeidsutvalg. 
I Sekretæren fungerer også som varaformann. Arbeidsutvalget kan 

representere foreningen. Dessuten velges 2 varamenn. Alle valg 
gjelder for ett år av gangen. 

§ 7 
Arsmøtet innkalles med 1 måneds varsel. På årsmøtet behandles: 

Styrets årsberetning, revidert regnskap og de saker som er nevnt 
i innkallelsen. Dessuten velges styret med varamenn og 2 revisorer. 

§ 8 
Årsmøtets beslutninger treffes med simpelt flertall, dog krever 

endringer av vedtektene 2/3 flertall. Fraværende medlemmer kan 
avgi skriftlig stemme ved valg. 

Som et foreløpig utkast til det endringsforslag som skal frem
legges på neste årsmøte har arbeidsutvalget kommet til følgende, 
som det ber medlemmene om å sende kommentarer til innen 
utgangen av dette år. 

FORSLAG TIL ENDRINGER AV NZF's VEDTEKTER 

§ 1 

a. og b.: Som før. 
c. Å øke det alminnelige kjennskap til dyrelivet, først og fremst 

i Norge, og bidra aktivt til dets utforskning. 
d. Å verne først og fremst Norges dyreverden ved på faglig 

grunnlag å bidra til at dyreliv og miljøforhold blir skjøttet 
rasjonelt. 

§ 2 
a. og b.: Som før. 
c. Utgivelse av publikasjoner. 
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§ 3 

2. setning: ikke uthevet - siste setning: utgår. 

§ 5 
3. setning endres til: Beretning og regnskap innsendes hvert 

nytt år til styret. 

§ 6 
Endres til: Foreningens styre består av: Formann, sekretær og 

kasserer, som velges særskilt. Disse danner arbeidsutvalget, som 
kan representere foreningen. Sekretæren er også varaformann. 

Dessuten 4 styremedlemmer og 2 varamenn, som velges. 

Alle valg gjelder for ett år av gangen. 
Formennene i lokalavdelingene er automatisk medlem av NZF's 

styre. 
§ 7 

Siste setning endres til: Dessuten velges styret med varamenn 

og en regnskapskontrollkomite på 2 medlemmer. 

Den viktigste endring er at NZF får en naturvernpassus inn 
i formålsparagrafen. Da det selvsagt er meningsløst i arbeidet for 
vern av dyrelivet å behandle det løsrevet fra . dets miljø, dets 
livsgrunnlag, må vi gå inn for at naturressursene sees i sammenheng 
og blir utnyttet på en fornuftig måte som tar hensyn til utviklingen 

i fremtiden. 
Endringene i formålsparagrafen betyr faktisk også at NZF vil 

gå inn for dyrevern i vanlig forstand, dvs. beskyttelse av dyr på 

et faglig grunnlag. 

Avslutning 
Behovet for NZF mener jeg er selvklart i og med dannelsen 

for 21 år siden, det økende medlemstall og de stadig flere betyd~ 
ningsfulle aktiviteter fra foreningens side. - Alene det at NZF 
eksisterer som en livskraftig forening, viser tydelig behovet. Den 
økende befolkningstetthet i byer følges aven økende interesse for 

natur og dyreliv som understreker behovet. 
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Utnyttelsen av naturen blir mer og mer effektiv, og' det må så 
være., Uvitende eller utilsiktet har utnyttelsen imidlertid i noen 
tilfeller vært til meningsløs skade for dyrelivet - en skade som 
undertiden har oppveiet gevinsten. 

Vi må ha råd til å sette av visse områder store nok til bevarelse 
av bestemte d yrearter. Vi må ha råd til å bevare noen reservater 
her og der med et dyresamfunn som er karakteristisk for landskaps~ 
typer som i dag har en vid utbredelse, men som står foran gjennom~ 
gripende endringer på grunn av utnyttelse. 

For at vi som er spesielt interesserte i dyr skal bli hørt når vi 
har noe fornuftig og faglig begrunnet å si om stell av dyrelivet og 
dets miljø, må vi stå sammen og i fellesskap gjøre en innsats 
i forvissning om at det nytter. 

Blant annet også derfor har NZF sin berettigelse. 

Under diskusjonen som fulgte, kom det frem mange synspunkter 
som styret har lagt seg på minnet. Her refereres bare et kort utdrag. 

Fra mange hold ble det gitt uttrykk for iver for å få NZF til 
å delta i vern av dyrelivet på langt flere områder. F.eks. ble det 
spurt om noen satt klar til å gripe inn når det kom melding om 
at helikopter skulle brukes til jakt o. lign. - Det ble svart at 
håndhevelse av lover og bestemmelser ikke er NZF's sak. 

De grundige, saklige uttalelser og rapporter har allerede i noen 
grad påvirket styresmaktene i tilsiktet retning. Men hva kan vi 
i NZF gjøre for også å få med menigmann? - Vi må legge større 
vekt på informasjon om hva vi er og hva vi vil, slik at vi får større 
oppslutning om foreningen. 

Mange nye medlemmer savner litt hjelp i starten, og ikke få 
faller fra hvis de ikke får den. NZF bør få i stand populær kurs 
f.eks. i samarbeid med Norske 4H. Kan det skaffes gode kursopplegg 
vil man sikkert finne kursledere blant studenter som kan tjene litt 
på det også i økonomisk henseende. 

Kan NZF's medlemmer settes inn i det inventeringsarbeidet 
som savnes så sterkt i naturvernarbeidet i dag? Kan det fremskaffes 
en 'gjennomtenkt plan for en slik innsats? - Det er helt klart at 
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NZF ikke har penger eller administrasjonsapparat til en omfattende 
innsats. Det fins imidlertid faunakartoteker ved noen lokal
avdelinger, og disse kan bli av stor betydning i denne forbindelse. 
Arbeidsutvalget vil overveie om vi makter å sette i gang en begrenset 

faunaregistrering på landsbasis. 
Til slutt vil jeg oppfordre alle medlemmer av NZF til å sende 

inn sine bemerkninger, ros eller ris, angående vår forening nå og 

i fremtiden. 

Summary 
A review of the activities of The Norwegian Zoological Society from 1946 

to 1967. 
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En bjørnehistorie fra Øvre Pasvik 

Rolf Vik 

Under Oslo zoologiske museums ekspedisjon til Syd-Varanger 
i 1966 bodde jeg en tid hos skogfullmektig Arve Martinsen på 
Vaggatem. Martinsen kjenner selvsagt hele området som sin egen 
lomme og er til stadighet på farten i terrenget, sommer som vinter. 
Mange og interessante var hans beretninger om dyrelivet i natur
parkområdet. Hans bjørnehistorie synes jeg fortjener å bli publisert, 
fordi den bidrar til å utdype vår viten om bjørnens ferdigheter som 
jeger, samtidig som beretningen kan dokumenteres ved fotografier 
og kart. 

Fig. 1. Bjørnespor lied Illar Gammellann. (Foto : A. Martinsen.) 
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I, 

Våren 1966 var meget sen i Nord-Norge, og bjørnen gikk av hi 
lenge før bakken var bar. Dette gjorde selvsagt at det var vanskelig 
for den å finne tilstrekkelig næring fra planteriket, og en supplering 
fra dyreriket måtte bli en nødvendighet. Elg er kjent som byttedyr 
for bjørn, og Martinsens beretning er nettopp om hvordan bjørnen 
skjøter på en mager plantekost med elgkjøtt. 

I Øvre Pasvik er elgbestanden i de senere år blitt meget stor, 
noe man best ser av alle de småfuruer som er toppet og på elglorten 
som ligger overalt. 

8. mai kom skogfullmektig Martinsen over spor av bjørn ved 
Ivar Gammevann (Fig. 1). En flokk på 10-12 elg hadde beitet 
i området,' og det var mulig å følge bjørnesporene frem til et vindfall 
like i nærheten av der elgene hadde hatt tilhold. Det var tydelig at 
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Fig. 2. Flyfoto med elgens og bjørnens «rute» inntegnet. 
(Foto: Widerøes Flyveselskap A/S.) 

bjørnen hadde sneket seg inn på elgene i le av vindfallet, hadde 
satset til på trestammen og så i noen svære byks satt etter flokken. 
Den hadde, etter sporene å dømme, konsentrert seg om en av 
elgene, og dette dyret ble så forfulgt gjennom dypsneen i skogen, 
ut på Ivar Gammevann, videre gjennom skogen og så ut på et nytt 
vann. Like før elgen nådde frem til land der, tok bjørnen den igjen. 
10-15 m fra skogkanten var det tydelig fallspor, og fra der elgen 
hadde falt, var det slepespor inn til land og opp mellom trærne. 
Ruten elgen og bjørnen hadde fulgt, er inntegnet på flyfotoet over 
området (Fig. 2). Den prikkete linjen til høyre viser at bjørnen tok 
en snarvei i elgsporet. Distansen er utmålt på kartet 3,2 km. 
I terrenget har det da sikkert vært 3,5 km. 

Ved enden av slepesporet ble det funnet en dunge med furubar 
(Fig. 3). I bardungen kunne man se klauvene på bakbena stikke 
frem. Skogfullmektig Martinsen og Arvo Sotkajervi, som kom til 
senere, grov vekk granbaret og avdekket kadaveret aven snart 
ettårig elgkalv (Fig. 4). På byttet var det spist en del av hodet og 
dessuten et stort stykke i lysken og av det ene låret (Fig. 5). Ved 

Fig. 3. Bardungen bjørnen hadde laget. (Foto : A. Martinsen.) 
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Fig. 4. Elgkalven bjørnen hadde slått. Endel av hodet er spist. (Foto ; A. Martinsen.) 

Fig. 5. Bjørnen hadde spist av lysken og låret. (Foto; A. Martinsen.) 
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en undersøkelse av dyret, som trolig hadde vært dødt et par tre 
dager, var det ikke vanskelig å konstatere hvordan bjørnen hadde 
fått has på elgen. I hårlaget over ryggen var det tydelige merker 
etter slag fra bjørnelabben. Det ene hadde truffet like bak skulder, 
bladene og det andre midt på ryggen. På begge steder var hvirvel, 
søylen brukket. Det må ha vært alvorlig kraft i de to slagene, og 
elgkalven hadde selvsagt ingen sjanser etter at ryggen var slått av. 

Det er velkjent fra litteraturen at bjørnen graver ned og dekker 
over sitt bytte. Det interessante i dette tilfelle var at en stor del 
av det furubar som var brukt til å dekke over dyret med, var 
hentet fra en furu like i nærheten. Denne furuen var kvistet opp 
til en høyde av mer enn 4 meter fra bakken (Fig. 6). En bjørn som 

Fig. 6. Dette er den furuen bjørnen kvistet for d skaffe bar. (Foto: A. Martinsen.) 
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står på to, fullt utstrakt, greier vel å nå opp i en høyde av vel 
2 meter. Her må altså bjørnen ha klatret opp med den spesielle 
hensikt å raske baret ned for å dekke til byttet. Byttedyret ble 
besøkt av folk flere ganger utover vinteren, og på sommerføret 
i juli, da vi besøkte stedet, fantes det ba.re en liten del av underkjeven 
igjen. Ved å følge sporene i terrenget fant vi frem til det som var 
levnet av dyret. Det var bare noen rygghvirvler og litt av klauvene. 
Reven og andre hadde sikkert vært behjelpelig med å pille rent 

skjelettet og spre levningene. 
Under oppholdet i Pasvik fikk vi også anledning til å iaktta 

at en bjørn hadde gjort forsøk på å slå elg på sommerføre. På en 
av skogsbilveiene i Øvre Pasvik fant vi tydelige spor etter elg og 
bjørn som hadde kappløpt over en strekning på nesten 2 km før 
bjørnen ga opp jakten, og elgen forsvant inn i skogen. Dette viser 
at bjørnen, som ellers virker tung i sessen, en gang iblant kan ta 
opp forfølgelsen aven så utpreget god løper som elgen, til og med 
på en så fin løpebane som en skogsbilvei. Om det var utslag av 
ungdommelig kåthet eller lysten på elgstek, skal være usagt. 

En militær bil som trafikkerte strekningen Grensefoss-Nyrud, 
kom en dag etter en bjørn som løp på veien. Bilen holdt en hastighet 
på mellom 40 og 50 km i timen, og kappløpet varte noen hundre 
meter før bjørnen hoppet av veien og forsvant inn i skogen. 

Det er vanlig når det blir gode multe år, å lage bjørnehistorier 
for å få multeplukkerne til å holde seg borte. Det var mange 
bjørnehistorier i Pa svik i 1966, men det virket ikke som om mange 
multeplukkere ble skremt unna av den grunn. Det forelå ingen 
beretninger, såvidt vi vet, om at bjørnen hadde vist seg på multe
myrene der mange hundre multeplukkere til stadighet var å treffe. 
Dette skulle tyde på at selv om det fins bjørn i terrenget, og enda 
til slagbjørn, er den temmelig ufarlig for mennesker. 

