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Om fuglers reaksjon på artsfrenders og andre arters 
varselskrik, og hvordan dette har og kan få praktisk 
anvendelse *) 

EDVARD K. BARTH 

Hans StadIer skriver i 1956 at fuglestemmer som objekt for forskning 
finner vi behandlet allerede av Athanasius Kircher, en tysk jesuitt som 
bodde i Rom i 1650. Han utgaven bok om dette, hvor vi bl.a. kan 
finne noter av sang fra nattergal, svarttrost og flere. I 1773 kom det 
neste forsøk på en lignende fremstilling, nå fra englenderen Barrington. 

Men tanker omkring former for meddelelse, for språkytringer 
innenfor dyreriket i sin alminnelighet, ble først antydet av Darwin 
i 1872 og ble utviklet videre bl.a. av Craig i 1908. Forsøk på å finne 
frem til fyldestgjørende teorier ble i 1935 iverksatt av Konrad Lorenz, 
som har beskjeftiget seg med representanter for nesten hele dyreriket. -
F.eks. for grågjess har man definert 14 forskjellige uttrykksformer som 
har sin bestemte betydning. 

Fuglers varselskrik kan inndeles i flere kategorier: 1. En konkret, 
øyeblikkelig fare som i alminnelighet gjelder lydfrembringeren selv. 
2. En potensiell, men ikke akutt fare, i hvert fall ikke for den selv; her 
gir fuglen uttrykk for opphisselse og mishag. 3. Reaksjonen mot en' 
fiende av mer jevnbyrdig karakter, m.a.o. en tilkjennegivelse av aggresjon, 
en form for advarsel, gjerne når fuglen skal hevde sitt territorium. 

Reelle alarmsignaler hos fugler deles gjerne i to grupper, og reaksjonen 
på disse er i alminnelighet høyst forskjellig. Den ene er reaksjonen på 
et overraskende angrep, som alltid fører til en spontan dekningsmanøver 
eller til en sammenhuking på stedet uten en bevegelse. Her vurderer 
fuglen den øyeblikkelige situasjon, hvorvidt den faktisk ikke får tid 
til å gjemme seg og i steden må huke seg ned og stivne til der den er. 
Den andre formen for alarmsignal fører enten til en relativt rolig og 
planmessig dekningsmanøver eller til en samlet opptreden av flere 
individer, som enten uttrykker sitt mishag eller til og med kan foreta 
en viss samlet angrepsvis oppførsel. Den fugl som starter opp denne 
form for alarm, representerer det utløsende element blant en rekke 
individer innenfor en gruppe. Denne utløsningsmekanisme synes i de 
fleste tilfeller å være en medfødt egenskap. 

Disse alarms krik, så vel som senere oppførsel i samlet flokk, behøver 
ikke å være begrenset til hver enkelt art. Varslingen vil meget ofte bli 
oppfattet på inter-spesifikk basis, slik at flere arter automatisk reagerer 

*) Prøveforelesning (oppgi" ~mne) for den filosofiske doktorgrad holdt 24/5 1968. 
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Fig. 1. Varsel· eller skjennelyden hos bokfink. 
Svingetallet er angitt i Kilohertz (= Kilocykler), 
dvs. ca. 1000 ti l 6000 svingninger pr. sek . 
(Etter Thorpe 1961.) 

Fig. 2. Lett lokaliserbare varselsignaler for en 
ikke øyeblikkelig fare. Fra venstre: Svarttrost, 
duetrost, rødstrupe, hagesanger, gjerdesmetr, 
svartstrupet buskskvett, bokfink. (Etter Marlet 
1966.) 

Fig. 3. A larmsignal for en overhengende fare. 
Nedenfra oppover: Bokfink, blåmeis, kjøttmeis, 
svarttrost, sivspurv. (Etter Marler 1966.) 

likt. En slik kollektiv reaksjon kan i visse tilfeller være til hjelp for 
sårede fugler ved at angriperen blir drevet bort. 

Det sistnevnte sosiale varselskrik som også måtte kunne kalles fo r 
skjenning, kan illustreres m ed et spektrogram aven bokfinks «tvink-lyd » 
(Fig. 1). Det gjentas i serier, og h ver «tvink» er en meget kortvarig lyd 
som spenner over en meget variert tonehøyde (antall svingninger pr. sek.). 
Det m enneskelige øre oppfatter (i ungdommen i h vert fall) normalt 
15 000 til h enimot 20 000 svingninger pr. sekund, dvs. omtrent likt med 
øvre grense for de fleste sangfuglers oppfattelsesevne. 

Et signal som dette (Fig. 1) er lett å lokalisere og brukes d erfor bare 
når faremomentet ikke er overhengende j når for eksempel en ugle 
sitter i et tre o m dagen og blir oppdaget av bokfinker og andre. 

Fig. 2 viser spektrogrammer aven serie typer varselsignaler j det en 
på engelsk kaller «mobbing» eller skjenning. Alle utpreget variert 
i tonehøyde, korte i tid og markerte i sta rt og slutt ; på alle måter lyder 
som lett lar seg lokalisere. 

En helt annen type varselpip er et skarpt, langtrukkent «s iiit» h øyt 
på toneskalaen (Fig. 3). Vi ser at denne lyden har for hver art meget til 
felles. Den ligger relativt høyt i svingetall j omtrent i øv re grense for hva 
jeg selv klarer å h øre nå. Det karakteristiske ved dette pip er den temmelig 
konstante tonehøyden som trekkes langt ut i tid og ikke gjentas , og 
som både starter og slutter med en gradvis overgang. Alt dette i skarp 
motsetning til den forrige typen varselskrik (Fig. 1 og 2). Fig. 3 er 
panikklyden, i alminnelighet reaksjonen på en overhengende, øyeblikkelig 
fare, som når en rovfugl er i stup f.eks. På grunn av d enne lydens struktur 
er den nærmest umulig å lokalisere. Den første som påpekte dette 
(i spektrogramform) var Marler i 1955. Andrew utreder i Ibis i 1957 
detaljerte studier over varselskrik og andre lydytringer hos en rekke 
Emberiza-arter, bl.a. m ed gjengivelse av spektrogrammer av d et typiske 
panikkpipet. Dansken Holger Poulsen gir i 1958 en detaljert omtale av 
bokfinkens lydytringer med analyse og spektrogrammer av bl.a. alarmpip . 

Perrins ved Edward G rey Institution i Oxford publiserer i siste 
nummer av Ibis 1968 en litt ny teori om dette sistnevnte pipet. Det har 
tidligere vært hevdet at et varsel som dette må kunne utnyttes av andre 
individer i enn å større grad enn av fuglen selv. Riktignok h ar man 
regnet med at lyden er m eget vanskelig å lokalisere for en rovfugl likesom 
for et m enneske. Men evolusjonsmessig har d et likevel vært noe kompli
sert å kunne gi en helt tilfredsstillende forklaring på dette forhold. __ 
Nå påpeker Perrins at han i tre tilfeller har hørt dette alarmpipet når 
han nærmet seg en kjøttmeis som stod alene i fangenskap. H ver gang 
fikk pipingen ham til å se i en annen retning enn der fuglen satt, idet 
han fikk det bestemte inntrykk at lyden kom fra en annen kant enn 
fra fuglen. Perrins fremkaster derfor den hypotese at det her er direkte 
snakk om en «buktalerlyd», som følgelig i utpreget grad tjener til det 
angjeldende individs fordel. Det er jo i det hele tatt h øyst urimelig å tenke 
seg at en fugl i ytterste fare finner på å pipe for å varsle andre. En må 
uten videre regne m ed , synes jeg, at pipet er en m edfødt reaksjon på 
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en selvopphoideisesdritt som har vist seg evolusjonsmessig fl være til 
stor fordel for det individ som utstø ter lyden. At d ertil andre fugler, av 
mange arter, småfugler især, har lært seg å utnytte lyd en for å berge 
sitt eget skinn, blir en sekundær sak. I parentes kan jeg nevne at professor 
Haftorn har fortalt m eg at han en gang så et ekorn reagere med en 
spontan og markert d ekningsmanøver d a ekornet (og Hafto rn) h ørte 
dette varselpipet fra en usynlig småfugl. 

Voipio publiserte allered e i 1952 en observasjon fra 1948 da en 
skogsnipeunge, som han holdt i hånden , utstø tte et fint pip, som i 
struktur må ha lignet meget på d et før o mtalte panikkpipet . D et var 
såvidt at d et menneskelige øre kunne o ppfatte lyd en på få centimeters 
hold, m en en av foreldrene til ungen reagerte momentant på ca. 50 meters 
avstand og kom lynfort fl yvende. V oipio har senere (1962) diskutert 
den samme episoden og påpeker at d ette alarmsignalet ikke bare tilhører 
kombinasjonen rovfugl-bytteindivid , men også kan opptre som et varsel 
fra unger til fo reldre. 

I fo rbindelse m ed unger i red et kan det registreres spesielle former 
for varsling. F.eks. vendehals og meiser , som jo hekker i kasser eller 
hule trær , kan hvese som slanger hvis d e føler seg truet i redet. 

Amerikaneren Miller (1952) gir en rekke eksempler på alarmreaksjoner 
hos mange forskjellige fuglearter . M illers utgangspunkt er imitasjoner 
av forskj ellige uglearters skrik, hvilket førte til øyeblikkelig og markert 
reaksjon hos andre fugler. D et ble bl.a. konstatert at små fuglearter 
reagerte bare på skrik av små ugler , mens skrik av større ugler gav 
alarmreaksjon på større fugler som presumtivt ligger innenfor byttedyr
valget til disse uglene. Ugleskrik om dagen førte til r eaksjoner også hos 
d agrovfugler, d essuten reagerte små uglearter på skrik av store ugler; og 
vi kjenner jo det faktum, også fra Norge, at hubro f.eks. kan ta mindre 
ugler , så vel som dagrovfugler som bytte. 

Kyllinger av tamhøns samler seg og gjemmer seg under moren når 
hun gir varselsignal mot rovfugler f.eks. I tilknytning til dette refererer 
Busnel (1963) observasjoner fra Sørøst-A sia over viltlevende h ønsefugler 
som er forfedre til våre tamme raser. Når en slik vill h øne gir sitt alarm
signal, reagerer hennes kyllinger med å fare ut i alle retninger og trykker 
d erpå urørlige mot bakken . På akkurat samme m åten reagerer jo også 
våre egne ville h ønsefuglers kyllinger: ryper , o rrfugl o.l., mens moren 
flakser av sted fo r å avlede fienden. 

Noen fugler kan bli narret av sin egen arts varselskrik. Amerikaneren 
Davis observerte at et bestemt skrik av Crotophaga ani brakte en hel 
koloni av artsfrender i alarm (ref. Busnel 1963 p. 85). En mocking-bird 
h adde en gang inkorporert dette alarmskriket i sin sang og forårsaket 
øyeblikkelig panikk blant de anis som h ørte dette. 

Faresignaler av kollektiv karakter frembragt av en leder aven fl okk 
ble observert av Lorenz hos grågås og er gjengitt av Bremond (1963) : 
Når en fl okk grågjess beiter fredelig, kan de utstø te en lav, snadrende 
lyd hvor 6- 7 stavelser kan skilles ut fo r våre ører. Antall stavelser 
pr. lydfrembringelse reduseres i tilknytning til en økende tendens til 
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å ville bevege seg bortover. Allerede ved en 5-stavet lyd er gjessene blitt 
mer innstillet på å bevege seg enn på å beite. Ved 3-stavet lyd akselererer 
gangen eller svømmingen sterkt, og ved 2-stavet lyd er d e klar til å ta 
til vingene. En l-stavet lyd fra lederen er ensbetydende med full alarm, 
og nå deltar alle fuglene i skrikingen , idet de samtidig letter. 

En relativt ny metod e til å samle d ata fra fuglenes sosiale liver 
bruken av båndopptagere. D et eld ste kjente opp taket av lyd fra fugl 
i fangenskap er helt fra 1889, og på en kongress i den amerikanske 
O rnitologiske U nion i 1898 ble det d emonstrert et grammofono pptak 
av sangen til en amerikansk trosteart. D e første opptak av v ille fugler 
fl ere sted er i verden fant først sted omkring 1930. Frem til 1962 var 
opptak av ca. 2 300 arter registrert (Boswall 1964). 

Finnen Goran Bergman (1964) har utnyttet teknikken med gjengivelse 
av lydbåndopptak til studier av adferdsmønsteret hos fl ere skjærgårds
fugler . H an har konsentrert seg o m den sosiale tilknytning som man 
kan finne mellom kolonier av visse måkearter i blanding med kolonier 
av flere ternearter så vel som med mer spredte par av ender og vadefugler. 

I en publikasjon i 1957 refererer han fø rst tid ligere arbeider som 
peker på at alle måke- og ternearter reagerer positivt på de respektive 
arters varselskrik . Andearter, som ruger i slike kolonier , overlater 
vaktholdet til måker og terner, mens de sistnevnte på sin side reagerer 
på varsellyd er fra tjeld og rødstil k . Endenes utnyttelse av reaksjoner 
hos alarmbevisste arter som måkefugler er av positiv seleksjonsverdi fo r 
endene ; særlig er toppender innstilt på d enne fo rm for sameksistens. 