Myrberget har i en artikkel i «Norsk Natur» nr. 4, 1966, 
beskrevet de tilfelle som er kjent fra nyere tid om at bjørnen har 
drept eller skadet mennesker. Alle tilfellene er tydelig grove 
krenkelser av bjørnens suverenitet, og man kunne ikke vente annet 
enn at bjørnen skulle reagere. Friis forteller hvordan man på hans 
tid betraktet dette med bjørnejakt som livsfarlig. Ifølge en lov skulle 
den som frivillig ga seg i kast med bjørnen og mistet livet ved det, 
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ikke begraves på kirkegården, for dette var å regne for selvmord. 
Som en konklusjon på Martinsens beretning og billedreportasje 

og de erfaringer vi høstet med bjørn i området i Øvre Pasvik, kan 
en si følgende: Bjørnen er i stand til, på en viss type vinterføre, 
å løpe opp en elgkalv og ta livet av den ved slag av labbene. Selv 
på sommerføre kan den gjøre forsøk på å løpe opp elg. Angivelser 
i litteraturen om at hode, lysk og lår er det bjørnen først eter av 
byttet, bekreftes av Martinsens funn. Restene blir ikke alltid gravd 
ned, men kan dekkes til, f.eks. med bar. Bar kan hentes fra trærne. 

På tross av at en bjørn har smakt kjøtt, får folk i området gå 
i fred, enten det er kvinner og barn på multeplukking eller forskere 
som setter musefeller og fanger insekter. Fra litteraturen får en 
inntrykk av at bjørn som først har fått smaken på kjøtt, og som 
derfor blir betegnet slagbjørn, vil fortsette å ta større dyr for 
å dekke sin kjøttrang. Slik slagbjørn ansees på folkemunne også 
å være spesielt farlig for folk. Vår lille erfaring fra Pasvik tyder 
ikke på at en slik antagelse er riktig. 

Summary 
Story of Brown Bear in Upper Pasvik 

In spring 1966, Mr. Arve Martinsen followed tracks of a brown bear chasing 
a young moose cow through the snow-covered woodland for a distance of 
about 3.5 km, as shown on the map. 

The bear killed the moose with two blows which broke its back and covered 
the carcass with pine boughs. The boughs were taken from a pine tree which 
the beat' climbed to a height of approx. 4 m. The bear had started eating at 
the head, the gro in and the thigh. Despite the fact that this bear was in the 
area during the summer, no people picking berries, or visiting the area otherwise, 
were attacked. 

Author's address: 
Zoologisk Museum, 
Sars gt. 1, Oslo 5. 
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Trekkforhold, stedstrohet og 
pardannelse ,hos alkekonge på Svalbard 

Magnar Norderhaug 

Innledning 
I tidsrommet 1962-65 ble en undersøkelse av alkekongen 

(Plautus alle) utført på Svalbard. 
Arbeidet ble påbegynt under den norske ornitologiske ekspedi

sjon til Svalbard i 1962 (NOSE-62), og videreført under Norsk 
Polarinstitutts ekspedisjonsvirksomhet i de , tre påfølgende år. 
Undersøkelsen omfattet studier av alkekongens hekke biologi, 
næringsøkologi og trekkforhold. 

Det foreliggende arbeid behandler resultatene av de utførte 
ringrnerkinger . 

Jeg vil her benytte anledningen til å takke de personer og 
institusjoner som sammen med Norsk Polarinst'itutt gjorde arbeidet 
'mulig. Ringer ble levert av Stavanger Museum og Statens Vilt
undersøkelser. Universitetets Zoologiske Museum, København, har . 
formidlet gjenmeldingene. En særlig takk går til mine venner og 
arbeidskamerater fra feltundersøkelsene på Svalbard. 

Metoder og materiale 
Alkekongernerkingene var basert på fangst av voksne fugler 

på hekkeplassene i juli/august. Fangsten ble utført med langskaftede 
bambushover (Fig. 1). 

I sommersesongene 1962-65 ble 11 012 alkekonger merket på 
Vestspitsbergen, vesentlig med denne metode. (Bare et fåtall reir
unger ble merket.) Hovedmengden av merkingene (10012 individer) 
ble utført i Hornsund (Lok. 1, Fig. 2). Resten ble merket ved 
Vestspitsbergens nordvestre hjørne (Lok. 2, Fig. 2). Fra disse 
merkingene foreligger nå 12 gjenfunn utenfor Svalbard og 124 
kontroller fra hekkeplassene. 
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Fig. L 
Fangst av alkekonger for ringmerking, Hornsund, Vestspitsbergen. 

Catching Little -Auks for ringing, Hornsund, Vestspitsbergen . 

Gjenfunn 
. ; . 

Som det framgår av Fig. 2, stammer samtlige 12 gjenfunn 
utepfor Svalbard fra den sørvestre delen av Grønland. Gjenfunns,
prOJuillen er hittil 1,1 %0', Den blir muligens noe høyere, da spredte 
funn fra 1965-merkingene kan ventes fram til 1969.-:,'J sammenheng 
med såvel gjenfunn i vinterkvarterene som kontroi'ler på hekke
plassen må tilføyes at den brukte ringtype ikke var aven kvalitet 
som tillater nærmere aldersstudier hos , alkekong~ . Man må regne 
med at disse ringene etter 4-5 år kan være nedslitt på grunn av 
den sterke slitasje og korrosjon de er ~t~att for. Ringens holdbarhet 
overskrider derfor i mange tilfelle neppe alkekongens levealder. 
Gjenfunnene er (med ett unntak) gjort i månedene november 
(4 funn), desember (3 funn), januar (3 funn) og februar (1 funn). 
Nærmere data omkring det enkelte gjenfunn er gitt under. (Tab. 1.) 

Kontroller i hekkeområdet 
I Hornsund-området pågikk alkekongeundersøkelsene konti

nuerlig i sesongene 1962- 65. Dette muliggjorde dels gjenfangster 
av tidligere merkete fugler (Tab. 2 og 3), dels studier av pardannelse 
og stedstrohet i avmerkete reir (Fig. 3). Samtlige kontroller ble 
gjort i samme koloni som merkingen hadde funnet sted. 
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Fig. 2. 
Gjenfunn av alkekonger ring merket på Svalbard 1962-65. 

Åpne ringer viser merkestedene. 
Inntegnede linjer viser isgrenser. 

(Etter : Oceanographic Atlas of the P:>lar Sea. IL U.S. Navy, 1958.) 
- - - - - - - - = Maks~mal utbredelse av 5/10 eller tettere drivis i september. 
. . . . . . . . = Makslmal utbredelse av 5/10 eller tettere drivis i februar. 

Recoveries of Little Auks ringed in Svalbard 1962-65. 
Open rings indicate the ringing localities. 
Drawn lines indicate limits of drift ice. 

(From: Oceanographie Atlas of the Polar Seas. Il. U.S. Navy, 1958.) 
- - - - - - - - = Max~mum extent of 5/10 or greater ice concentrations in September . 
. . . . . . . . = MaXlmum extent of 5/10 or greater ice concentrations in February. 

Tabell 1 
Gjenfunn av alkekonger ringmerket på Svalbard, 1962-65 

Recoveries of Little Auks ringed in Svalbard, 1962-65 
Ring nr . 
606?0 
Stat. Vilt. 

60765 
Stat. Vilt. 

61071 
Stat. Vilt. 

61418 
Stat. Vilt . 

63899 
Stat. Vilt. 

65357 
Stat. Vilt. 

65947 
Stat. Vilt. 

65948 
Stat. Vilt. 

66470 
Stat. Vilt. 

64324 
Stat. Vilt. 

641714 
Stavanger 

642711 
Stavanger 

* ad. 26- 27/7.1962 Hyttevika (71° 00' N . 15 ° 10' E), Hornsund, 
Vestspitsbergen. 
+ 11 / 1.1966 Ekalugarssuit (60 0 50' N· 46° 10' W), 
Julianehåb distr . Grønland. 
* ad. 26/7.1962 Hyttevika, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 25/1.1963 Ikirasak (68 0 00' N· 53 0 45 ' W), 
Egedesminde distr. Grønland. 
pull. 30/7.1962 Hyttevika, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 27/12.1963 Kangamiut (65 0 50' N .53° 20' W), 
Sukkertoppen distr. Grønland. 
* ad. 30/7.1962 Hyttevika, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 18/12.1962 Napassoq (65 ° 00' N· 52 0 20' W), 
Sukkertoppen distr . Grønland. 
* ad. 5/8.1963 Fuglesangen (79° 50' N· 11° 20' E), 
Norskøyane, Vestspitsbergen. 
+ 30/ 11.1966 Atangmik (640 55' N · 52° 00' W), 
Sukkertoppen distr. Grønland. 
* ad. 16/7.1963 Ariekammen (71 0 00 ' N · 15° 30' E), 
Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 30/11.1963 Napassoq (65 0 00' N· 52° 20' W), 
Sukkertoppen distr. Grønland. 
* ad. 27 f7 ·1963 Ariekammen, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 12/7.1966 Arsuk (61 ° 00' N· 48° 40' E), 
Fredrikshåb distr. Grønland. 
* ad. 27/7.1963 Ariekammen, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 20/11.1963 Sydprøven (60° 30' N· 45° 45 ' W), 
Julianehåb distr. Grønland. 
* ad. 5/8. 1963 Hyttevika, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 30/11.1966 Atangmik (64° 55' N· 52° 00' W), 
Sukkertoppen distr . Grønland. 
* ad. 23/7·1964 Ariekammen, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 28/2. 1965 Iluilarssuk (61 0 50' N . 490 26' W), 
Fredrikhåbs distr. Grønland. 
* ad. 7/8.1964 Ariekammen, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 5/1.1966 Igaliko (60 0 58' N· 45° 30' W), 
Julianehåb distr. Grønland. 
pull. 10/8. 1964 Ariekammen, Hornsund, Vestspitsbergen. 
+ 4/ 12.1964 Kangamiut (68° 20' N· 53° 30' W), 
Egedesminde distr. Grønland. 

* 
pull. 
ad . 
+ 

Tegnforklaring (Symbols and abbreviations) 
Innfanget fugl. (Trapped bird.) 
Reirunge. (Nestling.) 
Voksen fugl. (Adult bird.) 
Skutt, eller på annen måte drept av mennesker. 
(Shot or killed by man.) 
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Selv om et større antall reir var avmerket, var det av forskjellige 
årsaker ikke mulig å ringmerke makene i mer enn et fåtall reir. 
Merkingene belyser likevel flere sider ved pardannelse og steds
trohet hos denne alkefuglen. 

Diskusjon 
11 av de 12 gjenfunn fra Vest-Grønland er gjort i tidsrommet 

20/11-28/2. Det tolvte funnet er rapportert fra juli (1966). Funnet 
kan bero på feilrapportering eller oversomring av ukjent årsak, og 
tas ikke med i vurderingen. 

Tabell 2 
Forholdet mellom antall merkete fugl og antall kontroller av fugl 

merket i tidligere år i Hornsund, Vestspitsbergen 

Relation between number of ringed birds and number of recaptures 
fr'om previous years in Hornsund, Vestspitsbergen 

1962 1963 1964 1965 

Antall merket (totalt) 
2100 4001 7011 10 012 

Total number ringed 

Antall kontroller fra 
foregående sesonger 

- 25 35 64 
Number of recaptures 
from previous years 

Tabell 3 
Fordeling av gjenfangster på hekkeplassen, Hornsund, Vestspitsbergen. 

Distribution of recaptures in the breeding area, Hornsund, Vestspitsbergen 

Ringmerkingsår 
Gjenfangstår/antall gjenfanget 

Year of ringing 
Year of recapture/number of recaptures 

1963 I 1964 I 1965 

1962 ......................... _. 25 7 13 

1963 ... . .... ... ................ 28 21 

1964 ..... .. .... •............... 30 
I 
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Re ir nr . 

Nest no. 

A- 7 

A-8 

A- C: 

A-lO 

A- ll 

B- 6 

B-10 

B - l) 

G- y 

G- z 

År 

Year 

1962 1963 1964 1965 

~ ~>------(~ b 

~ ~-h b=~--=% 

~----=1------~~~----- -- -------~--6 J 

>---------6 ~ 

:C -x-------~ 
L------<~)__---~ 

6--------6-· ---------.6 
o-----------;:C( J 
? - - 6----------~o 

~ g---~ 

t~-------(~ ~ 
Fig. 3. 

Pardannelse hos ringmerkete alkekonger i 10 reir, 1962-65. 
Vertikal linje forbinder individer i et hekkende par. 

Horisontal linje viser hekking av samme individ i samme reir i påfølgende år. 

Pair formation of ringed Little Auks in 10 nests, 1962-65. 
Verticalline connects individuals in ane breeding pair. 

Horizontal line indicates breeding of the same individual 
in the same nest in the successive years. 

Funnene viser en spredt fordeling fra Julianehåb distrikt til 
Egedesminde distrikt (ca. 60° __ 69° N). 

10 av individene ble skutt, ett tatt i garn og en rapportert 
«gjenfanget». Samtlige funn har med andre ord sammenheng med 
grønlendernes vinterjakt og fangstvirksomhet, og er dermed helt 
konsentrert til steder der slik virksomhet drives. 
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Forholdene tyder på at det i vesentlig grad er alkekonger fra 
Svalbard som utgjør vinterstammen ved den sørvestre del av 
Grønland, mens Grønlandsstammen (eller deler av denne) drar til 
andre områder. Av 5804 alkekonger merket i Thule distrikt er 
nemlig ingen gjenfunn gjort i SV-Grønland, men derimot ett ved 
New Founland (Dr. F. Salomonsen i brev, 1962). 

Av de 12 alkekongefunn fra Grønland var to merket som reir
unger (en i 1962, en i 1964). Ett av funnene viser at ungfugler også 
deltar i trekket til Grønland. De to ungefunn er for øvrig bemerkel
sesverdige fordi det i de to nevnte år ble merket 4610 alkekonger, 
hvorav bare 43 var reirunger. 

Vandringen fra Svalbard til de sørvest-grønlandske kystområder 
må tenkes å foregå ved et sørvestlig trekk over Grønlandshavtt 
og videre sør gjennom Danmarksstredet. Trekket foregår sannsyr.
ligvis dels svømmende, dels flygende (se under). Såvel vind og 
strøm som isforhold må antas å influere på trekkhastighet og 
vandringsrute. Selv om alkekongene kan ha tilhold i svært tette 
iskonsentrasjoner, vil de største mengdene (ifølge sommerobserva
sjoner fra Svalbard) lokaliseres i slakkere is og de mer åpne soner 
mot isfritt farvann. I Fig. 2 er grensen for 5/10 isdekke gjengitt 
for september (høsttrekkets første fase) og februar (vårtrekkets 
første fase). Isgrensene skulle rimeligvis grovt illustrere alke
kongenes vandringsvei. 

Trekket fra Svalbard til SV-Grønland begynner når ungene 
forlater koloniene. I 1963 foregikk utflygningen fra en alkekonge
koloni i Hornsund i tidsrommet 5.- 19. august (upubl. data). 

Dette år ble den første ringmerkete alkekonge fra Hornsund 
skutt 20/11 ved Sydprøven, Julianehåb distrikt, dvs. nær tre 
måneder etter at vandringen tok til. Dette er for øvrig det tidligste 
gjenfunn fra Grønland, og selv om det foreliggende gjenfunns
materiale er sparsomt, kan det tyde på at Svalbard-fuglene når 
SV-Grønlands kyster i siste halvdel av november, etter en vandring 
på vel tre måneder. Vårtrekket skjer muligens noe raskere. Tar 
man det relativt lange tidsrom i betraktning, er det rimelig å anta 
at trekket skjer dels svømmende, dels flygende. 

Spørsmålet om hele Svalbardstammen overvintrer ved SV
Grønland, kan ikke utredes fullstendig på grunnlag av et såpass 
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sparsomt materiale. Det foreligger imidlertid både desember- og 
januarobservasjoner fra Svalbard. Hermed berøres imidlertid også 
problemet med de sovjetrussiske alkekongestammer. Skulle det 
vise seg at hele Svalbardstammen drar mot Grønland, bør vinter
stammen av alkekonger langs norskekysten i et hvert fall delvis 
bestå av fugl fra Novaja Zemlja (og muligens Franz Josefs Land). 
Disse forhold bør vies nærmere undersøkelser. 

Resultatene fra de avmerkete reir der begge maker ble ring
merket og kontrollert i 1962-65 (Fig. 3), viser en utpreget tendens 
hos alkekongen til å benytte samme reirhull i flere sesonger på rad. 
Forholdet er bemerkelsesverdig på bakgrunn av at koloniene i de 
skrånende steinurene kan bestå av hundretusener av par. 

Merkingene viser samtidig at det enkelte par holder sammen 
i flere år. Ut fra materialet i observasjonsperioden 1962-65 er 
det grunn til å tro at en lengre, sammenhengende observasjonsrekke 
vil vise at pardannelsen hos alkekonge i stor utstrekning er den 
samme hele livet. Endring i parsammensetningen (se Reir A-lO og 
A-lI, Fig. 3) skjer antagelig bare når en av makene faller fra. 
Materialets begrensede omfang antyder imidlertid bare disse 
forhold. 

Konklusjon 
1. Merkingene av 11 012 alkekonger på Svalbard (1962-65) har 

gitt 12 gjenfunn som alle indikerer et vinterkvarter mellom 
Julianehåb og Egedesminde på SV-Grønland. Det er mulig at 
vinterpopulasjonen der vesentlig består av alkekonger fra 
Svalbard, da grønlandske alkekonger fra Thule-området ikke 
er gjenfunnet derfra. 

2. Vandringene fra Svalbard til SV-Grønland følger antagelig 
drivisen langs Grønlands østkyst, gjennom Danmarksstredet og 
rundt Kap Farvel. Høstvandringen begynner i første del av 
august og tar ca. tre måneder. Sannsynligvis skjer trekket dels 
svømmende, dels flygende. Det begrensede gjenfunnsmaterialet 
gjør det foreløpig usikkert om hele Svalbardstammen over
vintrer ved SV-Grønland. Dersom dette er tilfelle, bør vinter
stammen av alkekonge ved norskekysten, i et ·hvert fall delvis, 
bestå av fugler fra sovjetrussiske områder. 

243 



3. Kontroller av ringmerkete fugler på hekkeplassene (Hornsund, 
Yestspitsbergen) viser at fuglene vender tilbake til samme koloni. 
Det enkelte par kan holde sammen i 3- 4 år (og muligens 
lenger) og vender i utstrakt grad tilbake til sitt gamle reirhull. 

J 

Summary 
Migration, homing instinet and pair formation 
of Little Auk (Plautus alle) in Svalbard 

The biology of the Little Auk (Plalltlls alle) has been studied in Svalbard 
by Norsk Polarinstitutt in 1962-65. The present paper deals with the ringing 
program. 11 012 Little Auks, nearly all adults were ringed (10012 in Loe. 1 
and l 000 in Loe. 2, Fig. 2). At present, 12 reeoveries have been reported, all 
indicating a wintering area between Julianehåb and Egedesminde districts in 
SW Greenland. The reeoveries have all been eonneeted with hunting activities 
in this area. 

It is possible that the wintering population of Little Auks in SW Greenland 
eonsists mainly of birds from Svalbard. Little Auks ringed in Thule distriet, 
Greenland, have never been reported as wintering in SW Greenland, but one 
recovery has been reported from New Foundland during the winter. The 
migration of Little Auks from Svalbard to SW Greenland most probably 
follows the drift ice along the east coast of Greenland, through the Denmark 
Strait to Kapp Farvel (Fig. 2). . 

The autumn migration begins in the first half of August and takes (aecording 
to the recoveries) about 3 months. Spring migration possibly has a shorter 
duration. 

The num ber of recoveries is small and possibilities for recoveries very 
restricted. It is therefore not easy to judge whether the whole Svalbard population 
is to be found in SW Greenland during the winter, or not. If the whole Svalbard 
population is present in these wintering quarters, all or part of the winter 
population of Little Auks along the Norwegian eoast must be supposed to 
belong to populations breeding in Arctic Soviet. 

Recaptures in the breeding area (Hornsund, Svalbard) show that the Little 
Auk returns to the same eolony after spring migration. Pair formation of the 
same male and female has been observed for up to 4 years (Fig. 3), and the 
same pair of ten returns to the same nest in successive years. 
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Nye funn av gulbrynsanger 1 Norge 

Birger Alfred Andersen og Jan Michaelsen 

Gulbrynsangeren, Phylloscopus inornatus, tilhører den sibirske 
fauna og er utbredt i det boreale Sibir, i Nord-Asia og Vest-Kina. 
Trekkveiene går gjennom Kina til vinteroppholdsstedene som 
fortrinnsvis ligger i Bakindia (Williamson 1962, Salomonsen 1963). 

Gulbrynsangeren er tidligere påvist fire ganger under høsttrekket 
i Norge, og samtlige av disse observasjoner er gjort på øya Utsira 
i Rogaland. Den ble her første gang påtruffet 20/9 1937 (Schaanning 
1939). De neste registreringer avarten ble gjort 4/10 1950, 27/9 og 
30/9 1952 (Holgersen 1952, 1954). I samtlige tilfelle dreide det seg 
om enkeltindivider, hvorav de to første ble skutt og de andre 
iakttatt. 

Innen en relativt begrenset tidsperiode høsten 1967 ble tre 
eksemplarer av gulbrynsangeren konstatert på to lokaliteter i 
Oslofjordområdet. ': 

Under trekkfuglundersøkelser på øya Store-Færder i Ytre 
Oslofjord fanget Ulf Michaelsen 19/9 - sammen med flere 
fuglekonger, Regulus regulus - en liten og for ham ukjent sanger 
av slekten Phylloscopus. Karakteristisk ved fuglen var en markert 
gulhvit overøyestripe og to tydelige, hvitaktige vingebånd. Over
siden ga et grønnlig preg, mens den på undersiden var hvit med 
et svakt gult anstrøk. Bena hadde en relativt lys farge. Fuglen var 
påfallende liten og noe større enn fuglekongen. Mål (tatt med 
tommestokk): vinge 52 mm, hale 41 mm, nebb (fra skalle) 9 mm 
og tarsus 18 mm. På grunnlag av disse feltkjennetegn og mål ble 
fuglen bestemt til gulbrynsanger. Eksemplaret ble sluppet etter å ha 
blitt ringmerket. 

Den 30/9 ble et nytt eksemplar av gulbrynsangeren sett samme 
sted av Jan Michaelsen. En høy og tynn låt gjorde observatøren 
oppmerksom på fuglen, som hadde tilhold i et åpent kratt. Den lot 
seg betrakte i en avstand av inntil 4-5 meter. Foruten at drakt
tegningene i det hele stemte overens med det førstnevnte individ, 
ble det spesielt lagt merke til at halen var påfallende kort, slik at 
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sangeren virket svært «rund» i formen, som kunne minne en del 
om fuglekongens. Senere forsvant fuglen og ble ikke sett siden. 

I Oksrødkilen, Onsøy ved Fredrikstad, ble et eksemplar fanget i 
nett 23 /9 av Birger Andersen og Kjell Møklegård. Artsbestemmelsen 
ble gjort på basis av de ovenfor nevnte feltkjennetegn samt følgende 
mål som ble tatt med skyvelær og passer: vinge 51,9 mm, hale 
36,4 mm, nebb (fra skalle) 10,5 mm, tarsus 18,8 mm og totallengde 
10,9 cm. Undersøkelser av fuglens fettavleiring i vinkelen mellom 
de to kraveben (thoracale) viste at den var i god kondisjon. Fuglen 
ble ringmerket og fotografert (fig. 1). Området hvor gulbrynsangeren 
ble fanget besto av vannsyk og lite produktiv innmark med en tett 
bestand av selje. 

Foruten disse 0stlandsfunnene er Phylloscopus inornatus høsten 
1967 også registrert på to steder i Rogaland. Bernhoft-Osa (pers. 
medd.) opplyser at et eksemplar ble fanget på Revtangen 28/9, og 
på Årstad i Sokndal meddeler Grastveit (pers. medd.) om fangst 
og ringmerking av et individ 29/9. 
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Fig. 1. 
Gulbrynsanger fanget i Oksrødkilen, Onsøy, 23/9 1967. 

(Yellow·browed Warbler caught at Oksrødkilen, Onsøy, September 23, 1967.) 
Foto: Birger Alfred Andersen. 

Også fra Sverige, Danmark og Tyskland foreligger det opplys
ninger om flere funn av gulbrynsangeren denne høst. Mye tyder 
på at den i år har forekommet hyppigere enn normalt, noe som 
antagelig kan settes i forbindelse med dominerende østlige til 
nordøstlige vinder med til dels store vindstyrker medio september. 

Av andre observasjoner i Fennoscandia er det publiserte funn 
fra Sverige og Danmark. I Sverige ble et individ fanget ved Ottenby 
på bland 27 /101961 (bh mann 1962). Den er i Danmark registrert på 
Hjelm i Kattegatt 11 /10 1896, ved Lodbjerg Fyr i Thisted 19/10 
1909 og ved Blåvandshuk nær Ribe 8- 9/10 1955 (Salomonsen 
1963), på Hesselø i Kattegatt 19/10 1964 og på Amager ved 

København 3/9 1965 Oensen & Sandberg 1967). 
Gulbrynsangeren er den av de sibirske arter som forekommer 

hyppigst i Vest-Europa. Den påtreffes årlig spesielt på Helgoland, 
Tyskland, og ved Fair Isle, Storbritannia. På Fair Isle er den på 
høsttrekket observert mellom 29/8 og 24/11 (Williamson 1962, 

1965). 
Fra Shetland foreligger det høstobservasjon avarten et år 

allerede 15 /8 (Venables & Venables 1955). 
Den er sjelden på vårtrekk i Vest-Europa og er bare konstatert 

på Helgoland og i Skottland (Williamson 1962). 

Summary 

New records of Yellow-browed Warb1er in Norway 
Three records of Yellow·browed Warbler (Phy!loscopus inornatus) are this 

autumn reported from the Oslofjord area, SE Norway. 
One specimen was ringed September 19, and another one observed September 

30 on the island Store.Færder, Outer Oslofjord (590 4' N . 10
0 

32' E). The 
third specimen was ringed September 23 at Oksrødkilen, Onsøy near Fredrikstad 
(590 11' N . 100 50' E). 