Dansken H ans Lind (1963) peker på at i blandete kolonier mellom 
hettemåker og fo rskjell ige ternearter , er det ternene som h øster fo rdelene, 
idet hettemåkenes alarm og fo rsvarstiltak mot and re inntrengende arter 
er mer vesentlig enn hettemåkenes relativt beskjedne predasjon av 
ternenes egg og unger. 

Som nevnt har Bergman (1964) arbeidet med lydbåndreaksjoner 
i slike blandete kolonier. H an konstaterte at to ppand og steinvender 
viser markerte reaksjoner på varsellyder fra måker og terner . Stein
venderen , som i rugetiden nesten ikke fo rlater sin red eholme, fo rstår 
bare lydene fra de arter som h ekker på holmen , mens toppendene 
i tillegg reagerer på varsling fra mer fj erntboende arter. Skrekkreaksjonen 
kom betydelig langsommere og var mindre markert h os rødstilk og 
ærfugl, som begge er lite knyttet til sosial sameksistens i måkekolonier . 

Amerikaneren Hubert Frings med en rekke medarbeidere var en av 
de første som oppnådde verdifulle praktiske resultater med lydopptak 
av alarmskrik hos fugler. 

Gråmåken (Larus argentatus) var blant de fugler som til å begynne 
med ble særlig studert. D ens varsel skrik består av to d eler, d en første 
er to skarpe skrik med synkende tonehøyde. D ette synes å være en slags 
innledning fo r å skape oppmerksomhet, og så kommer selve alarmskriket 
som består av tre stakkato skrik. 

Frings med medarbeidere publiserte i 1955 (a) sine første resultater 
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med måker. Varselskriket, som tilsammen tar ca. 5 sekunder, ble sendt 
ut fra et lydbånd gjennom h øyttaler. D e viktigste forsøk ble foretatt 
ved en avfallshaug hvor det befant seg ca. 300 måker. Virkningen var 
srontan. Med det samme innledningsskriket lød, lettet måkene og 
nærmet seg høyttaleren, samtidig som det ble aldeles stille i den før så 
larmende flokken. Snart snudde de og fl øy vekk i samlet flokk, nesten 
uten å komme med en eneste lyd. De sirklet langsomt høyere og høyere 
til værs, samtidig som de fjernet seg. Utsending av bare ett eller to signaler, 
hvert på ca. 5 sekunders varighet, var nok. Forsøkene ble gjentatt flere 
steder hvor måkene hadde samlingsplasser . En lydstyrke på 95 desibel 
1 meter fra høyttaleren var nok til å jage vekk alle m åker i en avstand 
på ca. 1 km.* Måkene ble borte i Y2 til 1 Y2 time hver gang, en gang så 
lenge som 3Y2 time. Hver gang måkene kom tilbake, ble båndet kjørt 
på nytt, og derved kunne de holdes borte hele dagen igjennom. Selv 
om lydopptaket var tatt fra gråmåke, reagerte både svartbak og mindre 
måkearter likedan på dette varselskriket . Frings (1955 b) brukte til dels 
også et såkalt «food-find ing call», som av og til ble sendt fra et annet 
sted langt fra fl yplassen for å lokke måkene dit. 

Fuglers oppfattelse av artsfrenders eller andre arters skrik kan dels 
være genetisk betinget dels kan det være lært. Frings og medarbeidere 
(1958 og 1959) gjorde forsøk m ed lydopptak av måker og kråkefugler 
i USA og i Frankrike og gjorde sammenligninger. Det viste seg at det 
amerikanske varselskriket til gråmåkene hadde ingen virkning i Frankrike 
hverken på gråmåke eller andre måkearter der. Observatørene sier at 
de amerikanske og europeiske skrikene var temmelig like, men at man 
kunne høre en form for dialektforskjell , og dette var altså nok til at 
alarmeffekten ble borte. Jeg har hverken i den publikasjonen eller 
i andre sett gjengitt m åkealarmskrik i spektrogramform. 

I de samme arbeidene fremlegges resultatene med forskjellige kråke
arter. I Frankrike oppholder svartkråker, kornkråker og kaier seg 
sammen i store fl okker om vinteren. Varselskrik fra hver enkelt av disse 
artene virket effektivt på de andre, men kaieskriket var det mest utslags
givende. Når dette skriket ble sendt midt på natten, nær sitteplassen til 
de forsk jellige kråkeartene, lettet hele fl okken fra natteplassen og fl øy 
vekk. 

Man hadde også gjort båndopptak aven amerikansk kråke, Corvus 
brachyrhynchos, både av dens varsel skrik og av den samlingsskrik. Såkalte 
samlingsskrik utstøtes når kråkene oppdag'er en ugle eller en katt som 
de da samler seg om og skjenner mot. Vi kjenner jo dette godt fra tek
nikken med å skyte kråker for utstoppet hubro f.eks. Når det er virkelig 
fare på ferde, har kråkene et reelt alarmskrik som altså også ble innspilt. 
Disse to gradasjoner av kråkeskrik svarer jo helt til de to typene småfugl
pip som tidligere er omtalt. N år disse to amerikanske lydopptakene ble 
spilt for flokkene av franske kråkearter, inntraff det eiendommelige at 
de franske frendene ikke reagerte i det hele tatt på de amerikanske 

*) 95 desibel tilsvarer omtrent lyden fra et pressluftbor • 
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virkelige alarmskrikene, mens de amerikanske samlingsskrikene derimot 
ble oppfattet som alarmskrik. 

Når man så kjørte de franske varselskrikene i USA , fant man først 
ingen reaksjon ; dette ble prøvd i Maine om sommeren og i Pennsylvania 
om vinteren . Da de franske skrikene ble spilt tidlig på forsommeren 
i Pennsylvania, viste det seg at nå reagerte kråkene der positivt. Dette 
har latt seg forklare ved at Pennsylvania-kråkene trekker sørover mot 
Florida-området om vinteren, og der treffer de den såkalte fish-crow, en 
art som skriker mer likt med de europeiske kråkene. Der sør hadde 
følgelig Pennsylvania-kråkene lært å reagere på et varselskrik som gjorde 
at de reagerte på det europeiske båndopptaket når de kom hjem igjen 
til Pennsylvania om våren. V interbestanden av kråker i Pennsylvania 
som altså ikke reagerte, er antagelig delvis identisk med sommerbestande~ 
i Maine og kommer aldri i kontakt med sørligere fish-crows. - Så vel 
i dette tilfellet som i mange andre, kan Frings og hans medarbeidere 
fremlegge beviser på et tillært sprog hos visse fuglearter. 

Bremond (1963) diskuterer bl.a. dialekter i sitt interessante arbeid 
«Acoustic behaviour of birds». F.eks.: H va er medfødt og hva er lært? 
Han peker bl.a. på at varselskrik hos kaie gir reaksjon hos kornkråke 
vanlig kråke og skjære, men derimot i liten grad hos nøtteskrike. Varsel: 
skrik fra nøtteskriken gav imidlertid positiv reaksjon hos alle de andre 
artene. I en tabell har han samlet en rekke data om forskjellige fuglearters 
oppfattelsesintervall med hensyn til svingetall pr. sek. Jeg har før nevnt 
at menneskeøret oppfatter i beste fall 15 000-20000 svingninger, og 
at de fleste fuglearter ikke når lenger i sin oppfattelse av høye toner. 
Imidlertid .har man konstatert at dompapp når opp i 25 000, og bokfink 
reagerer pa en frekvens helt opp i 29 000. 

Amerikanerne Frings & Jumber fremla allerede i 1954 en foreløpig 
rapport om resultatene med skremmeskrik mot stær. Båndopptak av 
artens alarmskrik ble kjørt i forskjellige byer, og man konsentrerte seg 
om større områder etter hvert. Ved å sette i sving kampanjen om kvelden 
like før fuglene skulle samle seg i bestemte trær og på bestemte bygninger 
for natten, oppnådde man effektive resultater. I slutten av august ble 
områder hvor 10 000- 12 000 stær pleide å sitte om natten 100 % renset, 
og fuglene ble holdt borte helt til trekktiden var over sist i oktober. 
Lydstyrken som ble brukt, var ganske sterk, 120 desibel 1 meter fra 
høyttaleren. - Andre småfuglarter reagerte ikke på disse varselskrikene. 

Senere beskriver Frings (1962) en meget vellykket kampanje i Arizona, 
hvor varselskrik ble brukt mot stær i store vindrueplantasjer og mot 
en art av topplerke som gjorde stor skade ved å ta skuddene av salat
planter. Over store vidder av slike d yrkningsfelter klarte man å holde 
begge disse fugleartene borte, uten at de vennet seg til alarmskrikene. 

Pearson gir i 1967 en interessant rapport fra Denver i Colorado, 
hvor ca. 10000 stær var til stor plage i visse deler av byen. Den praktiske 
fremgangsmåten var her helt annerledes enn de tiltak som er beskrevet 
av andre. I Denver ble nemlig 47 av byens beboere instruert og utstyrt 
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med lydbånd med varselskrik, som de skulle kjøre på sine private 
båndspillere. En bestemt dag i oktober satte de i gang, og i løpet av 
3--4 kvelders innsats var og ble ca. 85 % av fuglene borte. Her spilte 
man båndene enten fra åpne vinduer i leilighetene eller utenfor husene, 
og det var intet system i når og hvor lenge hver person lot båndet spille. 
Pearson poengterer at selv om flere av deltagerne hadde spilt temmelig 
kontinuerlige varselskrik hver kveld, vennet de fleste fuglene seg ikke 
til lyden. 

I 1959 (a) skriver tyskeren H. Bruns at i Vest-Tyskland gjør stær 
skade på vinberg og frukthager for ca. 10 millioner DM pr. år, og i 
Holland er skadebeløpet årlig 2-3 millioner Gylden fortrinnsvis i 
kirsebærhager. Han peker på viktigheten av å få spilt inn den mest 
effektive type av skrik; for stær bruker han uttrykket angstskrik. 

Man har til dels kombinert de europeiske skremmeforsøkene med 
bruk av andre akkustiske midler i tilknytning til lydbånd, men det ble 
snart konstatert at utsendelsen av angstskrikene hadde best langtidseffekt 
(Bruns 1961). 

G. Creutz (1956) skriver om de første tyske forsøk mot stær i frukt-
haver. I et spesielt fruktdistrikt ble det da brukt ca. 150000 DM pr. år 
til skremmetiltak. D et viste seg at de nye metodene med alarmskrik 
gav gode resultater. Selv etter tre ukers aktivitet med lydbånd viste 
stærene ingen tilvenningstendenser. - Gjess flyktet i panikk ved stærens 
varselskrik, mens spurv merkelig nok ikke reagerte. Et komplett utstyr 
til å dekke et kirsebærområde på 15 mål (1,5 ha) kostet ca. 1400 DM. -
Som en kuriositet får jeg lyst til å ta med, hva også Creutz beretter, at 
i et hus som var særskilt plaget av rotter, spilte de et lydopptak aven 
rotte som skrek av smerte. Straks forlot alle rottene huset. 

Schmitt (1962) sier at bruk av lydbånd med varselskrik fra stær ser 
ut til å kunne gi meget positive resultater i praksis. I 40 dager varte 
et forsøk på å holde et vinbergområde ved Rhinen fritt for stær, og 
det lyktes fullt ut. Effekten av varselskriket på spiseplassen var like 
gunstig som på soveplassen. 

Eva Hartby (1967) er betydelig mer skeptisk i forbindelse med en 
rekke forsøk som hun foretok i 1964 og 1965 i en kirsebærhave i 
København. Hun hadde selv tatt opp tre typer varselskrik av stær, og 
hun fikk effektiv fluktreaksjon bare til å begynne med. Ved alle forsøk 
(med varierende metodikk) konstaterte hun nokså snart en sterk til
venning og etter hvert likegyldighet overfor utsendelse av skrikene. 

Bruns (1962) understreker hvor enormt stæren har formert seg i senere 
år. For å komme den til livs kreves internasjonal innsats fordi skaden, 
f.eks. i Tyskland, for en stor del blir forårsaket av stær på trekk. Han 
sier at man for all del ikke må stimulere til hekking ved å henge opp 
redekasser til stær. D ette er vel et poeng som vi her hos oss har tatt 
meget liten hensyn til foreløpig. Hos oss er det jo derimot «trosteplagen» 
man først og fremst snakker om. Jeg har ikke et eneste sted kunnet 
finne at det er skrevet om uønsket opptreden av gråtrost i andre land. 
Svarttrost nevnes derimot litt som skadefugl bl.a. i England. 
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Verdt å merke seg et at i England påpekes dompappen som en 
skadefugl av stadig økende styrke. Newton (1968) skriver at hele vinteren 
igjennom spiser den knopper av frukttrærne; hver enkelt fugl kan 
konsumere over 30 knopper pr. minutt. I de siste 20 år har bestanden 
øket noe i antall, og det er særlig påfallende at fuglens levevaner har 
forandret seg sterkt. Før holdt den seg mer bortgjemt i skogene, mens 
den nå i økende utstrekning har tilhold i åpne jordbruksområder. Det 
planlegges bruk av skremmetiltak bl.a. med lydbånd av varselskrik, men 
det påpekes at det først kreves mer grundige studier av fuglens biologi 
og økologi. - Det er her hos oss på sin plass å minne om den store 
forundring det vekker hos mange at det er skuddpremie på dompapp 
i fruktdistriktene på Vestlandet. Vi bør nok innse at det foreligger et 
problem også på dette hold, selv om det kan være tvilsomt at det monner 
noe merkbart å skyte eller fange relativt få fugler. 

I sammenheng med økende antall individer og samtidig nye livsvaner 
for både dompapp, trost, stær og måker i senere år er det vel et stort 
spørsmål om ikke en ganske fundamental forskyvning av likevekten er 
kommet i stand som følge aven sterkt redusert rovfuglbestand. Og her 
slutter i så fall sirkelen seg tilbake til jorddyrkerne selv og de giftstoffer 
som de gjennom de siste 20-25 år, har pøst ut i naturen - samtidig 
med god støtte fra industrien. 

Kunstig utsendelse avalarmskrik fra fugler er for lengst kommet 
inn i bildet i sammenheng med problemer omkring flytrafikken. Praktiske 
eksperimenter har vært drevet siden 1954, og de første amerikanske 
forsøkene med måker er blitt fulgt opp i Frankrike, Holland og England. 
Overalt har resultatene vært positive med hensyn til å få jaget fuglene 
vekk fra rullebaner på bestemte tider. 

Siden 1940-årene har problemet kollisjon mellom fly og fugler vært 
et faktum, og omkring 1960 hadde dette kompleks øket så betydelig 
at en organisert form for forskning og forsøk ble etablert i flere land. 
Dessuten drives det nå i økende grad en planmessig registrering av 
observasjoner av fugler i forbindelse med fly. Mange menneskeliv går 
fra tid til annen tapt, og millionbeløp går til spille hvert år i mange land 
i form av flyskader. Innsuging av fugler i jetmotorene skaper de største 
problemer, men direkte støt mot flyets øvrige deler kan også gi alvorlige 
skader, hvor effekten øker voldsomt med hastigheten. Hvis en fugl på 
1 kg treffer et fly med en hastighet på 370 km/t, tilsvarer anslagseffekten 
5 000 kg, og hvis hastigheten er ca. det dobbelte, 700 km/t, blir anslags
kraften firedoblet, ca. 20000 kg. I løpet av 1965 rapporterte 29 land 
tilsammen nær 900 sammenstøt mellom fly og fugler; gruppen «måker» 
danner stadig henimot 50 % av alle crash (Fig. 4), men en mengde arter 
kommer inn i bildet. - Dette rapportsystemet er hittil sikkert meget 
mangelfullt, så de faktiske tall ligger nok meget høyere. Her i Norge 
har Luftforsvaret ført en effektiv statistikk over sammenstøt med fugler 
gjennom 5-6 år, og tallet på registrerte kollisjoner øker sterkt fra år 
til år. Dette gjelder altså bare militærfly, og her kommer ikke momentet 
med økende flyaktivitet inn. På den sivile sektor har derimot flyaktiviteten 
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Fig. 4. Måker er årsak til de fleste sammenstøt mellom fl y og fugler. M ed innføringen av 
jetmotorer har disse problemer øket betydelig. (Fra «Pest Control» July 1965.) 

øket betydelig fra år til år. Men en ting som øker for alle slags fly, er 
hastigheten, og dette spiller som før nevnt en meget viktig rolle. 

I 1967 regnet det engelske Royal Air Force at de hadde en årlig 
skade på fly, grunnet fuglekollisjoner, på ca. 1 million pund (Stables & 
New 1968). 

Vi m å være klar over at problemet omkring flyplassene er bare ett 
moment, selv om dette er det viktigste faremoment innenfor fugle
sektoren. Sammenstøt mellom fugler og fly langt fra flyplasser byr også 
på problemer, og her søker man seg frem mot brukbare hjelpemidler, 
bl.a. ved å satse på radar. Tette flokker av trekkfugl kan bety alvorlig fare. 

Bruns refererer i 1959 forsøk på flyplasser i Holland, hvor man 
oppnådde bedre resultater ved å sende ut alarmskrik fra fugler enn ved 
andre metoder. Det gjaldt gråmåker, fiskemåker og hettemåker, som 
i tur og orden fikk servert sin arts angst- og alarmskrik. Bruns påpeker 
at det hos måkene praktisk talt ikke ble registrert noen tilvenning til 
disse lydene (i motsetning til bruk av andre former for lyd) og begrunner 
dette med at reaksjonen på disse varselskrikene er medfødt. 

H ardenberg (1962) meddeler fra Holland at fremdeles får de bra 
resultater ved bruk avalarmskrik på flyplasser. Brown skriver i 1962 
at en del forsøk på utsendelse avalarmskrik i England viste til dels 
mindre god effekt. Dette gjelder særlig hos tjeld. Når dens antatte alarm
skrik ble spilt, samlet det seg tjeld fra vid omkrets og sirklet over området 
uten å forsvinne, eller de satte seg i nærheten. Årsaken var vel, skulle 
jeg tro , at man her feilaktig brukte tjeldens samlingsskrik og ikke alarm
skrik, i likhet med hva jeg før har nevnt om kråker. Brown beretter 
videre om adskillig grad av tilvenning med synkende reaksjonseffekt 
hos viper og til en viss grad hos hettemåker. Imidlertid sier han at han 
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er ikke helt fornøyd med sitt tekniske utstyr og med de skrik han har 
hatt til rådighet. 

Pfeifer (1965) refererer fra et symposium i Nice i 1963 angående 
problemet fly og fugler. I Frankrike hadde de stort sett klart å eliminere 
fuglefaren på og omkring sine flyplasser bl.a. ved hjelp av lydbånd med 
varselskrik. Holland kunne også vise gode resultater ved å sende slike 
skrik like før fly skulle starte eller landet. Noe ligende ble hevdet fra 
Tyskland, hvor man imidlertid pekte på at effekten tapte seg noe etter 
hvert. I England hadde man prøvd å knytte en biolog til hver eneste 
større flyplass for å utrede de spesielle forhold hvert sted. I Canada og 
USA ble det arbeidet etter tilsvarende retningslinjer, og i USA regnet 
man med at økologiske studier i tilknytning til hver enkelt flyplass vil 
koste minst 40000 dollars pr. plass innen alle forhold er tilstrekkelig 
utredet . 

Busnel & Giban (1964) gjengir viktige diskusjonsavsnitt og en 
resolusjon fra symposiet i Nice i 1963. Solman (1966) sier at på flyplasser 
i Canada mener man at måkene ikke reagerer fort nok på varselskrik. 
Han refererer fra en konferanse i Ohio i 1966 om fugleproblemer for 
fly og landbruk. 

H østen 1967 ble det holdt et nytt symposium om «Problems of Birds 
as Pests», denne gang i London. Sammen med flyproblemene ble en 
rekke andre fugleproblemer behandlet. 

I en trykksak fra dette m øtet skriver T. Brough (1968) at man i 
England nå anser utsendelse av alarms krik i kombinasjon med andre 
lydeffekter som det mest effektive middel på flyplassene. Måker, kråke
fugler, viper og stær reagerer positivt, men for tjeld og ringduer har 
man ennå ikke klart å finne frem til brukbare alarmskrik. 

Med måker får man stadig samme resultat som ved de første forsøk 
i USA i 1954. Fuglene flyr først opp og sirkler tause over det området 
hvorfra varselskriket kommer. Et minutt eller to etter at skriket er 
begynt, forsvinner måkene ut av syne. Kråkefugler oppfører seg på en 
noe lignende måte. Vipene er mer variable i sin reaksjon, mens stæren 
som oftest flyr vekk med en gang. 

Et økende praktisk problem ved de største fl yplassene er at fly 
kommer og går så ofte at fuglene på og ved plassen bør holdes borte 
permanent, hvis fugl som faremoment skal kunne elimineres helt. 

Brough (1968) er aven annen oppfatning enn tidligere bidragsytere 
som har omtalt dialektenes utslagsgivende betydning hos flere arter. 
Han sier at man nå har oppnådd alt overveiende gode resultater i England 
ved å bruke skrik fra både USA, Frankrike og Holland. Han peker på 
at flyttbare høyttalerbiler med komplett utstyr og spesialoperatører gir 
bedre resultater enn fast plasserte h øyttalere rundt omkring på flyplassen 
med sentral betjening fra et kontrolltårn. Alarmskrikene er oftest innspilt 
i 1 Y2 minutt, hvoretter båndet gjentar seg selv. 

Man har etter hvert begynt å engasjere brannvernpersonalet på 
flyplassene til å ta seg av arbeidet med alarmskrikene, for de har som 
oftest tid til å konsentrere seg om dette (Brough 1968). Siden 1965 



har man høstet erfaringer i England med å bruke denne type personell, 
og det er utarbeidet detaljerte skjemaer for utfylling av de resultater 
brannmennene oppnår. En sentral ledelse tar seg av denne saken, og 
man er nå kommet så langt at brannpersonell som opp skoleres til bruk 
ved flyplasser, får ren ornitologisk undervisning som ledd i sin utdannelse. 

Det er nok i det h ele tatt meget viktig at arbeidet med å organisere 
d en slags forsøk blir lagt i hendene på biologer som kjenner de respektive 
fuglers økologi og adferdsmønster. Følgende forhold må nøye vurderes 
for å kunne oppnå fullgod og langsiktig effekt: 1. Valg av type varselskrik 
og en mulig variabel effekt som følge aven viss individuell variasjon hos 
de fugler som blir brukt til innspillingen. 2. Mulige problemer omkring 
dialekter og eventuell virkning på andre arter. I spesielt vanskelige 
tilfeller en nøye analyse av spektrogrammer. 3. De respektive arters 
reaksjonsmønster. 4. Teknikken ved utsendelsen av skriket, bl.a. lengden 
av pausene mellom hver sending. 5. Avverging av tilvenning ved å variere 
signalene og eventuelt kombinere dem med andre effekter. 6. Kvaliteten 
av det tekniske utstyr som skal brukes. 7. Valg av personell til å utføre 
arbeidet. 

Til slutt er det kanskje på sin plass å nevne at i Norge har lydbånd 
med alarmskrik fra fugler hittil ikke i det hele tatt vært prøvd på flyplasser 
og i meget liten grad innenfor jordbrukssektoren. 

SUMMARY 
On the re action of birds to alarm calls from their own and other species and how 
this can be us ed for practical purposes 

The present article is a review of the literature on a theoretical and practical level 
concerning distress and alarm caUs. Agricultural and aircraft problems are emphasized. 
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Fugleobservasjoner frå Hareid, Sunnmøre 

ALV OTTAR FOLKESTAD 

Observasjonar på Hareid dei siste åra har vist at det på denne øya · 
er ein svært rik og variert fuglefauna. øya ligg i trekkruta for fugl som 
trekkjer langs kysten, og d å ein her finn eit svært variert landskap, er 
det naturleg at mange fuglearter finn høvlege biotopar. Landskapet 
skifter frå typisk eksponert kystlandskap til varme, sørvende skoglier, 
og det kan nemnast at vi her finn ein av dei nordlegaste vekseplassane 
for vill kristtorn, Ilex aquifolium. Dessutan er der tyspiske fjellvidder 
og høgfjeUsterreng, med myrområde og vatn i dalane. 

I alt er det til ut juli 1968 notert 184 fuglearter frå øya med tilhøyrande 
homar og skjer (og melding om ytterlegare 2 sjeldne arter er inne for 
godkjenning). Det absolutt rikaste området er rundt det grunne Grimstad
vatnet, eit vatn som dei siste tiår a har vist sterkt stigande eutrofiering, 
og som no for størstedelen må karakteriserast som næringsrikt vatn, 
likevel utan dei typiske sivskogane av Phragmites, Scirpus, T ypha og andre 
arter som er karakteristiske for eutrofe vatn på Østlandet og det sørlege 
Vestland, men dette må ein nok sjå på bakgrunn av dei små sjansane 
desse planta ne vil ha for å spreie seg til Hareid. Vegetasjonen er dominert 
av grasarter og Carex, saman med Menyanthes, M yosotis og andre. 

I det snevre området ved dette vatnet, med myrområda kring, er 
det observert 157 fuglearter, og vatnet må vel difor karakteriserast som 
eit av dei aller mest varierte fuglevatn i landet (Fig. 1). Ein har her den 
første observasjon av ringand, Aythya collaris (Folkestad 1967 a). Vatnet 
byd på gode rasteplassar og næringsområde for trekkfugl, og der er ein 
god og variert bestand av rugande fugl. 