In addition, there are two reports of Phy!loscopus inornatus from Rogaland, 
SW Norway this autumn. One specimen was collected September 2~ by 
Bernhoft.Osa at Revtangen (580 45' N . 50 30' E). September 29 one spe c I men 
was ringed at Årstad in Sokndal (580 20' N . 60 19' E) (Grastveit pers. com~.) 

The Yellow.browed Warbler is previously only recorded from Utsira, 
Rogaland (590 20' N . 40 40 ' E) . 

Authors' adresses : 
Andersen: 
J. N. Jacobsens vei 8, 
Gressvik p.å . pr. Fredrikstad. 

Michaelsen: 
Gyldenløves gt. 27 B, 
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Zoologiske feltundersøkelser 
i Norge 1967 
Zoological field investigations in Norway 1967 
(summary p. 269). 

Hj. Munthe-Kaas Lund 

Dette er den andre oversikten over feltundersøkelser vedrørende 
dyr i Norge. Den første (Lund, «Fauna», 1965 p. 89- 94) behandlet 
bare fugl og pattedyr. O versikten gjelder nå hele dyreriket, bortsett 
fra husdyrene hvor bare undersøkelser vedrørende tamrein og bier 
er tatt med. 

Fra mange hold er uttalt at en slik samlet oversikt er verdifull' 
for både forskere og amatører som en orientering om hvem som 
arbeider med hva og hvor innen zoologien i Norges natur. M en 
for noen institutter har det vært vanskelig, bl.a. på grunn av nokså 
kort tidsfrist, å skrive en oversikt. Således skriver professor dr. 
Hans Brattstrøm at Biologisk stasjon, Espegrend, Blomsterdalen, 
Universitetet i Bergen, driver med noen hundre forskjellige felt
undersøkelser spennende over de fleste felter innenfor mari~biologi 
og omfattende en rekke dyregrupper. 

Det er iblant vanskelig å trekke grensen mellom felt- og labora
torieundersøkelser, dette fremgår av oversikten. 

De aller fleste institutter som arbeider med felt-zoologi, har 
allikevel gitt materiale til oversikten. Men det er mulig at noen 
er uteglemt, kanskje også enkelte forskere som ikke arbeider ved 
noe institutt j ved henvendelse til forfatteren vil disse undersøkelser 
senere bli trykket i «Fauna», slik at neste oversikt kan bli bedre 
enn denne. Andre forslag til forbedringer mottas gjerne. 

Til slutt en hjertelig takk for hjelpen ved innsamlingen av 
materialet til denne oversikten. 

249 



DYR 
(stamme, klasse, 

orden, - eller art) 
som undersøkes 

HVIR VELLØSE 
DYR, 
EVERTEBRATA 
- »-
(og vertebrata) 

-»- i ferskvann 

-»- marine 

-»- (larver) 

- »- og Vertebrata 
i ferskvann 

Evertebrata i fersk· 
vann, sær!. Porifera, 
Turbellaria, Hirudi· 
nea, Bryozoa, Bival· 
via, Malacostraca, 
Insecta og 
Gastropoda 

ENCELLETE DYR 
Protozoa, 
Foraminifera 

POLYPPDYR, 
Coelenterata 
Terserogastria 
museulosa 

Aglantha digitale 

Metoidium senile 

Hydroida 

VERMES 
Helminter 

Do. 

250 

Formålet 
med undersøkelsen 

og lokalitet 

Driftsfaunaens økologi, 
elver på Vestlandet 

Registrering, Finse 

Biologi i regulerte vann 

Økologi, Oslofjorden 

Økologi, Oslofjorden 

Forskerens 

navn 

Mossestad, H. 

Østbye, E. m.fl. 

Dr. Sivertsen, E. 

Beyer, F . og 
Braaten, B., stud. 

Schram, T. 

Generell limn. unders . Økland, J. 
Eikerenvassdraget, 
spesielt ca. 3S vann med 
dreneringsfelt til Eids-
fosselva, indre Vestfold 
og Buskerud 

Regionale øko!. og dyre· 
geogr. studier i hele 
Norge 

Økland, J. 

arb.sted 
(adr.)* 

B.Z.M. 

O.Z.L. 

V .S.M. 

O .M.B. 

O.M.B. 

O.z.M. 

O.z.M. 
(Odont. 
anat. 
inst. 

I Oslo) 

Føde og forplantn. Christiansen, B. O .Z.L. 

Biologi, Oslofjorden Hesthagen, I. A. O.M.B. 
(st.) 

Biologi, Oslofjorden Smestad, O. , stud. - »-

Biologi, Oslofjorden Stene, R. O., stud. - »-

Systematikk og utbred. Christiansen, B. O .Z.L. 

Systematiske, faunistiske Dr. Vik, R. O .Z.M. 
og dyregeografiske 
undersøkelser, Norge 

Syst., faun., øko!., Halvorsen, O. - »-
I Glomma, Norge 

DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, 

orden, - eller art) 
som undersøkes 

med undersøkelsen 
og lokalitet navn 

I 
arb.sted 
(adr.)* 

Helminter Syst., faun., S.-Norge Borgstrøm, R . O.Z.M . 

Trematoda Systematikk Dr. Brinkmann, A. B.Z.L. 

Trematoda, ikter Parasittfauna hos Mørch, A ., stud. 
(o. a. fiskeparasitter) ferskv.fisk, Vestlandet 

Gyrocotyle Biologi Halvorsen, O. 

Cestoda, bendelorm, Ultra struktur, Bråten, T. 
Pseudophyllidaea fysiologi 

-»-

-»-

Nematodea 

Tylenchidae 

Morphologi Andersen , K., stud. 

Økologi Lien, L., stud . 

Planteparasittære nema- Støen, M. 
toder (generelt) identifi-
kasjon, utbred., bekjemp. 

Ditylenchus radicicola Sortsresistens i korn og 
byggnematode gras, bekjempelse, Skjåk 

Bumbulucz, L. 

Heteroderidae 
Heterodera 
rostochiensis 
potetnematode 

Dorylaimida 

Trichindla spiral is, 
trikin 

Rotatoria , 
hjuldyr 

Polychaeta, 
børstemark 

Lumbricidae 

Enchytraeidae 

Sortsresistens i potet, 
populasjonsunders., 
bekjempelse 

Bumbulucz, L. 

Nematoder som vektorer Støen, M. 
for virussykd. på planter 

Undersøkelser særlig av (laboratoriet) 
ville og tamme rever, 
Nord-Norge 

Økologi, vertikalford., Larsson, P., stud. 
Blankvann i Nordmarka 

Utbredelse, Støp-Bowitz, C. 
Norges kyst 

Utbr., økologi, Norge Støp-Bowitz, C. 

1. Kvalitativ og kvanti- Abrahamsen, G. 
tativ fordeling i for· 
skj. barskogjordarter. 

2. Effekt av skogsgjøds!. 
på enchytraeidefaun. 

B.Z.M. 

O.z.M. 

O.Z.L. 

O.z.M . 

St.P. 

St.P. 

I St.P. 

St.P. 

V.N.-N. 

O.Z.L. 

O.Z.L. 

1

0.Z.L. 

D.N.S. 
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DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen 
orden; - eller art) og lokalitet 

arb.sted 
som undersøkes 

navn (adr.)* 

DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen 

I 
., orden, - eller art) og lokalitet arb. sted 

som undersøkes navn (adr.)* 

Bryozoa Taxonomi, faunistikk Vigeland, 1. O.z.M. Cancer pagurus, Vandringer, vekst, Gundersen, K. R. Ha.B. 
taskekrabbe beskatn. Vestlandet 

LEDDYR 
Arthropoda Litoral fauna, Hvaler Dr. Semb.Johannson O.Z.L. -»- Beskatn.undersøkelser Dannevig, G. m.fl. B.S.F. 

Crustacea (plankton Utbredelse og økologi, Jensen, J. W., stud. O.Z.L. 
i ferskvann) Hitra 

Astaeus gammarus, Skagerakskysten Dannevig, G. m.fl. B.S.F. 
hummer 

Phyllopoda Utbredelse i Norge, Petersen, R . N.L.T. 
ForpLbiol. i Trøndelag 

-»- Vandringer, vekst, Gundersen, K. R. Ha.B. 
beskatn. Vestlandet 

INSECTA E.Sundts 
Lepidurus ap us Biol., Sør·Norge Aass, P . D.V.F. insekter Økologi, etologi Dr. Schjelderup. gt. 11, 

Cladocera Arsvariasjoner, Lønne, H. J. V.S.M. 
Ebbe, Thorleif Oslo 2 

(zooplankton) Trondheimsfjorden Insecta Kulderesistens og Sømme, L. St.P. 
akklimatisering 

Do. og Copepoda Faunistikk og økologi, Steine, 1., stud. B.Z.M. 
(limniske) Vestlandet Diplopoda, Systematikk, utbredelse, MeidelI, B. A., stud. B.Z.M. 

Chilopoda økologi. Vesentlig Vestl. 

Copepoda Arsvariasjoner Strømgren, T. V.S.M. 
(zooplankton) i Trondheimsfjorden 

Collembola Faunistiske Ihlebæk, R. St.P. 
Dermaptera undersøkelser 

Cyclops scutifer Arssyklus, dvaletilst., Dr. Elgmork, K. O.Z.L. 
Østlandet, Finse 

Thysanoptera i eplehager 
Hemiptera (As og Tune) 
Neuroptera 

-»- Arssyklus, vertikalford., Langeland, A., stud. -»-
Blankvann, Nordmarka 

Coleoptera 
Lepidoptera 
Diptera 

-»- Do. Sperillen og Krødern Halvorsen, G., stud. -»- Hymenoptera 

Aehtheres perearum Økologi, Bogstadvannet Narud, A., stud. O.Z.M. 
Ephemeroptera Larvestadiet, utbredelse Larson, B., stud. V.S.M. 

og vekst, Trøndelag 

Isopoda (særlig Systematikk og Pethon, P. -»-
Idothea og Jaera sp.) dyregeogra fr 

-»- Faunistikk og økologi, Larsen, R., stud. B.Z.M. 
Plecoptera og Vestlandet 
Tricladida 

Gammarus laeustris, Forplantn. biol., vertikal· Mehli, S. Aa. N.L.T. 
grunnåte fordeling Trøndelag Plecoptera, Utbredelse, økologi, Lillehammer, A. O.z.M. 

G. duebeni Livssyklus og økologi, Solem, J. O. , stud. V.S.M. 
steinfluer taxonomi, Norge 

Storvatn, Agdenes Mallophaga, pelslus, Systematikk, faunistikk Mehl, R. O.z.M. 

Euphausiacea (og Utbred. biol. og utnytt., Wiborg, Kr. F. Ha.B. 
zooplankton) Norske·kysten og ·havet 

Anoplura, lus (og og dyregeografr, Norge 
Hippoboscidae) 

Palldalus borealis, Biologi, beskatning Rasmussen, B. Ha.B. 
Rhynchota Sonasjon, Sognefjorden Hågvar, S., stud. O.Z.L. 

dypvannsreke Heteroptera, Faunistikk, biol., særlig Taksdal, G. St.P. 

Brachyura, Utbr. systematikk, Christiansen, M. O.Z.L. 
teger på kulturplanter 

krabber Nordsjøen, Norskehavet, 
Barentshav og Svalbard 

Miridae, Lyglls spp., Arter og skadevirkn. Taksdal, G. St.P. 
engteger i jordbær (Østlandet) J 
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DYR Formålet Forskerens DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen 

(stamme, klasse, med undersøkelsen 
orden, - eller art) og lokalitet arb.sted orden, - eller art) og lokalitet arb.sted 
som undersøkes navn (adr.)* som undersøkes navn (adr.)* 

Psyllidae, Trioza Biologi, Rygg, T. St.P. Geometridae, Arter og vertplant. Edland, T. St.P. 
apicalis, gulrotsuger bekjempelse målere spredn.biol., Vestlandet 

Aphididae, Faunistiske undersøkels. Stenseth, Chr. St.P. Noctuidae, Biologi, Rygg, T. St.P. 
bladlus Artsundersøkelser for Cjortyna micacea, bekjempelse 

plommer, bærvekster og stengelfly 
veksthuskulturer. 
Biol. og bekjempelse Lepidoptera Systematikk, Norge Opheim, M. 

1°.z.M. 

Myzus persicae, Kjemikalieresistens Stenseth, Chr. St.P. BILLER, Coleoptera 
ferskenbladlus 

Carabidae Økologi, livssykl. og Andersen, J. H. T.M. 
Macrosiphum avenae, Overvintring, Rygg, T. St.P. (o. a. Coleoptera) døgnaktivitet, N .. Norge 
kornbladlus spredningsbiologi, (og faunistikk, Norge) 
Rhopalosiphum padi, bekjempelse 
havrebladlus Carabidae i høyfjell, Økologi, Finse Østbye, E. m.fl. O.Z.L. 

spesielt nivale arter 
Neuroptera, Biologi, parasitter, Jensen, L. Greve B.Z.M. 
Mecoptera og utbredelse, biologi Carabidae Økologi Murak, S., stud. -»-Tanaidacea 

Silph;"", ) 
Trichoptera Økologi, fenologi, Dyrrdal, N., stud. 1-»- åtselbiller Vertplanter, skade Rygg, T. St.P. 

faunistikk i Skånevik Blitophaga opaca, 
åtselbille, gråsvart -»- Systematikk, økologi, Solem, J. O., stud. V.S.M. 

utbredelse Nitidulidae Biologi, økologi Rygg, T. St.P. 
Meligethes aeneus, 

Lepidoptera rapsglansbille 

Hepialidae, Biologi, bekjempelse Rygg, T. St.P. Anobium punctatum, Biologi, bekjempelse, Dr. Lyngnes, R. Løvik, 
Hepialus spp. veggsmed Møre og Romsdal Sunnm. 