Tidlegare har det stort sett berre vare meir eller mindre tilfeldige 
observasjonar frå Hareid (Folkestad 1963 og 1967 b, Hovden 1966, 
Mork 1968), men våren og sommaren 1967 og 1968 har det i samband 
med andeundersøkingar også vore høve til meir samanhengande å følgje 
med i fuglelivet i området. Det har vorte gjort ein del svært interessante 
observasjonar avarter ein har få eller ingen notater av tidlegare i dette 
området. 

Dvergdykker, Podiceps ruficollis. Eit individ hadde tilhald i Grimstad
vatnet 11. april til l. mai 1967. Han heldt for d et meste til i Carex
vegetasjonen og var mest aktiv tidleg om morgonen. D å kom han fram 
i opningar i vegetasjonen og dukka flittig - dukketid 15- 20 sek., og 
han var of tast berre så vidt oppe mellom kvar gong han dukka. Inni
mellom tok han små pausar, då han låg på ope vatn og pussa seg. Ofte 
var han og synleg og i aktivitet ein periode om k velden . Elles var han 
svært sky og forsiktig og reagerte fort på trafikk av folk ved vatnet, og 
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Fig. 1. Sørenden av Q rimstadvatnet med vegetasjonsområda og myrområda innover mot 
Snipsøyrvatnet i bakgrunnen. Dette er det rikaste næringsområdet. 

han var aldri å sjå når eg gjekk gjennom vegetasjonsområda der han 
heldt til. Han vart meir aktiv etter kvart, og 26. og 27. april var han 
i aktivitet heile dagen og var ofte synleg. Fleire gonger høyrde eg den 
trillande låten og såg han vaska seg og leike. Nokre gonger letta han og 
flaug med slepande bein lavt over vegetasjonen. 

Etter 1. mai har eg ingen observasjon, sjøl om eg hadde området 
under samanhengande observasjon. På dette tidspunktet var imidlertid 
vegetasjonen blitt så tett at det var vanskeleg å få fullgod oversikt over 
området. 

Havsule, Sula bassana. To individ krinsa lavt over Snipsøyrvatnet 
i Hareidsdalen 23. mars 1967, men dei vart observerte berre ein dag. 
Dagen før hadde det vore kraftig storm. 

Knekkand, Anas querquedula, er notert frå Grimstadvatnet før 
(Folkestad 1967 b, Mork 1968). Våren 1967 hadde eit par tilhald i vatnet 
26.- 28. mai. Dei heldt seg mest for seg sjølve på heilt grunne område, 
men var av og til saman med krikkender, A. crecca (Fig. 2). Hannen var 
tilsynelatande ein ungfugl. 7. juni 1968 kom eit par, d' ~, flygande lavt over 
vatnet og slo seg ned ved vegetasjonen i eit grunt område i Grimstad
vatnet. Diverre hadde vi på dette tidspunkt ikkje høve til nærare under
søkingar. 

Skjeand, Spatula clypeata. To par vart observerte under andeteljinga 
12. mars 1967. Arten er sett på Grimstadvatnet ein gong før (Mork 1968), 
men av spesiell interesse er det at dette er tidlegare på året enn oppgitt 
trekktid for Noreg. 

l. mai 1968 såg Olav Johansen og eg eit skjeandpar i Grimstadvatnet, 
og dette paret hadde tilhald i vatnet utover våren. 19. mai fann eg reiret 
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Fig. 2. Kriklwnd, A n as crec ca, er ei av de vanlegaste endene i Qrilllstadvatnet. 
Dette er ein hann i praktdral<t. 

med 4 egg i myrane n ord for vatnet. D et vart 12 egg i r eiret, og dei vart 
alle klekte 19. juni. 

Taffeland, A ythya fe rina . D en 22. mai 1967 såg eg 2 c3'c3' saman med 
ein toppand, A. fuli gula c3' , i Grimstadvatnet. Arten er også tidlegare 
o bservert der (Mork 1968). 

Ringand, Aythya coHaris, er tidlegare notert som førsteobservasjon 
fo r N oreg (Folkestad 1967 a). Ein c3' hadde også vinteren 1967/68 tilhald 
i Grimstadvatnet 0 0 vatna omkring. Han va rt fø rste gong sett 17. desem
ber saman med eir "par , c3'~ , av bergand , A. marila. Seinare var han mykje 
fo r seg sjølv i råken e i G rirnstad vatnet, m en av og til saman m ed kvin
end er , Bucephala c1angula , eller stokkend er, Anas platyrhynchos. I:Ian v.art 
siste gong sett 21. april , då han letta frå Grimstadvatnet og flaug l retmng 
av Snipsøyrvatnet. På bakgrunn av overvintringsvanar hos ender er d et 
nærliggande å tru at det var same c3' som overvintra 1966/67. 

Kjerrhauk, C irws sp. Eit eksemplar vart obser vert på Rise, I:-lareid , 
30. mai 1968 i stødig flukt mot vest. Avstanden var for stor tll arts
bestemming, men d en slektstypiske profilen var tydleg nok. 
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Fiskeørn, Pandion haliaetos. Den 10. juni 1967 vart eit individ sett 
i flukt over Hareidsdalen i nordleg retning, og dagen etter vart ei av 
same art sett ved Snipsøyrvatnet. 

Vaktel, Coturnix coturnix. Ved midnatt natt til 12. juni 1967 høyrde 
vi ein vaktel slå, og kvelden 13. juni vart han høyrd att av Kjell Mork, 
men heller ikkje no vart den lokalisert. Den 14. juni kl. 1030 høyrde 
eg den, og no vart han lokalisert i eit engstykke på Grimstad, og på 
same stad høyrde vi han om kvelden. 

Om kvelden 15. juni høyrde vi ein c3' slå på Bjåstad, ca. 2 km vest 
for Grimstad, og like etter byrja ein til å slå i ei eng berre ca. 200 m 
frå den første, og vi høyrde begge samstundes ei tid. Tidspunktet var 
frå kl. 2320. Vi greidde å kome den eine vaktelen på heilt næ rt hald 
og høyrde då smålydar ved sida av det vanlege slaget. Like før slaget 
høyrdest av og til eit svakt, nasalt og surrande by-byp. Etter Salomonsen 
og Rudebeck (1962) skulle dette tyde på at det også var ho fugl til stades, 
men det fekk vi ikkje bekrefta. Slaget av hannen kan beskrivast som 
oitt-oi-oitt. 

Dei følgjande kveldane høyrde vi vaktelen slå jamnt på Bjåstad. Eit 
par gonger vart han høyrd så tidleg som kl. 1800, men of tast var det 
først frå kl. 2000 og utover til vel 0200 ein kunne høyre han. 

Den 20. juni vart vaktelen høyrd på Mork, ca. 2 km sør for Bjåstad. 
På denne tid var slåtten i full gang, og engene på Bjåstad vart slegne 
15.-20. juni, og etter den tid vart ikkje vaktelen høyrd der. Vi undersøkte 
den nyslegne enga, men fann ikkje merke etter drepne fuglar eller 
øydelagde reir. På Mork heldt vaktelen til ei tid i eit engstykke som 
var utlagd til beite og vart siste gong høyrd 6. juli. Vaktlane heldt til 
i ny eng med frodig, grov grasvegetasjon, og ingen stad høyrde vi dei 
i gammal eng. 

Trane, Grus grus, har eg ikkje tidlegare sett på Sunnmøre, men 
5. november 1967 kom ei flygande over Grimstadvatnet og såg først ut 
til å ville gå ned, men svinga av att og flaug austover. 

Vannrikse, Rallus aquatieus, høyrde vi kvar kveld 11.-18. juni 1967 
i dei frodigaste vegetasjonsområde i Grimstadvatnet, men fuglen fekk 
vi ikkje sjå. Den 10. oktober 1967 fann eg ein fersk veng av vannrikse 
ved G rimstadvatnet, etter alt å døme drepen av mink. 

Sivhøne, Gallinula chloropus, ein ungfugl såg eg 23. august 1967 
i Grimstadvatnet. Denne arten var ikkje observert der tidlegare i 1967, 
og denne observasjonen kan såleis ha ei viss interesse som peikepinn 
om trekktid for denne arten. 

Åkerrikse, Crex crex, har stort sett vorte høyrt årIeg på Hareid dei 
siste åra, men det har ikkje vorte konstatert hekking. Den 12. juni 1968 
vart eit individ funnen daud i vegkanten ved Hovden. 

Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus, er vanleg å finne ved Grimstad
vatnet og andre laglege lokalitetar i trekktida både vår og haust. På ein 
tur langs vatnet kan ein jage opp opptil 5- 6 individ, dette sett på 
bakgrunn av kor uhyre sterkt denne fuglen trykkjer. Huvudtyngda held 
til på område med fastare mudderflater og grisnare vegetasjon enn der 
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enkeltbekkasinen, QaHinago gallinago, furasjerer under trekket, gjerne 
på slike stader der Tringa-artene rastar, m en lenger oppe i vegetasjons
kanten. 

Polarmåse, Larus hyperboreus, er ikkje sjeldan i farvatnet ved Hareid 
om vinteren. Så seint som 16. mai 1966 vart ein ungfugl observert i ein 
flokk av andre store Larus-artar i Grimstadvatnet. 

Skogdue, Columba oenas. Idagane 20.- 24. april 1967 furasjerte ei 
skogdue morgon og kveld på snø berre område i myra ne og på veg
kantane ved Grimstadvatnet etter eit snøfall den 19. april. Dette er 
første sikre observasjon av skogdue vi veit om på Sunnmøre. 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto, hadde tilhald på Hareid i lenger 
tid 1963. Det vart sett opptil 3 fuglar, og nokre gutar fann reir i eit 
grantre. Seinare vart duene borte. 12. juni 1967 såg vi eit individ på 
Bigset, og frå slutten av mai 1968 har det halde til tyrkerduer fast på to 
forskjellige stader i Hareid sentrum. 

Turteldue, S. turtur. Eit individ vart høyrt og sett på Bjåstad frå 
23. juni og fleire dagar utover i 1964 (Kjell Mork og Arne-Ola Grimstad 
pers. medd.). 

Hornugle, Asio otus. Restane av eit daudt individ - venger, bein 
og stjert - vart funne i skogkanten på Mork 27. mai 1968. Etter alt 
å døme måtte det vere ei som hadde dauda på vårvinteren 1968. 

Jordugle, A. flammeus. Eit individ vart observert jagande over 
myrområda sør for Grimstadvatnet om kvelden 3. juni 1968. Dette var 
i nærleiken av der jordugla vart funnen rugande 1960 (Folkestad 1963). 
Det har vore bra bestand av smågnagarar 1968, men diverre fekk vi ikkje 
høve til å undersøke om det var hekking i området. 

Tårnsvale, Apus apus, blir unntaksvis observert på trekket. Eit 
individ vart sett 9. juni og eit 26. juni 1968. 

Kvitryggspette, Dendrocopos leucotos , ser ut til å vere årviss hekkefugl 
på Hareid. I 1965 hekka kvitryggspetta i eit plantefelt med ringbarka 
bjørk i lia over Bjåstad. I 1966 og 1967 vart ho funnen rugande i eit 
liknande felt i Snipsøyrdalen 7- 8 km sør for Hareid sentrum. I 1968 
vart det funne reir i lia over Bjåstad. Det var berre 2 ungar i dette reiret 
og heller ikkje spor etter fleire egg eller ungar. Den eine ungen dauda 
i reiret, men den andre forlot reiret 9. juni. Alle reira låg i ringbarka, 
morkne bjørkestammer - i 1968 omlag 6- 7 m over bakken. 

Vendehals, lynx torquilla, må reknast for å vere sjeldan på Sunnmøre, 
men på Hareid ser det ut til at han er årviss hekkefugl. Første reirfunn 
vart gjort 1963 på Mork, seinare er han observert årleg. I 1967 høyrde 
vi såleis vendehals i lia over Bjåstad h eile sommaren. I 1968 vart det 
høyrt 2 individ på Bjåstad og funne eit reir i Snipsøyrdalen. 

Blåstrupe, Luscinia suecica, er tidlegare konstatert rugande ved 
Snipsøyrvatnet (Hovden 1966). Den 11. juni 1968 vart det høyrt og sett 
syngande ~ ~ på to forskjellige lokalitetar ved Grimstadvatnet, den 
eine ~ i følgje med ei <;2 . 15. juni vart det sett to ~~, seinare ein ~ i det 
området der paret vart observert 11. juni i myrane søraust for vatnet. 
Det er nærliggande å tru at arten hekka i området 1968, men nærare 
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undersøkingar vart det ikkje høve til. I 1967 vart det hø yrt og sett ein 
syngande ~ på fjellet over Grimstad medio juni (Hallgeir Teigene pers. 
medd.). 