Ernobius mollis 
Hyponomeutidae, Biologi, økologi, Edland, T. · St.P. 
Argyrestia conjugella, Vestlandet Adalia bipunctata, Økologi, Østlandet Ellingsen, 1., stud. O.Z.L. 
rognebærmøll toprikket marihøne 

Hyponomeuta spp., Biologiske undersøkels., Ihlebæk, R. St.P. Coleoptera Systematikk, Norge Strand, A. Huseby· 
spinnmøll Oslo bk., Sme· 

st., Oslo 
Tortricina, Arter og vertplanter, Edland, T. St.P. 
viklere biol. parasitter, Vestl. Hylotrupes bajulus, Klimaets virkn. på utbr. Knudsen, P. D.N.S. 

husbukk og generasj.tidens lengde 
Aphelia paleana, Biologiske Rygg, T. St.P. 
timoteivikler undersøkelser - »- og Biologi og bekjempelse, Dr. Lyngnes, R. Løvik, 

Callidium violaceum, Møre og Romsdal Sunnm. 
Laspeyresia Studier av diapause, Bakke, A . D.N.S. blåbukk 
strobilella (L.) Norge 
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DYR Formålet Forskerens DYR 
Formålet Forskerens (stamme, klasse, med undersøkelsen (stamme, klasse, 

med undersøkelsen orden, - eller art) og lokalitet arb. sted orden, - eller art) 
og lokalitet I arb.sted 

som undersøkes 
navn (adr.)* som undersøkes navn 

(adr.)* 

Chrysomelidae, 

l Biologi, økologi, I Rygg, T. 
Dasyneura tetensi, Svermetider, Stenseth, C. St.P. 

blad biller Østlandet 
St.P. solbærgallmygg bekjempelse 

Lema melanopus, 
kornbladbille Mycetophilidae 

Sciara spp., Arter og skade i Stenseth" C. St.P. 
Curculionidae Fjelddalen, J. St.P. soppmygg veksthuskulturer 
Otiorrhynchus ovatus Biologiske 

-})- salicis undersøkelser, Agromyzidae 
- })- dibius økologi, skade Phytomyza spp., Arter, vertplanter, Rygg, T. St.P. 
- })- arcticus bladminerfluer bekjempelse 

jordbær·rotsnure-
biller Psilidae 

p sila rosae, Svermerider og Taksdal, G. St.P. 
Scolytidae Kjønnsfordeling i forskj. Bakke, A. D.N.S. gulrotflue bekjempelse, Smøla 
Ips acumrninatus deler av Norge 

Ephydridae 
Trypodendron Angrepsvirksomhet på Christiansen, E., D.N.S. Hydrellia griseola, Biologi, Rygg, T. St.P. 
lineatum, barkbille tømmer, Hurdal Sæther, T. kornbladminerflue bekjempelse 

Hymenoptera, Vertplanter, skade Rygg, T. St.P. Chloropidae 
årevinger Oscinella spp., Svermetider, Rygg, T. St.P. 
Tenthredinidae, fritfluer bekjempelse 
Athalia rosae, 
nepebladveps Syrphidae, Økologi, Benestad, E. stud. Z.L.O. 

blomsterfluer Østlandet 
Neodiprion sertifer Bekjempelse ved hj. Tvermyr, S. D.N.S. 

a. virus - })- Systematikk, faunistikk, Nielsen, T. B.Z.M. 

Spathius exarator, Biologi, bruk ved Dr. Lyngnes, R . Løvik, 
plantevalg, utbr. i Norge 

Plutothrix coelius, bekjempelse av Sunnm. Hylemyia antiqua, Biologi, Rygg, T. St.P. 
snylteveps skadeinsekter i hus løkflue bekjempelse m.m. 

H. brassicae, 
Apidae, Systematikk, faunistikk, Løken, A. B.Z.M. kålflue, liten 
bier plantevalg, Norge H. floralis, 

kålflue, stor 
Apis mellifera, Bia som husdyr, Lunder, R. , N. L.br.- H. securis, 
honningbia biologi Seterlund, W ., høgsk., hvete flue 

Willumstad, E. Asker 
Amaurosoma Vertplanter, Rygg, T. St.P. 

Vespidae Biologi, variasj .studier Løken, A. B.Z.M. arrnillatum utbredelse, 
Amaurosoma flavipes, bekjempelse 

Diptera timoteifluer 

Cecedomyidae Siphonaptera, Systematikk, faunistikk, Mehl, R. O.z.M. 
Contarinia tritici, lopper (særlig dyregeografi, Norge 
hvetegallmygg, gul på svaler) 
Mayetiola destructor , Biologi, utbredelse Rygg, T. St.P. 
korngallmygg 
Sitodiplosis rnosellana, 
hvetegallmygg, rød 
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DYR 
Formålet Forskerens 

(stamme, klasse, 
orden, - eller art) med undersøkelsen 

I 
arb.sted 

som undersøkes og lokalitet navn (adr.)* 

DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen 

I 
arb.sted orden, - eller art) og lokalitet navn (adr.)* som undersøkes 

ARACHNIDA BLØTDYR, 
MOLLUSCA 

Gastropoda, Taxonomi, faunistikk og Solhøy, T., stud. B.l.M. 
sniler (terrestriske) økologi. Vesent!. Vest!. 

Mitopus moria Sammenlign. av Moldung, T., stud. B.l.M. 
metabolisme i høyfj . på 
Finse og i lavlandet 

Prosobranchia, Systematikk, Sneli , J.-A. O.z.M. 
forgjellesniler Nordiske arter 

Araneae, Faunistikk, økologi, Hauge, E., stud. -»-
edderkop~er Nordland 

(marine) 
- »- Faunistikk og systemat. Johannesen, O ., stud. - »-

-»- Euryholinitet Staaland, H. O.l.L. 
- »- og Tabanidae Økologi og faunistikk Dr. Kauri, H. - »-

Architheutis sp., Taxonomi, Kjennerud, J. B.l.M. 
kjempeblekksprut faunistikk -»- Opiliones Storsøy K vamme, B., stud. -»-

og Mollusca 
Lamellibranchiata 
Bivalvia, Utbredelse, bestand, Dr. Wiborg, K. F. Ha.B. 

Acarina muslinger Norskekysten 

Lamellibranchiata, Biologi, vekst og popu- Brun, E. og T.M. 
Clamys islandicus lasjonsøkologi, Troms Skreslet, S. 

Phytoseiidae 
Biologisk bekjemp. av Stenseth, C. St.P. Phytoseiulus riegeli, 

rovmidd Tetranychus urtieae 
i veksthus Mytilus edulis L. , Sam.likn. vekstundersøk. Lande, E. , stud. Tr.heim 

blåskjell Prestvågen i Verrabotn biolog. 
og utenfor Bio!. st. stasjon Phytoseiulus riegeli Effekt på Tetranychus Taksdal, G . St.P. 

urtieae ved forskjellig 
næringsti1st. hos vertp!. -»- Kultivering, Sør-Norge Bøkk, B. B.l.M. 

og Ha.B. 
Eriophyidae Arter, vertplanter, Fjelddalen, J. St.P. 

utbredelse -»- Biologi, Skagerakskysten Dannevig, G. m.fl. B.S.F. 

Cecidophyopsis ribis, Sprednings biologi Taksdal, G. St.P. Teredo megatara, Biologi, Dr. Lyngnes, R. Løvik, 
solbærgallmidd peleorm bekjempelse Sunnm. 

Eriophyes graeilis, Biologi, overvintring Taksdal , G. St.P. 

bringebærbladmidd 
PIGGHUDER, Taxonomi, Brun, E. T.M. 
ECHINODER- Nord-Atlanteren, T etranychus urticae, Diapause og Stenseth, C . St.P. 

veksthusspinnmidd overvintring MATA økologi, 
(spes. asteroidea) Norskekysten 

SJø-
EDDERKOPPER 

VIRVELDYR 
Pychnogonida Systematikk Knaben, N. O.z.M. 

(Pantopoda) Vertebrata, Registrering, Lid, G. , stud. O.z.M. 
bare landvertebrater Hardangervidda 

Vertebrata Registrering m.m., østbye, E. m.fl. O.l.L. 
og evertebrata Finse 
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DYR Formålet Forskerens DYR 
Formålet Forskerens (stamme, klasse, med undersøkelsen (stamme, klasse, 

med undersøkelsen orden, - eller art) arb.sted orden, - eller art) arb. sted 
som undersøkes 

og lokalitet navn (adr.)* som undersøkes og lokalitet . navn (adr.)* 

RUNDMUNNER S. trutta, alpinus Fysiologi, adferd, Sundnes, G. Ha.B. 
Myxine glutinosa, Biologi, Walvig, F. Biol. st., m.fl. arter (også fra parasittologi, 
slirnål merkeforsøk Drøbak andre familier) teknologi 

FISKER, Utbr., biol., økol., Nord- Hognestad, P. T . T .M.B. S. trutta, Næringsøkologi, pro duk- Muniz, J. P. stud. B.Z.M. 
Pisces Norge, Svalbard, sjon 

Barentshavet 
Vekst, vandringer, Rosseland, L. D.V.F. 

-»- Sykdommer, Norge Haastein, T. V.l. - »- innlandet, Norge 

- »- Beskatn.und., Skagerak Dannevig, G. m .fl. B.S.F. 
Bestandsdynamikk, Jensen, K. W. D.V.F. 

- »-, særlig Systematikk og Pethon, P. O.z.M. ø. Heimdalsv., ø. Slidre 
littorale arter dyregeografi - »-, sik, Coregonus Reguleringsundersøk. , 

Fisk i ferskvann Vassdragsreguleringers Ofstad, K. N.L.T. lavaretus, og åbor, Abjøra 

virkning på bestanden Perca fluviatilis 

EUSELACHII Biologi, Nord-Atlanteren Aasen, O. Ha.B. ørret, røye, Økolo~ived Aass, P. D.V.F. 
Isuridae, lagesild og sik reguleringer 
håbrandfam. Salvelinus alpinus, Biologi, Gullestad, N. E. O.Z.L. Cetorhinidae, røye Spitsbergen stud. brugdefam. 
Carcharinidae, -»- Do. og økologi, Skreslet, S. M.B.T. 
blåhaifam. Jan Mayen 
Squalidae, håfam. 

Thymallus thymallus, Økologi, vandringer, Ellingsen, L, stud. b.z.L. 
Clupea harengus, Bestand, utbr., vandr., Devold, F. og Ha.B. harr Østlandet 
sild beskatn., Norskehavet Østvedt, O . J. 

Osmerus eperlanus, Gytevandringsøkologi, Dr. Elgmork, K. O .Z.L. og Norskekysten 
-»- Utbred., rekruttering, Dragesund, O. Ha.B. krøkle Tyrifjorden m .fl. 

beskatn., vandr. Norske- Anguilla anguilla, Vandringer, vekst og Gundersen, K. R. Ha.B. 
kyst og Barentshavet ål beskatning, Vestlandet 

- »- Do. Nordsjøen og Haraldsvik, S. Ha.B. Gadus morhua, Bestand, beskatning, Hylen, A. Ha.B. 
Skagerak torsk rekruttering, Lofoten og 

- »- Egg- og yngelundersøk. Hognestad, P. T . T.M.B. Barentshavet 
N-Norge og Barentshavet -»- Serologi Møller, D. Ha.B. 

Clupea sprattus, Vandringer, rekruttering, Gundersen, K. R. Ha.B. Melonogrammus Do. Nord-Norge og Hylen, A. Ha.B. 
brisling Vestlandet aeglefinus, hyse Barentshavet 

- »- og C. harengus Serologi Nævdal, G. Ha.B. Boreogadus saida, Utbredelse, Hognestad, P. T. M.B.T. 