Sivsongar, Acrocephalus schoenobaenus, er ein av dei sjeldnaste årvisse 
rugefuglane ved Grimstadvatnet. Første gong vi har notert sivsongaren 
her var 10.- 12. juni 1962, då eit par heldt til i no kre vierbusker nær 
vatnet. Sommaren 1963 vart det for første gong konstatert hekking, da 
6 nesten flygedyktige ungar vart ringmerkte i eit reir like ved vatnet 
6. juli. Reiret låg i tett vegetasjon av mjødurt, Filipendula, og myrhatt, 
Comarum, like over bakken i kanten av eit mjødurtfelt. Seinare har det 
kvart år vorte anten funne reir eller sett kull med utflogne ungar ved 
Grimstadvatnet. I 1965/66 vart det sett og høyrt 2 ~~, men berre eitt 
reir vart funne. 

I 1967 høyrde eg sivsongaren første gong 23. mai, like ved vatnet. 
Vegetasjonen her er Carex, med spreidde vier- og bjørkebusker, enkelte 
duskar av mjødurt og eit tett strandrørfelt, Phalaris. Den 18. juli fann 
eg her eit reir med 4 nyklekte ungar og 2 egg. Reiret låg godt gøymt 
blant gras og starr ca. Yz m over bakken i ei vierbuske. Den 24. juli 
ringmerkte eg ungane, framleis 4, dessutan 2 ubefrukta egg. Det var 
truleg eit omlagt kull. Det var fleire sivsongarar ved Grimstadvatnet 1967. 
Den 22 . juni ~jekk eg over området for å telje opp sivsongarar, og i alt 
høyrde eg sikkert 5 syngande individ. Det er grunn til å tru at minst 
3 par hekka eller gjorde hekkeforsøk ved Grimstadvatnet sommaren 1967. 

I 1968 høyrde eg første sivsongarane 30. mai, 2 individer, og 3. juni 
høyrde vi 3 syngande ~~ samstundes. 

Møller, Sylvia curruca, har eg ikkje tidlegare observert på Sunnmøre. 
Våren og sommaren 1968 har ein kunna høyre ein ~ i lia over Grimstad. 
Han vart første gong observert omlag 5. juni (Kjell Mork pers. medd.), 
og så seint som 25. juni fekk eg både sjå og høyre han. Han heldt til 
i utkanten av eit plantefelt av furu med tett undervegetasjon av einer 
og bringebær i ei tørr, sørvend li. 

Gulerle, MotaciHa flava, hekka kvart år ved Grimstadvatnet 1 ara 
1962- 62, men etter det har det ikkje vore konstatert reir. Rasen vart 
bestemt til sørleg gulerle, M. f. flava (Folkestad 1963). 

23. mai 1966 vart det sett eit par sørleg gulerle ved vatnet att, og 
18. mai 1967 eit individ, tydlegvis engelsk gulerle, M. f. flavissima ~ 
i sommardrakt, skinande gul med gult hovud, lys overaugestripe og 
mørkare rygg. 

4. juni 1968 fann vi eit gulerlereir med 6 egg ved foten av ei grastue 
ca. 20 m frå vasskanten ved Grimstadvatnet. Etter eit regnver var reiret 
fylt av vatn og forlatt 10. juni. Vi såg berre <;2, så rase vart ikkje konstatert. 

Snøsporv, Plectrophenax nivalis, kan ein andre stader på Sunnmøre 
finne hekkande på fj elltoppar ned til ca. 1000 m o.h. Den 11. juni 1967 
såg vi eit snøsporvpar på toppen av Snellelia, vel 600 m o.h. Etter åtferda 
å døme var det tydleg at dei hadde reir i nærleiken, men vi fann det ikkje. 
Det kan nemnast at fjellrype, Lagopus mutus, har tilhald i same området, 
0$ heiloen, Pluvialis apricaria rUl§ar vanleg i nærleiken. 



Fuglearter observerte i området ved Grimstadvatnet, Hareid 

S vanIe'g om sommaren, ikkje rugande s = under 5 sommarobs. 
common during summer, not breeding lesser than 5 summer obs. 

V overvintrar vanleg v under 5 vinterobs. 
wintering tlsual lesser than 5 winter obs. 

A observasjonar heile året å under 5 o bs., spreidde 
observed all year raund lesser than 5 spread obs. 

R årleg rugefugl r = under 5 rugefunn 
annua l breeding birds lesser than 5 breeding obs. 

T regelmessig i trekktida under 5 obs. i trekktida 
regularly during migration lesser than 5 obs. during migr. 

Gavia aretica ........ (R) 
G . stellata ... .. . .... T 
Podiceps rufieollis ... t 
Sula bassana .... ..... v 
A rdea cinerea ....... R 
Anas platyrhynehos .. R 
A. ereeea .. .. ........ R 
A. querquedula ...... T 
A. penelope ......... R 
A. aeuta ............ T 
Spatula clypeata ..... r 
Aythya marila ....... V 
A. ferina ........... t 
A. fuligula . ... ... ... T 
A. eollaris .......... v 
Bueeephala clangula .. V 
Glangula hyemalis ... T 
Melanitta fusea ...... t 
M . nigra .. .. ........ T 
Somateria mollissima t 
M ergus serrator ...... R 
Tadorna tadorna ..... t 
Anser anser ......... T 
A. braehyrhynehos ... t 
Branta bernicla ....... t 
Cygnus eygnus . . ... .. V 
Aquila ehrysaetos . . . . A 
Buteo lagopus . . ..... S 
Aecipiter nisus ...... r 
A. gentilis .. .... ..... R 
Haliaetus albicilla .... A 
C ireus sp ........ ... t 
Pandion haliaetos .... t 
Falco rusticolus . . ... s 
F. eolumbarius . . .... S 
F. tinnuneulus ....... T 
Lagopus lagopus ..... R 
Lyrurus terrix ....... R 
Tetrao urogallus o •••• å 
Coturnix eoturnix ... s 
Grus grus . . .. . ...... t 
Rallus aquatieus ...... T, s 
Porzana porzana ... ... s 
Crex erex .. ......... s 
Gallinula ehloropus ... r 
Fuliea atra ........... T 
Haematopus ostralegus R 

Vanellus vanellus ..... R 
Pluvialis apriearia .... r 
Gallinago gallinago ... R 
Gallinago media ..... ti 
Lymnoeryptes minimus T 
Seolopax rusticolus ... R 
Numenius arquata . ... R 
N. phaeopus ........ T 
Tringa oehropus . . ... T 
T . glareola .... .. .... T 
T . totanus .... ...... R 
T . erythropus ....... T 
T. nebularia .... ..... T 
Aetitis hypoleueos .... R 
Calidris alpina ....... T 
Philo maehus pugnax .. T 
Stereorarius parasiticus S 
Larus marinus r 
L. fuseus ....... . .... S 
L. argentatus ........ A 
L. hyperboreus ...... t 
L. eanus ......... . .. R 
L. ridibundus . . ...... T, s 
Rissa tridaetyla ...... T 
Sterna hirundo ...... . S 
S. maerura ...... . ... S 
Columba oenas ...... t 
C. palumbus ... . ..... R 
Streptopelia deeaoeto . r 
S. turtur ......... . . . s 
C ueulus eanorus ..... R 
Bubo bubo ......... A 
Strix alueo .......... R 
Asio o tus ..... ...... t 
A. flammeus .. .. .... T, r 
Apus apus ......... . t 
P icu s viridis ......... A 
Dendroeopos major .. T 
D . leueotos ......... R 
D. minor ............ V 
Jynx torquilla . ....... R 
Alauda arvensis ...... R 
Hirundo rustica R 
Deliehon urbiea ..... . R 
Riparia r iparia . ...... R 
Corvus eorax . . . . . . .. R 
C. eorno, ........... R 

C. frugilegus . . ..... . 
C. monedula ........ t 
Pica pica ........... R 
Garrulus glandarius .. r 
Parus majo r ..... . ... R 
P. eaeruleus .. . ...... R 
P . ater ........... . . r 
P . eristatus . . ........ r 
P . palustris ........ . R 
P. montanus .... ..... R 
Aegithalos eaudatus .. R 
Sitta europaea ....... R 
Certhia familiaris . ... R 
Troglodytes troglod ... R 
C inclus cinclus ....... R 
Turdus pila ris . . .... . R 
T. philomelos . ...... . R 
T . iliaeus ..... . ..... R 
T. to rquatos ......... R 
T. merula ........... R 
Oenanthe oenanthe ... R 
Saxicola rubetra . .... R 
Phoenieurus phoenic . . R 
Luscinia luscinia . .... s z 
L. sueciea . . . . . . . . . . . r 
Eritha eus ru beeula. . .. R 
Aeroeephalus 

sehoenobaenus .... R 
Hippolais icterina . ... R 
Sylvia atricapilla .... . R 
S . borin ............. S 
S. eommunis .. . ..... R 
S. eurruea ........... s 
Phylloseopus eollybita. R 
Ph. troehilus ..... . ... R 
Ph. sibilatrix ........ t 
Regulus regulus ..... R 
Muscieapa striata ..... R 
M. hypoleuea ....... R 
Prunella modularis . .. R 
A nthus trivialis ...... R 
A . pratensis ......... R 
Motacilla alba . ...... R 
M. flava flava ....... r 
M. f. flavissima ...... t 
Bombycilla garuulus .. T ,V 
Laniu$ eJi;eubi~Qr ..... V 

Sturnus vulgaris . ... . R Pinieola enucleato r ... v E. rustica .......... . t " 
Chloris ehloris .... .. . R Loxia eurvirostra ..... T E. sehoeniclus . ...... R 
Carduelis spinu s . .... R 
C. flavirostris ....... R 

L. pytyopsittaeus ..... t 
Fringilla eoelebs ... .. R 

Calcarius lapponieus .. t 
Pleetrophenax nivalis . T 

C . flammea .... . ..... r F . montifringilla ..... . R Passer domesticus .... R 
Pyrrhula pyrrhula ... . R Emberiza citrinella .... R P. montanus .. . ...... s 

Totalt: 157 arter observerte, 83 arter funne rugande, derav 13 under 5 gonger. 
() ruga årvisst inntil ca. 1960, sei nare ikkje r ugefunn. 
l Folkestad 1963. 

Notatar med lydopptak inne for godkjenning (A. Hovden, J. Mork). 
Folkestad 1967 b. 

SUMMARY 
Some bird notes from the island Hareidlandet, south of A lesund, 
More and Romsdal county 

Of special interest is the breeding of Spatula clypeata near the lake Grimstadvatnet 
1968, breeding of Dendracopos leucotos , A crocephalus schoenobaenus and Motacill flava, 
and apparent breeding of Luscinia svecica and Plectraphenax nivalis. 
Other reeords: 

One pair of Anas querquedula observed May 1967 and June 1968, two d d of 
Aythya ferina May 1967 and one d of Aythya collaris during the winter 1967/68. 

At least 2 d d of Coturnix coturnix heard and seen June 11 - July 6, 1967, and 
Rallus aquaticus heard June 11- 18 1967; Crex crex heard almost every year . 

One nest of Streptopelia decaocto found 1963, one specimen seen June 1967 a nd 
at least two seen during summer 1968. 

lynx torquillia has apparently been breeding every year sinee 1963. A m 3.le Sylvia 
curnLca was observed Ju ne 1968. 

Author's address: 
6060 Hareid. 

LITTERATUR 
Folkestad, A.·O. 1963: Fuglenotatar frå Sunnmøre. Sterna 5: 19 1- 195. 
_ 1967a: Ringand, Aythya collaris - ny art for Noreg. Sterna 7: 345- 352. 
_ 1967b : Nokre fuglenotatar frå Hareid, Sunnmøre. Fauna 20: 32- 33. 
Hovden, A. 1966: Blåstrupe på Hareid. Sterna 7: 194. 
Mork, K. 1968: Observasjoner av skjeand, Anas clypeata. Observasjoner av taffeland, 

Aythya ferina . Knekkand, Anas querquedula. Sterna 8: 96- 97. 
Salomonsen, F. & Rudebeek, G . 1962: NOl·dens fugler I. 0310 (Gr undt Tanu m). 344 s. 

165 



I 

NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO XXIX 

Resultater av månedlige garnfangster i Glomma 
ved Sarpsborg 

ODD HALVORSEN 

For å samle materiale til en undersøkelse for Direktoratet for Jakt, 
Viltstell og Ferskvannsfiske av parasitter på fisk i Glomma ved Sarpsborg, 
har jeg i to sesonger, 1966 og 1967, sammen med I. Halvorsen ogJ. Sweder 
foretatt garnfangster ved Magesten i Tune, omkring 5 km ovenfor 
Sarpsfossen. 

Da lite tidligere er publisert om fiskene i denne delen av Glomma, 
vil jeg her gi en oversikt over resultatene av disse garnfangstene da de 
gir opplysninger om aktiviteten, artssammensetningen og det relative 
tallforhold mellom de arter og størrelser av fisk som garnene fanger. 