Salmo salar, Bestandsrekruttering, Hansen, O. B.Z.M. polartorsk økologi, 

laks elver p å Vestlandet Centrolophus niger biologi, 
og C. britannicus, Nord-Norge, 

-»- Gyteund., Eira, Romsdal Jensen, K. W. D.V.F. Pterycombus brama, Spitsbergen og 

-»- og S. trutta Best., dynamikk, vekst, Rosseland, L. D .V .F. Trachypterus arcticus Barentshavet 

(sjøørret) vandr. m .m . i Norge. Pollachius virens, Bestand, beskatning, Olsen, S. Ha.B. 
Gyteund. i Sogn, og i sei Norge 
Sandvikselva, Akershus 

Scomber scombrus, Biologi, Nordsjøen, Revheim, A. Ha.B. 
Laks, ørret, S. irideus Oppdrett, Norge Jensen, K. W . D.V.F. makrell Skagerak, Norskehavet 
regnbueørret m.m. 
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DYR 
Formålet Forskerens DYR Formålet Forskerens 

(stamme, klasse, 
med undersøkelsen (stamme, klasse, med undersøkelsen orden, - eller art) 

og lokalitet arb.sted orden, - eller art) og lokalitet arb.sted 
som undersøkes navn 

(adr.)* som undersøkes navn (adr.)* 

Thunnus thynnus, Bestandsundersøkelser, Hamre, J . Ha.B. Gavia arctica, Populasjonsøkologi, Dunker, H. , stud. St.v. 
makrellstørje Norge og Nordsjøen storlom Telemark 

Scorpenidae, Utbredelse, økologi, Hognestad, P. T. M.B.T. Anseriformes, Taksering av Lund, Hj. M.·K. O.z.M. 
uerfamilien biologi Nord-Norge, andefugler vinterbestand, Norge 
(og Liparidae Spitsbergen 
Lycodidae) og Barentshavet Anatidae, Populasjonsøkologi, Klemetsen, A. O .l.L. 
Hippoglossoides M.S.T. andefamilien østensjøvann, Oslo 
platessoides, 
gapeflyndre Somateria mollissima, Forplantningsøkologi, Lund, Hj. M.-K. O.z.M. 

ærfugl Nordland 
Reinhardtius Vekst, vandringer, Lahn-Johannesen, J. Ha.B. 
hippoglossoides, beskatning, -»- Forplantningsøkologi, Myrberget, S. St.v. 
blåkveite Barentshavet Troms 

Limanda limanda, Volumreg. i røde Fuselli, K. O.z.I. Anser sp., Trekkstudier m.m., Lund, Hj. M.-K. O.z.M. 
sandflyndre m.fl. blodlegemer, Oslo grågjess Norge 

Platichthys flesus, Sammenlign. unders. m. Solemdal, P. B.l.M. Anser anser, Forplantningsøkologi Myrberget, S. St.v. 
skrubbe m. Bergen og Tvarminde grågås 

Falconiformes, Økologi, populasjons- Mysterud, I. O .l.L. 
PADDER, rovfugler dynamikk, Østlandet 
AMPHIBIA 

Bufo bufo, Populasjonsøkologi, Dr. Semb-Johansson O.l.L. 
Aquila crysaetos, Populasjonsøkologi , Fremming, O., stud. St.v. 

padde Hvaler kongeørn Rondane 

- »- Økologi, Norge Dr. Willgohs, J. F. l .M.B. 

KRYPDYR, 
Buteo lagopus, Forplantning, økologi, Møllen, G. U ., stud. St.v. REPTILIA 
fjellvåk Norge 

Laeerta vivipara, Osmoregulering, Sæther, T., stud. O.l.I. 
firfisle Oslo Haliaeetus albicilla, Økologi, Dr. Willgohs, J. F. l.M.B. 
Vipera berus, 
hoggorm 

havørn Norge 

Pernis apivorus, Økologi, Møllen, G. U., stud. St.v. 

FUGLER, A VES vepsevåk Norge 

Podiceps auritus, Populasjonsøkologi, Fjeldså, J., stud. B.l.M. Falco rusticolus , Økologi, Tømmerås, P. St.v. 
horndykker Nord-Norge og Island jaktfalk Finnmark 

Hydrobates pelagicus, Bestandsstudier, Myrberget, S. St.v. Tetraonidae, Biotop-preferanser, Børset, E. (st.) St.v. 
havsvale Røst skoghønsfamilien Hurdal 

Fulmarus glacialis, Utbredelse og Brun, E. T.M. - »- Populasjonsøkologi, Dr. Hagen, Y. St.v. 
havhest populasjonsøkologi, Sør-Norge 

Norge og Svalbard 
-»- -»- Wegge, P. St.v. 

Sula bassana, Populasjonsøkologi, Brun, E. T.M. 
havsule Norge 
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DYR Formålet Forskerens DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen (stamme, klasse, med undersøkelsen 

I 

orden, - eller art) og lokalitet arb. sted orden, - eller art) og lokalitet 
arb.sted 

som undersøkes navn (adr.)* som undersøkes 
navn (adr.)* 

I Alderskarakterer, 
I 

Lagopus lagopus, Brekke, O., stud. St.v. Columba palumbus, Bestandsundersøkelser, Dr. Hagen, Y. St.v. 
lirype Norge ringdue Akershus 

-»- Økologi, Trollheimen Moksnes, A., stud. N.L.T. Streptopelia decaocto, Bestandsundersøkelser, Holgersen, H. S.M. 
tyrkerdue Rogaland 

- »- Økologi, Tranøy i Troms Myrberget, S . St.v. 
Stridigae, Økologi m.m., Mysterud, I. O .Z.L. 

Lyrurus tetrix , K ylling·føde, Grimsby, K. og D.N.S. uglefamilien Østlandet 
orrfugl Lyngdal Tvermyr, S., stud. 

Bubo bubo, Utbredelse, biologi, Dr. WilIgohs, J. F. B.Z.M. 
Tetrao urogallus, Føde, Hekland, N., stud. St.v. hubro Norge 
storfugl Norge 

Cractes infaustus, Økologi , Staaland, H. O .Z.L. 
Rallidae, Takseringsmetodikk, Klemetsen, A . O.Z.L. lavskrike Numedal 
riksefamilien populasjoner, 

østensjøvannet, Oslo Parus major, P. ater, Forplantningsbiologi, Dr. Haftorn, S. N.L.T. 
P. palustris, Sør-Trøndelag 

Charadrii, Næringsbiologi på Pethon, P. O.z.M. kjøtt-, svart- og 
vadefugler trekket, Oslofjorden løvmeis 

Scolopax rustieola, Biotop-preferanser, Børset, E., stud. St.v. Passeriformes , Taksering i skog om Ytreberg, N .-J . O.Z.L. 
rugde Hurdal spurvefugler sommeren, Østfold; og 

om vinteren, Buskerud 
-»- Populasjon, økologi, Krafft, A. St.v. 

Sør-Norge -»- bare små arter Småfuglene som Tvermyr, S., stud. D.N.S. 
insektpredatorer , 

Lari, Forplantningsøkologi, Myrberget, S. St.v. Landvik, Aust-Agder 
måkefugler Troms 

Aves, fugler Taksering, Nedalsmyra Dr. Haftorn, S. m.fl. N .L.T. 
- »- Økologi, Sør-Norge Ytreberg, N.-J. O.Z.L. 

Larus spp., Taxonomi og Barth, E. K. O.Z.M. -»- Registr. hekkebestand Hogstad, O. O.Z.L. 
svartbak, silde-, forplantningsbiologi i skog, Sør-Trøndelag; 
grå-, iiskemåke årsvariasjon i barskog, 

Bærum 
Rissa tridactyla, Populasjonsøkologi, Brun, E. T.M. 
krykkje Norge og Svalbard 

-»- Populasjonsunders., Myklebust, S. R. Nord-
-»- Taksering av bestand, Dr. Haftorn, S. N.L.T. Nordfjordeid fjordeid 

Finnmark m.fl. 

Alcae, Utbredelse og populasj.- Brun, E. T.M. -»- Trekkfuglundersøkelser, Dr. Hagen, Y. St.v. 
alkefugler økologi, Norge og Svalb. merkinger, Norge 

Cepphus grylle, Forplantn.biol., etologi, Haavie, J. St.v. 
teiste Troms og Nordland -»- -»- Holgersen, H. S.M. 

Fratereula arctiea, Populasjonsøkologi, Myrberget, S. St.v. 
lunde Nordland -»- Trekkfuglundersøkelser , lid, G., stud., m.fl. O.z.M. 

Akerøya, Østfold (St. v.) 
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DYR Formålet Forskerens DYR Formålet Forskerens 
(stamme, k lasse, med undersøkelsen (stamme, klasse, med undersøkelsen orden, - eller art) og lokalitet 

arb.sted orden, - eller art) og lokalitet 
arb.sted 

som undersøkes 
navn (adr.)* som undersøkes 

navn (adr.)* 

Aves Trekkfuglundersøkelser , Michaelsen, J., O.I.L. Muroidea Bestandstakseringer, Aune, O. A., stud. V.S.M. 
Store Færder, Vestfold stud. , m .f! . Sør-Trøndelag 

- »- Viltsykdommer , Norge Holt, G. V.L -»- (og Soricidae) Bestandssvingninger , Pedersen, J. A. O.l.M. 
Valdres 

- »- Viltsykd., Nord-Norge Fjellheim V.N.-N. 
Castor li ber, Registrering av Aune, O. A., stud. V.S.M. 

Do., særlig Registrering av , Dr. Willgohs, J. F. B.I.M. bever utsettinger i T røndelag, 
kyst- og sjøfugl hekkeforekomster , 

I 
Troms, Finnmark 

Vest- og Nord-Norge 
Ovibos moschatus, Næringsøkologi m.m., Alendal, E. , stud. B.I .M. 
moskusfe Dovre 

Alces alces , Vinterbeitet, Dr. Hagen, Y. St.v. 
elg Norge 

PATTEDYR, - »- Populasjonsøkologi Haagentud, H. , stud. St.v.(adr. 
MAMMALIA O.l.M.) 

Erinaceus europaeus, Utbredelse Dr. Brinkmann, A. B.I.L. Rangifer tarandus , Næring, Gaare, E . St.v.(adr. 
piggsvin villrein Sør-Norge V.S.M.) 

Sorex caecutieus, Utbredelse i Norge ' Pedersen, J. A . O.l.M. - »- Økologi, Sør-Norge Reimers, E., stud. St.v. 
lappspissmus 

l Svendsrud, H. 
-»- Populasjonsøkologi, Aune, O. A., stud. V .S .M. 

Lepus timidus, Populasjonsøkologi, St.v. Forelhognaomr. 
hare Oppland (Hedmark, S.-Trøndelag) 

- »- Vinternæring, Sør-Norge Lund, Hj. M. ·K. O.l.M. Rangifer tarandus, Ernæring, Fjellheim V .N.-N. 
tamrein Nord-Norge 

Apodemus sp. , Populasjonsøkologi , Ytreberg, N .-]. O .I.L. 
Clethrionomys 

I 
- »- Parasitter og sjukd., Fjellheim V.N.-N. 

glareolus, klatremus avlsforsøk 

Lemmus lemmus, Økologi, Østby, E. , m.f!. - »- Cervus elaphus, Økologi, utbredelse, Langvatn, R. stud. N .L.T. 
lemen (og andre fjelltrakter hjort Trøndelag 
småpattedyr) i Sør-Norge 

I O.I.L. Capreolus capreolus, Fallvilt-studier Ra1by, M., stud. 
L. lemmus Vekst og reproduksjon Engh, C. E., stud. -»- rådyr 

- »- Populasjonsøkologi Dr. Semb-Johansson" -»- Cervidae Skader p å skog, landbr. Wegge, P. St.v. 
A .,m.f!. 

-»- -»- Krafft, A. St.v. 
-»- Energiomsetning Ska r , H. J., stud . - »-

Mustela vison, Økologi, Pedersen, J. A. O.l.M. 
- »- Ernæring, spesielt i Hagen, A. , stud. mink Norge 

Finse- og Hallingdalsomr. 
Myhre, R. St.v. Qulo gulo, Føde, 

Muroidea Bestandstakseringer , Wegge, P. St.v. jerv Norge 
skadeproblemer, Norge 
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DYR 
Formålet (stamme, klasse, 

orden, - eller art) med undersøkelsen 

som undersøkes og lokalitet 

Lynx lynx, Økologi, 
gaupe Norge 

Vulpes vulpes, Aldersbestemmelser 
rev m.m. 

Do. Entoparasitter 

Ursus arctos, Økologi og utbredelse, 
bjørn Vassfaret, Østlandet 

Thalarctos maritimus, Svalbard. Føde, alders. 
isbjørn best., fangststatistikk, 

formering 

- »- Temperatur.regulering; 
Svalbard, Oslo 

-»- Systematikk og vandr. 

Gulo gulo, jerv Utbredelse, 
Lynx lynx, gaupe skadevirkninger 
Canis lupus, ulv og avskytning, 
Ursus arctos, bjørn Norge 

Phoca hispida, Biologi, 
ringsel Nord·Atlanteren 
Phoca groenlandiea, 
grønlandssel 
Erignathus barbatus, 
blåsel 
Cystophora cristata, 
klappmyss 

Lobodon Antarktis 
carcinophagus, 
Hydrurga leptonyx 

Phocidae Serologi 

Pinnipedia Taxonomi, faunistikk 

Cetacea Fysiologi, adferd, 
parasittologi, teknologi 

Balaenoptera Forplantningsbiologi, 
physalus, finnhval Nordlige Atlanterhav 
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Forskerens 

arb.sted navn 
(adr.)* 

Birkeland, K. St.v. 

Lid, G., stud. St.v.(adr. 
O.Z.M.) 

Dr. Vik, R. O.Z.M. 

Dr. Elgmork, K. O.Z.L. 

Lønø, O. Bygdøy. 
lund 2, 
Oslo 2 

Øritsland, N. A. O .Z.1. 
stud. 

Larsen, T. O.M.B. 

Myrberget, S. St.v. 

Øritsland, T. Ha.B. 

Øritsland, T. Ha .b. 

Nævdal, G. Ha.B. 

Dr. Sivertsen, E. V .S.M. 

Sundnes, G. Ha.B. 

Dr. Jonsgård, A. O.M.B. 

DYR Formålet Forskerens 
(stamme, klasse, med undersøkelsen orden, - eller art) 
som undersøkes og lokalitet navn 

Hyperoodon \ Generell biologi, Dr. Jonsgård, A., og 
ampullatus, nebb· I Norskehavet Christensen, 1., stud. 
hval (bottlenose) 

Balaenoptera Generell biologi, Christensen, 1., stud. 
borealis, seihval Antarktis 

Mammalia (macro·), Viltsykdommer, Holt, G. 
større pattedyr Norge 
Do. Viltsykd., Nord.Norge Fjellheim 

Do. Merkinger, Norge St.v. 

* Navn og adresse på instituttene (forklaring på forkortelsene): 

Statens biol. st., Flødevigen pr. Arendal. 
Universitetet i Bergen, Zool. lab., Bergen. 

-»- Zool. Museum, Bergen. 
Det norske skogsforsøksvesen, Vollebekk. 

I 
arb. sted 
(adr.)* 

O.M.B. 

O.M.B. 

V.l. 

V.N.·N. 

St.v. 

B.S.F. 
B.Z.L. 
B.Z.M. 
D.N.S. 
D.V.F. 
Ha.B. 
N.L.T. 
O.M.B.= 
0.z.1. 
O.Z.L. = 
O.z.M. = 
S.M. 
St.H. 

Direkt. for jakt, viltst. og ferskv.fiske, avd. fiskeforskn., Vollebekk. 
Havforskningsinstituttet, Bergen. 

St.P. 
St.v. 
T.M. 
T.M.B. 
V.l. 
V.N·N. 
V.S.M. = 

Norges Lærerhøgskole, Trondheim. 
Universitetet i Oslo, Inst. for marin biologi. 

-»- Zoofysiologisk Inst. 
-}}- Zool. lab., Blindern. 
-»- Zool. Museum, Sarsgt. 1, Oslo. 

Stavanger Museum, Stavanger. 
Statens institutt for hvalforskning, Fredriksgt. 3, Oslo. 
Statens Plantevern, Vollebekk. 
Statens viltundersøkelser, Vollebekk. 
Tromsø Museum, Tromsø. 
Marinbiol. st., Tromsø. 
Veterinærinstituttet, Oslo. 
Statens vetr.lab. for Nord·Norge, Harstad. 
Det Kgl. Norske Vid. Selsk., Museet, Trondheim. 

Summary 
Zoological neId investigations in Norway 1967 

This is the second survey of field investigations concerning animals in 
Norway. The first (Lund, «Fauna)} 1965 p. 89-94) dealt only with birds and 
mammais. The survey now covers all fauna including domestic reindeer and 
bees. Other domestic animals are excluded. 

In the first column the name of the animal/animal group being investigated 
is entered . in the second, the purpose of the investigation and the locality; 
in the third, the name and address of the investigator. (Explanation of abbrevi· 
ations below.) 

Author's address: 
Zoologisk Museum, 
Sars gt. 1, Oslo 5. 
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Smånotiser 
Lungemanet (Rhizostoma octopus) i indre Oslofjord 

E.t ekseu;plar av lungemaneten, Rhizostoma octopus , ble 18. oktober 1967 
tatt 1 reketrai sørøst av Hurumlandet i indre Oslofjord. Trålen var nede på 
ca. ,220 meters ~yp, men det kan godt tenkes at maneten er fanget ved trålens 
sett mg eller halmg. Eksemplaret, som nå oppbevares på Zoologisk Museum 
Oslo, hadde en skivediameter på ca. 18 cm. ' 

Rhizostoma octopus har også tidligere vært funnet i Oslofjorden (se Christian. 
sen Fauna 6: 171- 173 og Otterbech, Fauna 7: 138- 139). Kort oversikt over 
utbredelse, forekomst c;g ?eskrivelse avarten finnes i førstnevnte publikasjon. 

Lungemaneten opptrer ifølge flere av rekefiskerne relativt hvppig i Oslofjorden 
om høsten, dog ikke regelmessig hvert år. Enkelte år er d~n mer tallrik enn 
ellers, noe som antakelig kan settes i forbindelse med spesielle vær· og strøm. 
forhold. 

Summary 
Rhizostoma octopus in Inner Oslofjord 

On October 18, 1967 a specimen of Rhizostoma octopus was found at 
Hurumlandet in Inner Oslofjord. 

Cjunnar Lid 

Auxid tatt for fjerde gang i Norge 
. En auxid. (Auxis .thazard) ble 25. juli 1967 tatt ved Bekkensten i Bunnefjorden, 
mdre Oslofjord, pa laksegarn av Einar og Ragnar Kristiansen. Den hadde en 
totallengde på 410 mm og veide 1150 gram. Eksemplaret oppbevares på Zoologisk 
Museum, Oslo (J 6310). Tidligere er det kjent tre eksemplarer av denne arten 
fra norske farvann. To .auxider er ifølge Collett (Forh. Vidensk. Selsk. Krist. 1902, 
no. 1, s. 31) «fange de 1 Bunden af Christianiafjorden den 17de Sept. 1887, og 
den 17d~ Sept. 1890. Total!. af det første Ind. var 386 mm, af det andet 433 mm.» 
Det tredje er fra Grimstad, tatt i august 1932, med totallengde ca. 350 mm. Det 
oppbevares nå på den Dahlske skole, Grimstad (D. Rustad pers. medd.). 

HovedutbredeIsen for auxiden er Middelhavet og de varmeste deler av 
Atlanterhavet. Nord for den engelske kanal er den meget sjelden og fra Danmark 
og Sverige kjennes kun få eksemplarer. ' 

Summary 
Fourth Plain Bonito caught in Norway 

A Plain B<?nito, Auxis thazard, was caught on July 25, 1967 at Bekkensten, 
Bunnefjorden mInner Oslofjord. This is the fourth record of this species from 
the Norwegian coast. 

Cjunnar Lid 

Ornitologiske observasjoner fra indre Troms 1966 
I no~n småvann ved Skibotn i Storfjord ble i alt 21 horndykkere, Podiceps 

auntus, iakttatt den 21. mai. Arten forekom spredt denne våren på egnede 
lokaliteter i de midtre deler av fylket. 

Ved Hel.ligskogen i Skibotn dalen såes en ung kongeørn, Aquila chrysaetos, 
den 19. mal, og denne dagen ble også en jaktfalk, Falco rusticolus, observert 
samme sted. 

En enslig haukugle, Surnia ulula, ble den 14. mai iakttatt i en bjørkeli nær 
Helligskogen. 

Et eksemplar av låvesvale, Hirundo rustiea, oppholdt seg ved Brennfjell 
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i Skibotndalen den 29. april og den 2S. mai. Den førstnevnte dato må regnes 
som meget tidlig for vårtrekk av denne arten så langt mot nord. 

En lappmeis, Parus cinetus, ble sett den 8. mai i en sameleir i Skibotndalen 
bare få kilometer fra den finske grensen. 

Et par buskskvett, Saxicola rubetra, hevdet revir på et åpent skogfelt den 
25. juni i Øverbygd i Målselv. Fuglenes oppføJ;sel kunne tyde på hekking, .mim 
noe reir ble ikke funnet tross intens leting. 

Flere observasjoner av gransanger, Phylloscopus collybita, ble gj';rt i juni både 
ved Brennfjell og i Øverbygd. Den 15. juni sang 3 eksemplarer i et begrenset 
løvskogsområde ved Brennfjel!. 

En løvsanger, Phylloscopus trochilus, ble iakttatt så tidlig som deri 30. april 
ved Helligskogen. Det var da mildvær med noen få varmegrader, og fuglen 
syntes å være i god kondisjon. 

Den 12. februar ble en gulspurv, Emberiza citrinella, observert i Øverbygd. 
Været var klart og kaldt med en minimumstemperatur i det foregående døgnet 
på ca. -7 40° C. 

Summary 
Ornithological observations from Inner Troms, North-Norway 1966 

Severai observations of Podiceps auritus' and Phylloscopus collybita and occa· 
sional records of Aquila chrysaetos, Faleo rusticolus, Surnia ul ula, Hirundo rustiea 
and Parus cinctus are presented. Further, a supposed breeding of Saxicola rubetra, 
an early arrival of Phylloscopus trochilus and a winter observation of Emberi,a 
citrinella are reported. 

Jan Michaelsen 

Taffeland og myrsnipe ved 0stensjøvann i Oslo 
Under et besøk ved 0stensjøvann i Oslo den 11. oktober 1967 ble det 

observert et par taffelender (Aythya ferina). Denne dagen såes og hørtes en 
myrsnipe (Calidris alpina) på trekk over sydenden av vannet. Så vidt vites, er 
ikke myrsnipa konstatert i området tidligere. 

Summary 
Pochard and Dunlin observed at 0stensjøvann in Oslo 

A male and a female of Aythya ferina and a specimen of Calidris alpina were 
observed on October 11, 1967, at Østensjøvann in Oslo. 

J an Michaelsen 

Maurtue av smågnagerekskrementer 
Fra herr Karl Øberg i Oslo har vi fått tilsendt et fotografi aven maurtue 

som til dels er bygget av smågnagerekskrementer. 
Tuen ble funnet på en tur til Liumsetra i Gausdal i juli i år, etter at han 

hadde krysset Revåa ca. l km nord for Dokkvatnet (ca. 900 m o.h.). 
De røde skogmaurene som vanligvis bygger sine tuer av barnåler, har ols å 

evnen til å modifisere byggemåten etter de materialer som er for hånden. Denne 
tuen lå i en blandingsskog, men maurene hadde likevel valgt å benytte de harde, 
noe avlange smågnagerekskrementene i stedet for pinner og b~rnåler. Omkring 
tregrensen er det også vanlig at maurene bygger tuene av slike ekskrementer 
som forekommer i store mengder - særlig i muse· og lemenår. 
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Sumtnary 
Ant-hill built with excrements of small rodents 

The picture shows an ant· hill built mostly from excrements of small rodents. 
The nest was found in the neighbourhood of Dokkvatnet (ca. 900 m above 
sea level) in Gausdal. It is not uncommon that wood ants use this sort of material 
in their nests in the mountainous parts of Norway. 

Jon-Arne Sneli 

Triaenobhorus nodulosus i krøkle 
I mai 1965 undersøkte jeg på oppfordring av konsulent Løkensgard krøkle 

(Osmerus eperlanus) fra Tyrifjorden for parasitter. I alt ble 67 fisk undersøkt -
40 ved kunstig fordøyelse, 27 ved disseksjon. 

I alle de dissekerte fiskene ble det funnet sterk infeksjon med plerocercoider 
:lV gjeddas finhakete bendelorm, T. nodulosus, som var encystert på innvollene. 
Det ble også funnet noen bendelormlarver tilhørende slekten Diphyllobothrium. 
I den fordøyde fisken ble det ikke gjort funn ut over dette. 

Etter Michajlow (Acta Parasit. Polon. 1959, 10/1) er krøkle kjent som mellom· 
vert for T. nodulosus bare i den asiatiske del av holarktis. Funn av T. nodulosus 
i krøkle fra Tyrifjorden bekrefter derfor Michajlows antagelse om at listen over 
mellomverter for denne bendelormen i forskjellige geografiske regioner er langt 
fra komplett. 

Summary 
Triaenophorus nodulosus in Smelt 

Smelt (Osmerus eperlanus) is reported as second intermediate host for 
Triaenophorus nodulosus in the Tyrifjord. 

Odd Halvorsen 
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Triaenophorus nodulosus i røye 
En røye som ble innsendt til Zoologisk museum i Oslo, viste seg å være 

meget sterkt infisert med plerocercoider av den finhakete gjeddemarken, 
Triaenophorus nodulosus. Innvollene i fisken var gått en del i oppløsning, men 
det så ut som om de hadde vært helt sammenvokst på grunn av alle cystene. 

Røya var tatt på garn i nordre enden av Randsfjorden, og innsenderen 
skriver at folk p å Odnes ikke betraktet røya fra denne delen av fjorden som 
spiselig. Larver av T . nodulosus forekommer ikke i kjøttet på fisken, og da de 
dessuten kun blir kjønnsmodne i gjedde, skulle det ikke være noen grunn til 
å la være å spise infisert røye. 

Plerocercoider av T . nodulosus er også tidligere funnet i røye (Scheuring 
1923, Z. Fisch., 22: 93-204), men her i landet er de til nå bare påvist i abbor, 
lake, aure, harr og sik (Vik 1959, Nytt Mag. Zool., 8: 64-73) og i krøkle (Halvor· 
sen, 1967, Fauna 20: 272. 

Summary 
Triaenophorus nodulosus in Char 

A Char (Salvelinus alpinus) from Randsfjorden was found heavily infected 
with plerocercoids of Triaenophorus nodulosus. This is the first record of Char 
as second intermediate host of T._ nodulosus in Norway. 

Reidar Borgstrøm 

En me1anistisk sild 
Ombord i m/s «Uksnøy» ble det den 5/8 1967 i havet mellom Jan Mayen 

og Svalbard, i posisjon 76° 10' N - 10° ø, fisket en mdanistisk sild (Clupea 
harengus) ; redskapen var ringnot. Fangsten ble holdt i tanker med kjølt sjøvann. 