Det undersøkte området 
I det undersøkte området vider Glomma seg ut fra et relativt smalt 

løp til å bli bred og grunn. Før overgangen til det brede løpet går det 
fra selve elven aven ca. 1,3 km grunn bukt som har et smalt innløp. 
Denne bukten kalles Holenevja (Fig. 1). Innerst i evja er det en del 
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500 m 

Fig. 1. 
Oversikt over det undersøkte området med beliggenheten av stasjon I og lI, 

The area investieateq showing nettinlj sites (S t I and St Il), 

1968. Fatlna 21 : 166- 174 

bunnvegetasjon, eilers er bunnen leiret, men det meste aV stra~den 
som oversvømmes ved høy vannstand består av gressbakker. EVJa er 
kontinuerlig med elvestrømmen, men influeres lite av den. 

Utenfor evja er Glomma relativt smal, dyp og hurtigstrømmende. 
Det meste av stranden består av fjell. Bunnen er leiret med stein. 

Metoder 
Det er fisket med garn på to faste stasjoner. Stasjon l i selve Glomma 

utenfor Holenevja, og stasjon Il så langt inne i evja som vannstanden 
tillot men alltid innenfor det området som er vist på Fig. 1. På stasjon l 
ble det brukt ett garn med maskevidde 38 mm og ett med maskevidde 
29 mm. På stasjon Il ble det i 1966 brukt to slike garnsett, i 1967 ett 
som på stasjon 1. På stasjon I ble garnene satt fra land, og det største 
dyp de nådde ned til var ca. 5 meter. På stasjon Il ble garnene satt fra 
stolper midt i evja og mot land. Om våren i flomperioder kan vannstanden 
på stasjon Il være 3- 4 meter, på lav vannstand var dybden der garnene 
ble satt maksimalt en halv meter. 

Garnene ble satt om ettermiddagen og tatt den påfølgende morgen. 
I 1966 pågikk fisket i tiden mai-august, i 1967 i tiden mai-desember. 
Det er fanget med i alt 30 garnnetter på stasjon I, 40 på stasjon Il: 

Ved bearbeidelsen av garnfangstene ble antall fisk av hver art l hvert 
garn notert. På grunnlag av dette er antall fisk av hver art pr. garnnatt 
i hver måned beregnet. For å få et inntrykk av hvilken størrelse av 
fisk garnene fanget, ble totallengden av minste og største fisk av hver 
art i hvert garn målt. For de fiskene som senere ble undersøkt for 
endoparasitter er det skilt mellom hunner med rogn og utgytte hunner, 
dvs. kjønnsmodne hunner med få eller ingen rognkorn. 

Ved hver garnsetting ble temperaturen målt ved overflaten og ved 
bunnen der garnene skulle stå. Til disse målingene ble det brukt en 
vannhenter med termometer. 

Som et mål for vannføringen i Glomma til de tider da garnfangstene 
ble foretatt, er vannføringen i m3fs ved Solbergfoss brukt. 

Resultater 
Fig. 2 viser resultatene av temperaturmålingene. På begge stasj?ner 

er det en utpreget sesongmessighet i temperaturforholdene .. I tlden 
juni-september er vannet varmere på stasjon Il enn på stasjon l, ihvertfall 
i overflatelaget. Da vannstrømningen er liten på stasjon Il, kunne en 
i sommermånedene vente en vertikal temperatursjikting her. At dette 
forholdet ikke er mer fremtredende (Fig. 2) , kommer av at vanndybden 
på stasjon Il da er så liten at en sjikting ikke. er å. vente. De to tilfelle 
av forskjell på overflate- og bunntemperatur pa stasjon l er forbausende, 
vannets kraftige strømning på dette sted tatt i betraktning. 

Fig. 3 viser vannføringen i Glomma målt ved Solbergfoss ved de 
tider da garnfangstene fant sted (AfS Borregaard i brev). I. 1966 .var 
vannføringen minst ved fangsttiden i juli, i 1967 var den Jevnt !tten 
i tiden juli til oktober. 
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Fig. 2. 
Temperaturen i 
overfl aten, 0, og 
ved bunnen, X , 
på stasjon I og Il 
til de tider da 
garnfangster ble 
foretatt . 
Water tempemture 
near surface, 0, 
and bottom, X , at 
station I and II at 
times of netting. 
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Tabell 1 
Total antall fisk og antall fisk pr. garn natt på hver stasjon av de artene 

som forekom i garnfangstene 
T otal num ber of fis h caught, and number of fish per net/night on each station 

Art 
Species 

Antall 
Number 

Antall fisk pr. garnnatt 
Number of fis h per net/night 

Gjedde, Esox lucius ...... ...... . . .. . .. . 
Gullbust, Leuciscus leucisCHs ... ... ..• .. . 
Stam, Leuciscus cephalus . . . ...... . .... . . 
Mort, Rurilus mti/us .... . ... . . ... . .. . .. . 
Flire, Blicca bjoerkna .. . . .. . . • .......... 
Brasme, Abramis brama .............. . . 
Lake, Lata lata ................... . . . . 
A bor, Perca fiuviat ilis . . .. ... . .. .... ... . 
Gjørs, Lucioperca lucioperca . . . ....... . . . 
Hork, Acerina cemua . .... ............ . . 
Bastard , R. n ttilus X A. brama . .. .... ... . . 

39 
6 
7 

928 
184 
183 

10 
262 

2 
3 

120 

St. I I St. Il 

0.40 
0. 10 
0. 13 
8.70 
1.83 
0.93 
0.20 
5.30 
0.07 

1.17 

0.68 
0.08 
0.08 

16.68 
3.23 
3.88 
0.10 
2.58 

0.08 
2.13 

Tabell 1 viser det samlede antall fisk av hver art som forekom i 
garnfangstene samt antall fisk pr. garnnatt på hver av stasjonene. Morten 
var den arten som forekom vanligst. Den ble tatt i mer enn tre ganger 
så stort antall som nest vanligste art, åbor. Flire og brasme følger derpå 
og nesten like vanlig som disse var brasme-mort bastarden. Denne 
bastarden er tidligere omtalt fra denne lokaliteten i Fauna (Halvorsen 
1966). 

Gjedde forekom i garnene i et jevnt lite antall. 12 av de 39 gjeddene 
ble fanget på stasjon I, 27 på stasjon Il. 21 av gjeddene ble tatt i garn 
med maskevidde 38 mm, 18 i garn med maskevidde 29 mm. Minste 
og største gjedde fanget i de grovmaskede garnene var 42 og 55 cm 
lange j i de finmaskede garnene var minste og største gj edde 21 og 69 cm 
lange. Av gullbust ble det fanget 3 fisk på hver stasjon innenfor perioden 
mai-juli. Av stam ble det fanget 4 fisk på stasjon I, 3 fisk på stasjon Il 
innenfor perioden mai-september. Av lake ble det tatt 6 på stasjon I 
og 4 på stasjon Il. Denne arten forekom i garnene i mai og i tiden 
oktober-desember. Gjørs forekom 2 ganger i mai på stasjon I, hork 
2 ganger på stasjon I og 1 gang på stasjon Il i mai-juni. 

I Fig. 4 er det gitt en oversikt over forekomsten av mort, brasme-mort 
bastard, brasme, flire og åbor i garnfangstene uttrykt som antall fi sk 
pr. garnnatt i hver måned. Resultatene fra 1966 og 1967 er her behandlet 
samlet da de i alt vesentlig viser samme tendens. 

Mort ble fanget i alle måneder da garn ble brukt. Den overveiende 
del ble tatt i garn med maskevidde 29 mm som fanget mort i størrelsen 
18--30 cm. Garn med maskevidde 38 mm tok mort i størrelse 22--31 cm. 

Brasme ble, bortsett fra en fisk i november på stasjon I, fanget i tiden 
mai-august. Den alt overveiende del av brasmene ble fanget i garn med 
med maskevidde 38 mm som fisket på størrelsen 22--43 cm. Garn med 
maskevidde 29 mm fanget brasme i størrelse 19--43 cm. 
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Brasme-mort bastarden ble fanget på stasjon I i tiden mai-oktober, 
på stasjon Il i tiden mai-november. De aller fleste bastardene ble tatt 
i garn med maskevidde 29 mm som fisket på størrelsen 20-31 cm. 
38 mm garn fisket bastarder i størrelse 26-30 cm. 

Flire ble fanget på stasjon I i tiden mai-september, på stasjon Il 
i tiden mai-august samt en fisk i oktober. 104 flire ble fanget i garn 
med maskevidde 38 mm hvor største og minste fisk var 37 og 22 cm, 
80 ble fanget i garn med maskevidde 29 mm hvor største og minste fisk 
var 28 og 19 cm lange. 

Abor ble fanget på begge stasjoner i tiden mai-desember. De fleste 
ble tatt i garn med maskevidde 29 mm som fisket på størrelsen 14-31 cm. 
Garn med maskevidde 38 mm fisket på størrelsen 25-33 cm. 

I Tabell 2 er det gitt en oversikt over forekomsten av hunner med 
rogn og utgytte hunner av de vanligste artene i fangstene. 

Av mort ble det på våren ikke funnet rogn bærende hunner senere 
enn mai. I september er allerede den nye rognen dannet. 

Av brasme ble det funnet rognbærende hunner så sent som midten 
av juni, men det er også funnet utgytte hunner i slutten av mai. Den 
ene brasmen som ble fanget på stasjon I i november, hadde store rognfylte 
gonader. 

Også brasme-mort bastarden utvikler rogn. Rognbærende hunner er 
på forsommeren ikke funnet senere enn mai. I denne måneden ble det 
også funnet utgytte hunner. Den nye rognen er dannet innen sept. lokt. 

Flire med rogn ble funnet så sent som midten av juni. Første utgytte 
hunner ble funnet i slutten av mai. Så tidlig som midten av august er 
det funnet hunner med rogn igjen. 

De første utgytte hunner av åbor ble funnet i midten av juni, men 
på dette tidspunkt ble det også funnet hunner med rogn. 

Diskusjon 
På grunn av at det bare ble brukt garn med to forskjellige maske

størrelser som ligger forholdsvis nær hverandre, vil de fangstene som er 
gjort ikke kunne være representative med hensyn til artsammensetning 
og mengdeforhold av fisk på den undersøkte lokaliteten. De garnplassene 
som er valgt, vil forsterke dette forholdet. For i noen grad å kontrollere 
garnfangstenes selektivitet er det gjort observasjoner av fiskebestanden 
i dette området ved hjelp av andre redskapstyper som mark, flue, 
spinner, sluk, line, ruse og not. 

En rekke arter av fisk som i følge Huitfeldt-Kaas (1918) forekommer 
i Glomma fra 0yeren og nedover er ikke funnet i garnfangstene. 

Sik, Coregonus lavaretus, harr, Thymallus thymallus, krøkle, Osmerus 
eperlanus, ogl asp, Aspius aspius, har vi ikke observert i denne delen 
av Glomma. Sørv, Scardinius erythrophthalmus, og vederbuk, Leuciscus idus, 
manglet også i garnfangstene, og ingen av disse artene synes å være 
vanlige på denne lokaliteten. 

Bruk av mark, flue og not viser at laue, Alburnus alburnus, forekommer 
stQrt antall på depn~ loka1it~ten ! La,ua blir vanligvis ikke så stor 
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at den fanges av garn med den maskestørrelse som er brukt her. 
Steinulke, Cottus poecilopus, er ikke fanget i garnene eller med annen 

redskap på den undersøkte lokaliteten. En fisk av denne arten ble tatt 
med ferskvannshov ca. 2 km høyere opp i elven ved Strømnes i Tune, 
så arten er til stede i denne delen av Glomma. 

For de artene som forekom i meget lite antall i garnfangstene, stemmer 
ikke den sjeldne forekomst overens med inntrykk en har fått fra annet 
fiske i denne delen av Glomma. 

Gullbust er det svært vanlig å få på mark og flue. Grunnen til at 
den er tatt så sjelden i garnene, kan være at denne fisken synes å fore
trekke den mer limnetiske delen av elven eller særs strømharde steder 
ved land, lokaliteter som er lite egnet for bruk av garn. 

Stam har vi ofte fått ved markfiske. Denne arten ser ut til å være 
knyttet til mer spesielle lokaliteter som strømodder og lignende. 

Ved bruk av line får en et helt annet inntrykk av lakemengden i elven 
enn det garnfiske gir. Denne arten er sikkert relativt langt tallrikere enn 
garnfangstene gir inntrykk av. 

Gjørs synes imidlertid ikke å finnes i særlig stort antall ved den 
undersøkte lokaliteten, mens hork er nokså vanlig å få på mark. 

De øvrige artene av fisk som er tatt i garnene, er representert med 
et innbyrdes tallforhold som stemmer overens med de inntrykk en har 
fra annet fiske. Dette er da begrenset til fisk av de størrelser som de 
anvendte garnene fanger. 