Den melanistiske sild (øverst), sammen med en normal sild fra samme fangst (nederst) . 
The melanistic herring (above) tOl(oth~r with a normal specimen (below) . 
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Ved landing ble en prøve av fangsten tatt av Fiskeridirektoratets Kjemisk
Tekniske Forskningsinstitutt, Bergen. Her ble så den uvanlige sild funnet; den 
ble via Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt sendt til Zoologisk Museum, 
Bergen. 

Som det fremgår av bildet, er hele silden jevnt svart av farge. De fleste 
skjellene er under behandlingen falt av, bortsett fra noen få på nakken og mellom 
brystfinnene fremst på buken. For sammenlikningens skyld vises en normal 
sild fra samme fangst, også den har mistet nesten alle skjellene. Eksemplarenes 
lengde er fra snute til halens gaffel ca. 32 cm. 

Summary 
A melanistic herring 

A melanistic herring (Clupea harengus) caught 5/8- 1967 in position 76° lO' N -
10° E, by M /S «Uksnøy» is reported. 

Bjørn Berland 

Bokanmeldeiser 
BENGT EDHOLM, ALBERT FALCK, KAI CURRY-LINDAHL, 
OLOF RUNE og NILS ST0DBERG: 
Sveriges Nationalparker: Padjelanta. 
Raben och Sjogren, Stockholm 1967.47 s. 3,75 sv. kr. 

Med denne vakre introduksjon til nasjonalparken Padjelanta foreligger serien 
«Sveriges Nationalparker» komplett i 16 nydelige hefter. 

Padjelanta er den tredje parken i området øst for Sulitjelma som svenskene 
har fått fredet. Nå utgjør altså Sarek, Stora Sjofallet og Padjelanta en helhet. 
Det blir et ganske anselig område når bare Padjelanta er på 2010 km'. Park
komplekset får gjennom Padjelanta en flere mil lang grense mot Norge og er 
en invitasjon eller utfordring til oss om å få lignende nasjonalparkområder på 
vår side av grensen. Da vil vi kunne få et område som vil bli stort nok til å bevare 
et særpreg av opprinnelig flora og fauna . 

Brosjyren er verdifull lesning for dem som arbeider med naturvern 0/.iså 
utenom Sverige. 

Rolf Vik 
T. F. SPENCE: 
Teaching and Display Techniques in An~tomy and Zoology 
Pergamon Press , O xford . 1967. 181 s. 30 sh. 

Norskt; ,.Naturhisto'riske Museers Landsforbund diskuterte på årsmøtet 
i Trondheim i september 1967 utdannelsen av preparanter og understreket -pet 
aktuelle behciv for biologiske teknikere i et skriv til statsmyndighetene. 

Denne boken, som er den første i Pergamon serien av monografier om 
laboratorieteknikk ved redaktør K. Guy, er derfor meget aktuell. 

En biologisk tekniker eller preparant, som betegnelsen ofte er ved våre 
høyere læreanstalter og forskningsinstitusjoner, må spesialisere seg etter opp
gavene som spenner fra elektronmikroskopi til pattedyrdisseksjon. Boken er et 
elementær kurs for anatomipreparanter som innføres i emner som fiksering, 
konservering og disseksjon. Dessuten får man teoretisk grunnlag for montering 
av anatomiske preparater inklusive skjeletter og avstøpninger. Undervisnings- og 
museumsassistenter har også å gjøre med audio-visuelle læremidler, og man 
finner her tips om f.eks. fremstilling av dias og stell av apparater. 
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Den utdannete biologi-tekniker også innen andre fagområder kan ha nytte 
av boken til oppslag ved hjelp av indeks bakerst. Der er også en liste over noen 
bøker og artikler på engelsk som er anbefalt for videre utdanning i emnet. 

JAP 

C . ST0P-BOWITZ: Jordens dyreliv. Pattedyr. 
Tiden Norsk Forlag, Oslo. 1967. Bind 1- 3 innb. kr. 426,00. 

Nydelige bøker med bilder på nesten hver side, slik ser man dette verket 
som samtidig ble utsendt i en rekke land på grunnlag av det italienske «Natura 
viva» med Francesco Vallardi som redaktør. Det er et populær-mammalogisk 
kunnskapsverk i formatet 24 X 31 cm og i vakker, slitesterk innbinding. 

Dette bind er 
begynnelsen til 
et altomfattende 
verk om dyr som 
her starter med 
de høyest organi
serte og så fort
setter ned gj en
nom rekken av 
stadig enklere 
bygde dyr , den 
zoologiske syste
matikk snudd 
opp-ned. 

Den orden 
som mennesket 
hører til, herre
dyrene (Primates) , 
er blant de minst 
spesialiserte pat
tedyr. Likevel 
stilles de på topp
en til tross for 
påstanden at man 
følger en autoritet 
i mammalogisk 
systematikk, G. 
G. Simpson. Det 
er religion å sette 
mennesket så 
høyt. Det er sau 
(Ovis aries) som 
topper Simpsons 
systematiske hier
arki. Men la oss 
bære over med 
dette «apekatteri».' - Grupper lavere enn orden er stort sett ført i tradisjo
nell rekkefølge fra primitive til mer spesialiserte på side 102-103. - Dette 
forsøk på å bruke en invertert, anttoposentrisk, zoologisk systematikk er ikke 
bra. Rotet sjenerer kanskje bare dem som mener at systematikk er av funda
mental betydning for zoologien - men hvem gjør ikke det? 
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Etter en innføring i alminnelig zoologi følger interessante kapitler om herre
dyrene (som på dette sted er delt i to ordner) og de partåetes orden. Selvsagt 
venter man å finne korrekte navn på figurene, men de praktfulle wapiti-hjortene 
på side 72 benevnes «rein». Slikt er sjokkerende og rokker tilliten til andre 
opplysningers pålitelighet. 

Bindet har et 
vell av givende 
opplysninger om 
de u partåetes, 
sjøkuenes, klip
pegrev lingenes, 
jordsvinets og en 
del av rovdyrenes 
orden. 

En grei tabell, 
s. 10, besvarer 
det nærliggende 
spørsml\let : Hvor 
mange hester fins 
i vår mekaniserte 
verden ? Den gir 
antallet i en rekke 
land, men - ikke 
i Norge (67049). 

Noen bilder 
er uskarpe, slik 
at man f.eks. kan 
tvile på om afri
kanske neshorn 
hører til arten 
hvit eller svart. 
øverst på side 70 
og nederst på side 
8 1 er «hvit» svart 
og «svart» hvit. 
Likedan er det 
med elefantene på 
side 96-97 og 
98-99. Her ser 
man i to tilfeller 
indisk og på mot

stående side afrikansk elefant, men figurtekstene er i høy grad vill-ledende. 
Tamhunden, med dens store betydning for mennesket, får en bred omtale. 

Figuren på side 357 er ikke «vanlig gaupe», men karakal. 
I siste bind kan man lese morsomt og fengslende om resten av rovdyren;s 

orden, selene, dessuten om hvaler , gnagere (innbefattet haredyr), gomlere, 
skjelldyr, flaggermus, insektetere, pungdyr og kloakkdyr. 

Om selene ville. en kanskje gjerne vite mer i en norsk utgave; derimot har 
hval og hvalfangst fått en spennende, fyldig omtale. Om gnageren, marsvin, 
står det på side 119 at det i Europa lett tilpasset seg nye forhold og spredte seg 
raskt. Her mangler det vesentlige «i fangenskap». Portrettet side 121 er ikke 
«urson», men hulepiggsvin. 

Ifølge forordet har man fulgt NZFs navneliste, og det er prisverdig. Men på 
s. 191 kan man lese om «markharen» (Lepus europaeus) , på hvilken vår navne
komite har anbefalt navnet sydhare. Men la meg heller få fremheve den utmerkete 
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ting at det latin
ske er med, slik 
at navnemisfor
ståelser kan opp
klares. 

På side 28 1 
står det at vi i 
Nord-Norge har 
en pattedyrart 
som heter lapp
spissmus. Dette er 
en rykende fersk 
nyhet, som her 
publiseres for 
første gang på 
norsk. Helt bak
erst finner man 
et nyttig register 
med bl.a . alle 
omtalte dyr, men 
ikke lappspiss
mus. 

Jeg har lite 
til overs for en 
bokanmeldelse 
som presenterer 
et verk ved å 
trekke frem en 
rekke mer eller 
mindre vesentlige 
skjønnhetsflekker 
og feil; derfor har 
jeg strøket meget. 
Tross alle inn
vendinger vil ieg nemlig anbefale verket, fordi det gir spe~nende viten om 
en stor del a~ verdens pattedyr. Opplegget for teksten er noe gammeldags, 
med vekt på naturhistoriske data og pattedyrenes betydning som husdyr og 
jaktobjekt. I tillegg kunne man ønske seg tekst med et 1(Iler økologisk snitt. 
Man har innsett at folk har vanskelig for å lese og serverer illustrasjoner i 
mengder, bl.a. også av bra kvalitet. Med få unntak er strektegninger, tabeller 
og utbredelseskart nesten mønstergyldige. Figurtekstene er dessverre et sørgelig 
kapitel. De er alt for ofte dårlige, misvisende eller rett og slett feilaktige. 

Den zoologi-interesserte som anskaffer verket for å studere det med sunn 
skepsis vil, tror jeg, finne at det vinner ved nærmere bekjentskap. 

Vi må gratulere forlaget og dets medarbeidere som har fått til utgivelsen av 
et så omfattende og savnet verk om jordens pattedyr. 

Jørgen A. Pedersen 
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Foreningsmeddelelser 
I samarbeid med Norges Naturvernforbund arrangerte Norsk-Svensk Forening 

31. oktober en konferanse i Oslo for å drøfte felles naturvernproblemer. -
Innledere var fra Sverige: Prof. Alf Johnels (Riksmuseet), jagmastare Karl 
Hagelund (Kungl. Domanstyrelsen), red.sekr. Anders Erik Malm (Sv_ Radio) og 
jagmastare J. O. Petterson (Statens Naturvårdsverk); og fra Norge: Prof. Olav 
Gjærevoll (Norges Lærerhøgskole), prof. Rolf Vik (Zool. Mus.), vit.kons. Svein 
Myrberget (Statens Viltundersøkelser), redaktør Ragnar Frislid (Norges Natur
vernforb.) og Klaus Kjelsrud (Norges Jeger- og Fiskerforb.). Dessuten innledet 
dr. Erkki Pulliainen, Helsingfors, som spesielt innbudt sakkyndig på store 
rovpattedyr. 

Både i innledningen og i diskusjonen ble det spesielt fremhevet at den 
skandinaviske halvøy har naturvernproblemer som ikke lar seg skille av geograf
iske grenser, og som derfor bare kan løses gjennom et utvidet samarbeid landene 
imellom. Sterkt fremme i denne forbindelse var problemene med de store 
rovpattedyr, og mulighetene for opprettelse av felles naturparker langs grensene. 
Debatten kom i første rekke til å dreie seg om disse to tingene, og det var helt 
klart at en her hadde to problemer det var nødvendig å løse på samarbeidsbasis. 
Men også utenom dette ga møtet en klar indikasjon på at det er et sterkt behov 
for sam~rbeid i Skandinavia om mange naturvernspørsmål. Det er derfor grunn 
til å berømme det initiativ som her ble tatt, og det er å håpe at konferansen vil 
gi støtet til at et samarbeid virkelig kommer i gang om disse viktige samfunns
spørsmål. 

Naturstellkomiteen 
A. K. 

ANDEFUGL-TELLINGER VINTERE~ 1967/68 

Også i kommende vinter ber «International Wildfowl Research Bureau» oss 
om å hjelpe til med å telle opp antallet andefugler (svaner, gjess, ender) og 
vadefugler på overvintringslokalitetene i Norge. ' 

Tellingene bør utføres samme sted år etter, år og på følgende datoer: 
1967: 13. august 1968: 14. januar 

17. september 18. februar 
15. oktober 17. mars 
12. november 14. april 
17. desember 

Hvis værforhold eller annet forhindrer deg i å telle på de oppgitte dager, kan 
telling utføres snarest mulig etterpå. 

Den 14. januar bør vi telle på flest mulig steder, den samme ekstrainnsats 
gjøres samme dag av tellere i Europa, Afrika og Asia. Hvis det er umulig å telle 
denne dagen (p.g.a. tåke, snøstorm, reise eller sykdom), vennligst tell en annen 
dag så nær denne dato som mulig. Alle tellinger i tiden 8.-23. januar kan 
benyttes. 

Skjema til tellingene er tidligere utsendt som vedlegg til «Norsk Ornitologisk 
Forening»'s tidsskrift «STERNA», og flere skjemaer kan bestilles fra Statens 
viltundersøkelser, Vollebekk, eller fra meg. Men man kan jo også lettvint lage 
seg enkelte ekstra skjemaer selv. 

På forhånd takk for hjelpen. 
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H. Munthe·Kaas Lund 
norsk delegat for «IWRB» 

Adresse: Zoologisk Museum, Sars gt. 1, Oslo 5. 