Den aktivitetstoppen for mort i mai som det store antall fisk pr. 
garnnatt indikerer (Fig. 4), har sannsynligvis sammenheng med denne 
fiskens gyting. Rognbærende hunner av mort ble bare funnet i mai, 
utgytte hunner ble funnet i mai og juni (Tabell 2). Fig. 4 viser at det 
i mai ble fanget flere mort i garn med maskevidde 38 mm enn ellers 
i året, noe som skyldes et større antall stor mort på fangststedene, og 
dette henger sannsynligvis sammen med gyteaktivitet. Disse iakttagelsene 
stemmer godt med Huitfeldt-Kaas (1917) beskrivei ~e av mortens gyting 
i Mjøsa. Her finner også gytingen sted i mai, og hovedaktiviteten er 
begrenset til få dager. Muus (1967) angir at morten gyter når vann
temperaturen har nådd minst lOoC. Resultatene av temperaturmålingene 
som er foretatt på stasjon I og Il (Fig. 2), antyder sammen med aktivitets
toppen og tilstedeværelsen av utgytte hunner i mai at morten begynner 
gytingen ved noe lavere temperatur i dette området. 

Det ble fanget mort til alle de tider som garnfangster ble foretatt. 
Det lille antall mort fanget i desember gir neppe uttrykk for at denne 
arten har en stillstand i løpet av vinteren. På denne lokaliteten er det 
ikke fanget med garn under isen, men resultater av denne form for fiske 
i Bogstadvannet ved Oslo, viser at morten er aktiv hele året. 

Den største fangst av brasme ble gjort på stasjon Il i juni. Resultatene 
i tabell 2 indikerer at denne aktivitetstoppen kan være forbundet med 
artens gyting, men samtidig tyder resultatene på at gytingen hos brasme 
her finner sted over et lengre tidsrom enn hos mort. Dette er i overens
stemmelse med de opplysninger Schindler (1959) og Muus (1967) gir. 
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Muus angir at leken starter når temperaturen i vannet er over 12 °C. 
De observasjonene som er gjort her, tyder på at brasmen kan gyte ved 
lavere temperatur. I mai 1966 ble det funnet en utgytt brasme, og 
temperaturen på begge stasjoner var da lavere enn 12°C. For brasme er 
det en markert stopp i forekomst på den undersøkte lokaliteten etter 
august måned. Det er vanlig at brasmen om vinteren søker dypere vann 
hvor den oppholder seg i tett pakkede stimer (Muus 1967). Det ser ut 
til at migrasjonen mot dypere vann har funnet sted allerede i august! 
september på den undersøkte lokaliteten. I 1967 da høstfangstene ble 
foretatt viser vanntemperaturen på begge stasjoner en synkende tendens, 
mens vannstanden er nokså stabil i tiden august-oktober. Om en av 
disse to faktorer starter opp brasmens migrasjon mot vinterkvarteret, er 
det derfor rimeligvis temperatur som er den avgjørende. 

Brasme-mort bastarden viser et aktivitetsmønster, uttrykt ved antall 
fisk pr. garnnatt, som avviker fra mortens og brasmens. De få observa
sjonene en har, tyder på at bastardens leketid er mer lik mortens enn 
brasmens. Smitt (1895 p. 818) sier om denne fiskens gyting at: «Liksom 
karpfi skarnes hybrider i allmanhet, ar afven denna form afvelsam; och 
hans lektid intraffar enligt Siebold, uti Tyskland redan vid slutet af April.» 

Bastardens sesongmessige forekomst i garnfangstene er en mellomting 
mellom mortens og brasmens, idet bastarden ble fanget hver måned 
fra mai til november, men det er på begge stasjoner et markert fall 
i aktiviteten fra september da brasmen ble borte fra fangstene. 

Bortsett fra at det er en tydelig topp i fangstene også på stasjon I 
i juni, er forekomsten av flire ganske som den av brasme. Gytingen 
foregår i mai-juni. Det er mulig at fliren er på relativt grunt vann noe 
lengre ut over høsten enn brasmen, da det ble fanget flire både i september 
og oktober, om enn bare en fisk hver gang. 

I tiden juni-september ble det tatt jevnt store fangster av åbor på 
stasjon I. Det ble funnet rognbærende hunner så sent som midten av 
juni, og stor åbor, dvs. fisk fanget i garn ~med maskevidde 38 mm, var 
relativt mest tallrik nuli. Huitfeldt-Kaas (1917, p. 172) angir om åborens 
gyting i Mjøsa at: «Abborens gyting begynder vistnok sedvanligvis 
i slutningen av mai ( ...... ), fleresteds ved Mjøsen dog ikke før i 
begyndelsen av juni og varer længe.» 

Aborens gyting følger trolig et lignende mønster i den undersøkte 
delen av Glomma. Resultatene antyder at åborens aktivitet blir langt 
mindre fra oktober og utover. 

Av mort, brasme, brasme-mort bastard og flire er det tatt størst 
antall fisk pr. garnnatt på stasjon Il, mens åbor har forekommet i størst 
antall pr. garnnatt på stasjon I. Overvekten av karpefiskene på stasjon Il 
skyldes nok i første rekke at en her har disse fiskenes gyte biotop, i mindre 
grad kan næringsforhold komme inn i bildet. Inntrykk fra annet type 
fiske bekrefter resultatene fra garnfangstene for åborens vedkommende. 
Da åboren har et stort oxygenbehov, den trives ikke i vann med under 
3 m l oxygen pr. liter (Muus 1967), er det å vente at den først og fremst 
er å finne der vannbevegelsen eI; større! altså rå stasjon I. 
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Når det gjelder forskjellen i antall fisk pr. garnnatt fra måned til 
måned, viser stasjon I og Il prinsipielt samme bilde for hver avartene. 

Det kan her tenkes at en på de to stasjonene fisker på samme popula
sjon av fisk, dvs. at fisken fritt vandrer i evja og elven, eller det kan 
tenkes at fiskene er relativt stasjonære, men at aktiviteten er regulert 
av de samme stimuli på begge stasjoner. Ihvertfall for mort, brasme og 
flire er forskjellen fra måned til m åned i antall fisk pr. garnnatt større 
på stasjon Il enn på stasjon I. Evja (St. lI) er en biotop der mange forhold 
som bl.a. vanntemperatur og vanndybde viser mer markerte forandringer 
enn i selve elven (St. I). Det er derfor rimelig å finne mer markerte 
forskj eller i fiskenes aktivitet til forskjellige tider på stasjon Il, ihvertfall 
om fiskene er relativt stasjonære innen visse perioder. 

På stasjon Il er antall mort, bastard, brasme og flire pr. garnnatt 
mindre i juli enn i juni og august, mens åboren viser størst aktivitet på 
denne stasjonen i juli. På stasjon I er forholdene annerledes. 

Det kan neppe være temperaturforholdene som er årsak til dette 
felles mønster i opptreden for karpefiskene på stasjon Il, da temperatur
kurven i begge sesonger viser et jevnt forløp. Nå er det også noe forskjell 
på garnfangstene i juni, juli og august i de to sesongene. I 1966 er 
forholdet mellom antall fisk pr. garnnatt i disse månedene som det 
fremgår av Fig. 4, i 1967 er antall fisk pr. garnnatt mindre i juli enn i juni, 
og det er ingen oppgang i antallet i agust. Aboren viser samme tendens 
begge sesonger. Vannføringen i Glomma (Fig. 3) viser i 1966 en oppgang 
i august etter en nedgang fra juni til juli. I 1967 minker vannføringen 
fra juni til juli og august, og er lav til begynnelsen av november. Det er 
da rimelig å tro at det større antall fisk pr. garnnatt en finner for mort, 
bastard, brasme og flire i august, skyldes en større aktivitet av disse 
fiskene på stasjon Il som følge aven øket vannstand i august 1966. 
I oktober er det igjen en markert øking i antall mort pr. garnnatt på 
stasjon Il i forhold til måneden før, mens antallet igjen er lavere i 
november. Vannføringen i Glomma viser da en lignende svingning, så 
dette virker bekreftende på antagelsen om at karpefiskenes aktivitet 
i evja henger sammen med vannstandsforandringene, ihvertfall utenom 
gytetiden. Aboren synes ikke å være influert av dette forhold . 

SUMMARY 
Results of monthly gill net catehes in the river Glomma near Sarpsborg 

A part of the main stream and a sheltered creek are compared. The number of 
fish species caught by net is discussed in relation to the number of species present. 
The relative frequency and the sea sona l activity of the species are also discussed. 

Author's address: Zoologisk museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. 
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Tenner og tannskifte hos rådyr Capreolus capreolus 

MILTON RAlBY 

Tannsettet hos våre hjortedyr 
De arter som føres til den systematiske gruppen drøvtyggere (u.ord. 

Ruminantia), har et temmelig ensartet tannsett, men selv hos de vanligste 
norske representanter av hjortefamilien (Cervidae): elg, rådyr, rein og 
kronhjort, finner vi visse variasjoner. 

Helt foran i hver underkjevehalvdel sitter fire ganske like tenner. 
Det er tre fortenner (Incisivi) og en fremrykket modifisert hjørnetann 
(Caninus). Hjortedyrene har ikke den første premolaren i behold, slik 
at vi hos voksne dyr finner kinntannrekker som hver består av 6 tenner: 
3 premolarer og 3 molarer . Det er vanlig å betegne hjortedyrenes pre
molarer med nummer 2, 3 og 4 både innen taxonomiske og viltbiologiske 
retninger av zoologien. Allerede Collett (1912) omtalte den 3. tannen 
i kinntannrekken hos rådyr som P 4. 

I overkjeven mangler drøvtyggerne fortenner. Hjørnetenner kan 
forekomme; hos noen arter er det vanlig, hos andre tilhører det sjelden
hetene. Ifølge Collett (1912) har ikke råd yr og elg hjørnetenner i over
kjeven, hos rein og hjort sitter hjørnetannen i overkjeven noe lenger 
bak i munnen, forrest på maxillare. 

I fig. 1 er stilt opp den terminologi som benyttes for tennene innen 
hjortedyrfamilien. Tannformelen for rådyr og elg er da: 

O 0(1) 3 3 
13, Cl ,P 3' M], og for rein og kronhjort: 

Nasale 

Maxillare 

Premaxillare 

Fig. 1. 
Hodeskalle av voksent rådyr med de betegnelser som brukes for hver enkelt 
tann. Plasseringen aven eventuell hjørnetann i overkjeven er også tatt med . 

l = fortann, C = hjørnetann, P = premolar, M = molar. 
Skctch of adult Roe Deer skuU. 
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Forekomst av hjørnetenner i overkjeven hos rådyr 
Som nevnt skulle rådyr ikke ha hjørnetenner i overkjeven . Likevel 

skrev v. Raesfeld (1965) at slike tenner unntagelsesvis forekommer h os 
begge kjønn, dog noe h yppigere hos bukker enn hos råer. Ifø lge v. Raes
feld fant Nitsch e ved en undersøkelse at 0 ,8 % av rådyrene hadde 
hjørnetann i overkjeven, og Just ko m senere frem til et tall på 5 %. 

Borg (1967) har ved fallvilt-undersøkelser i Sverige arbeidet m ed et 
stø rre antall dyr, i alt 2 198 rådyr av begge kjønn. Resultatene viser 
at hjørnetenner i overkjeven fantes hos ca. 6 % av dyrene. D et kunne 
være enten en eller to tenner. I de tilfellene d et var bare en tann, forekom 
den like ofte i begge kjevehalvdeler, og d et syntes heller ikke å være 
noen forskjell hos de to kjønn. 

Når hj ørnetenner forekommer i overkjeven hos råd yr, har de den 
samme plassering som er vanlig hos andre d yr, det vil si forrest på 
maxillare (Fig. 2). Ifølge v. Raesfeld (1965) har disse hjørnetenner form 
som en stift på 5 til 20 mm's lengde. 

Det materialet jeg selv arbeider m ed , er ikke stort nok til å gi pålitelig 
forekomstprosent. Ved skjelletering av råd yrhoder har jeg imidlertid 
oppdaget at det også kan finnes tenner som ikke er brutt igjennom. 
På fig. 3 er det vist en kjeve med en fullt utviklet hjørnetann, som er 
synlig med en lengde på ca. 3 mm i h øyre kjevehalvdel. På venstre side 
er det et anlegg til tann med ferdig utviklet emaljekrone. D en ble først 
avdekket ved prepareringen. 

Rådyrenes eventuelle overkjeve-hjørnetenner forekommer båd e i 
m elketannsettet og i d et blivende tannsett. I tiden for felling er det 
store muligheter for at man ikke oppdager hjø rnetannen , selv om 
det kan forekomme at tenner fra begge tannsett sitter side om side. 

I en diskusjon o m h vor stor del av rådyrene som har hjø rnetann 
i overkjeven teller neppe de tenner som er skjult. De indikerer derimot 
at Borgs tall kan være minimumsverdier dersom disse er fremkommet 
ved en eksamir.ering av u p reparerte ganer. 

Fig. 2. 
Hjørnetann i høyre kjeve hos en 

eldre rå fra Sylling i Lier. 
Canine in right upper jaw from an 

old female Roe D eer. 

Fig. 3. 
Anlegg til hj ørnetann i venstre overkjeve 
hos samme rådyr som i Fig. 2. Denne tann 

var ikke synlig før skjeletteringen. 
The same animal as in Fig. 2. T ite developing 
left canine was not visible tmtit the iaw 

~vas skeletonized. 

Fig. 4. 
Den siste premolar ( = P ,): a) Melketannsettets trefoldete P,. b) Den blivende tofoldete 
tann (underst) i ferd med å skyve kronen av den trefoldete melketann opp. c) Den 
tofoldete P , i det permanente tannsettet. (b, med tillatelse fra V iltbio l. Station, Kalø.) 
The last premolar (= p.): a) Tite 3·parted deciduous tootlt. b) The permanent tooth entering. 
c) Tite 2·parted pennanent tooelt. (b, by courtesy of Tite Game Biology Station, Ka lo.) 

Tannskiftet hos rådyr 
Rådyrkalvene har fra fødselen et melketannsett som består av 

3 fortenner, 1 hjørnetann og 3 premolarer i h ver underkjevehalvdel 
samt 3 premolarer i hver h alvdel av overkj even. D e h ar også anlegg til 
den første, blivende molar , som imidlertid ikke bryter gjennom før etter 
ca. 3 måned er. 

l løpet av det første leveår skiftes de 7 melketennene ut m ed perma
nente tenner , sa mtidig som de blivende m olarer vokser frem. l tabell 1 
er det satt opp et skjema fo r den rekkefølge og den omtrentlige alder 
d ette skjer i. Skjemaet kan bare med stor forsiktighet brukes til å anslå 
alder på helt unge rådyr etter hvor langt tannutviklingen er kommet, 
fordi det er store individuelle forskjeller. 

Tannskiftet gir oss d erimot anledning til å skille mellom de dyr 
som er yngre enn 1 år og de som er eldre. D ette er særlig basert på 
fo rskjellen på melketannsettets P 4 og den blivende P 4, idet den første 
er tydelig tre-foldet , mens den andre er to-foldet. Denne forskj ellen 
fremgår av fig. 4 a-c. 
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Tabell 1 
Skjema for tannskifte og tannfrembrudd i underkjeven hos rådyr. 

Betegnelsene er de samme som i fig.!. 
Sketch of tooth replacement and tooth eruption in lower jaw of Roe Deer. 

Explanations as in Fig. 1. 

Tannskifte Frembrudd Antall tenner 
Omtrentlig Tooth replacement Eruption pr. under-

alder i mndr. kjevehalvdel 
Approx. 

Fortenner Hjørnetann Pre molarer 
Number of 

age in months Molarer teeth per half 
Incisors Canine lower jaw 

O 
I 

I 7 
3- 4 Ml 8 
5- 6 M_ 9 

7 Il 9 
9- 10 I_ 9 

12-13 I. Cl p"p.,p. M. 10 

Aldersbestemmelse på grunnlag av økende slitasje på det permanente 
tannsett har vært vanlig brukt. Det er imidlertid en høyst usikker metode, 
idet slitasjen på tennene kan variere sterkt fra individ til individ selv 
innen snevre områder, likedan varierer evnen til å vurdere denne slitasjen 
fra mann til mann. Det satses derfor på å finne andre metoder til å 
bestemme alder hos hjortedyr, metoder som i det vesentlige baseres på 
at det dannes vintersoner i tannsementen. Det er reist tvil og spørsmål 
o'm disse sonenes anvendelighet, men ettersom mengden av referanser 
til materiale med kjent alder øker, får man ytterligere bekreftelse på 
metodens holdbarhet (Reimers & Nordby 1968). 

SUMMARY 
Teeth and tooth replacement in Roe Deer 

As a general rule, no canines are found in the upper jaw of Roe Deer. However, 
such teeth may be found in one or in both upper jaw halves (Borg 1967). Determination 
of age based on the eruption of permanent teeth during the first year is not very 
reliable. To decide whether a specimen is younger or older than one year is fairly 
easy because the deciduous P 4 is normally replaced by the permanent P 4 at an age 
of about 12 mo nths (Table l and Fig. 4). 

Wear of permanent teeth is not areliable criterion. The counting of cementum 
layers is becoming more frequently used in age determination (Reimers & Nordby 1968). 

Author's address : 
Zoologisk laboratorium 
Universitetet i Oslo 
Blindern, Oslo 3. 
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Fugletaunaen i Atnasjøte1tet 

ODD REIDAR FREMMING OG TORE SLAGSVOLD 

Innledning 
Det er tidligere utført flere undersøkelser over faunaen i Atnasjøfeltet 

(Barth & Hagen 1951, Barth 1956 o.a.). I det foreliggende arbeid er de 
vesentligste undersøkelser foretatt på Atna- og Skjellåmyrene, over
veiende i juni/juli 1966 og 1967. 

Deltakere har foruten forfatterne vært: Knut Hove og Geir Tveit 
i 1966, og Eilert Rosenvinge og Knut Solberg i 1967. 

Undersøkelsene ble lagt opp både kvalitativt og kvantitativt. Tre 
takseringsfelt, hvert på 200 X 200 m, ble undersøkt på Atnamyra, og 
dessuten ble det foretatt en opptelling av de fleste hekkende vadefugler 
på Atna- og Skjellåmyrene. 

Arbeidet ble i 1967 utført med økonomisk støtte fra Administrasjonen 
for friluftsliv og naturvern, Kommunaldepartementet. Vi vil samtidig 
få rette en takk til dr. philos. Edvard K. Barth for verdifull hjelp med 
opplegget av undersøkelsen og bearbeidelsen av materialet. 

Områdebeskrivelse 
Atnamyra er skarpt avgrenset av dalsidene og består av myrområdet 

langs elven Atna fra Atnasjøen (701 m o.h.) til Sandom (720 m o.h.); 
lengden er ca. 10 km, og bredden varierer fra 250 til 750 m; myra dekker 
et areal på ca. 5 km2 (Fig. 1). Karakteristisk er en rekke større og mindre 
tjern og pytter; myrene er flere steder meget fuktige og består til dels 
av store, flate områder. Elven Atna som slynger seg gjennom hele myra, 
har lagt igjen store mengder sand på breddene. Dalsidene ned mot myra 
er dekket av furuskog iblandet en del bjørk nær myra. Langs Atna 
vokser det frodig bjørkeskog med enkelte furutrær. Det er lite vierkratt 
på myra. 

I flomtiden om våren, utover i mai/juni, alt etter hvor sen våren er, 
går Atna over sine bredder og flommer ut over store deler av den 
flate Atnamyra. Dette gjelder særlig nedenfor Straumbu og i området 
rundt Breit jern, som da kan være en eneste sjø. Dette skyldes vesentlig 
at myra hever seg lite (ca. 10 m på de første 7 km opp til Sætri fra 
Atnasjøen). Når vannstanden synker, er store deler av vegetasjonen dekket 
av et lag med fin sand. Oversvømmelsene på Atnamyra er ikke noe nytt 
fenomen, idet Guldberg (1891) nevner at «vandet bliver ofte staaende 
i fjorten dage over markerne, medens det, før dammen kom istand 
blot holdt sig saa hø it et par dage». Dammen det her refereres til, ligger 
ved Atnabru og brukes under tømmerfløtingen. Flommen er nok skyld 
i at en del tidlig lagte kull går til grunne Ufr. det ene tranereiret i 1966). 
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Fig. 1. 
Flyfoto av Atnamyra med elveløpet sett mot nord, Rondane t. v. (Foto Widerøe.) 

The Atna marsh with the river northwards, aerial view, Rondane to the left. 

Flommen tvinger sannsynligvis de fleste smågnagerne vekk fra deler 
av Atnamyra. Til tross for smågnagerår i Atnasjøområdet i 1967 (kulmina
sjon om våren l), ble det bare observert to levende lemen på Atnamyra, 
mens mange døde eksemplarer lå spredt på myra. Mange av disse var 
trolig blitt ført dit av flomvannet. 

De nevnte forhold influerer muligens på hekking av de rovfugler 
og ugler som vesentlig ernærer seg av smågnagere. I Atnasjøområdet 
reagerte rovfuglene og uglene ( ?) ikke på den rike forekomsten av små
gnagere våren 1967. I nærliggende områder, både på Ringebufjellet og 
særlig på Dovre var det også et rikt smågnagerår, og her hadde mange 
rovfugler og ugler vellykket h ekking. 

Skjellårnyrene er myrområdene på begge sider av Skjellåa fra ca. 
1100 m o.h. til Holmsjøen (958 m o.h.), ca . 10 km øst for Atnamyra ; 
arealet er ca. 10 km2 (jfr. Fig. 2). Karakteristisk for Skjellårnyrene er 
relativt tø rre myrer som er delt opp av hauger og rygger dekket med 
reinlav. Småpytter ligger spredt rundt i området , enkelte med siv og 
fl ytemyr langs kanten. På de lavere partier forekommer det noe bjørk, 
særlig i kanten av myrene opp til ca. 1000 m o.h. Det omgivende terreng 
består gjennomgående av slake høyfjellsformasjoner med enkelte innslag 
av bjørkeskog (Fig. 3 a-b). 
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Fig. 2. 
Kartriss over Atnasjøområdet med Skjellåmyrene. Felt I , Il, Ul i Atnamyra er avmerket. 
Map of the Atnasjii area including the Skjellå marshes. The sqllares I, lI , III in the Atna 

marsh aJ'e plotter!. 

Fig. 3. 
a. Øvre deler av Skjellåmyrene sett mot NV, tatt fra Lessingmyrene. Fot. 30/6.1966. 

Upper parts of the Skje llå marshes northwestwards, seen fram the Lessing mars hes (cf. fig. 2). 
b. Parti fra Skjellåmyrene ca. % km sø for Holmsjøen , sett mot N med Sølenkletten 

i bakgrunnen. Skjellåa kan skimtes midt i bildet. Brushanereiret fra 1967 er avmerket . 
Fot. 18/6. 1967. 
Fram the Skjellå marshes % km SE of Holmsjiien northwards, Siilenkletten in the back· 
graund, the stream Skjellåa is visible in the center. Nest of the Ruff from 1967 is mari<ed x . 



Tabelt i 
Forekomst av observerte fuglearter i Atnasjøområdet (ifølge egne observasjoner samt 

all kjent litteratur) 
Species observed in the Atnasjø area (own observations as well as all known literature) 

R Hekking konstatert. Breeding ascertained. 
(R) Hekking trolig, men ikke p åvist. Presumably breeding. 
X Observert, men hekker trolig ikke. Observed only. 
*) Arter som bare er observert andre steder i området enn Atna· og Skjellåmyrene. 

Species seen only in other parts of the area than the Atna· and Skjellå marshes . 

Storlom, Gavia arctica ........ (R) 
Hegre, Ardea cinerea . . . . . . . . .. X 
Stokkand, Anas platyrhyncos. . .. R 
Krikkand, Anas crecca. . . . . .... R 
Knekkand, Anas querquedula •. X 
Brunnakke, Anas penelope •.... R 
Stjertand, Anas acuta ., . . . . . .. R 
Bergand, Aythya marila ....... R 
Toppand, Aythya fuligula ..... R 
Kvinand, Bucephala clangula ... R 
Sjøorre, Melanitta fusca . . . . . .. X 
Siland, Mergus serrator ........ R 
Laksand, Mergus merganser .... R 
Sædgås, Anser fabalis. . . . . . . . .. X 
Sangsvane, Cygnus cygnus . . . . .. X 
Kongeørn, Aquila chrysaiitos*) R. 
Fjellvåk, Buteo lagopus . . . . . . . .. R 
Spurvehauk, Accipiter nisus . . .. R 
Hønsehauk, Accipiter gentilis ." R 
Myrhauk, Circus cyaneus....... X 
Fiskeørn, Pandion haliaetus*) (R). 
Jaktfalk, Falco rusticolus*) (R) .. . 
Dvergfalk, Falco columbarius ... R 
Tårnfalk, Falco tinninculus . . . .. R 
Lirype, Lagopus lagopus . ...... R 
Fjellrype, Lagopus mutus ..... . 
Orrfugl, Lyrtlrus tetrix . . . . . . . .. R 
Storfugl, Tetrao urogallus ...... R 
Jerpe, T etrastes bonasia*) X .... . 
Trane, GrtlS grus ............. R 
Tjeld, Haematopus ostralegus .. . R 
Vipe, Vanellus vanellus. . . . . . .. X 
Sandlo, Charadrius hiaticula . . . . X 
Heilo, Pluvialis apricaria . . . . . .. X 
Boltit, Eudromias morinellus .... 
Steinvender, Arenaria interpres .. X 
Enkeltbekkasin, Gallinago 

gallinago . . . . . . . . . . . . . . . . .. R 
Dobbeltbekkasin, Ga!!inago 

media*) (R) ........... .. .. . 
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R 

X 
(R) 

X 

R 

X 
X 
R 
R 
R 
R 

(R) 
X 

(R) 
R 

(R) 

Rugde, Scolopax rustieola . . . . • . . (R) 
Spove, Numenius sp. . . . . . . . . .. X 
Skogsnipe, Tringa ochropus .... (R) 
Grønnstilk, Tringa glareola . • .. R 
Rødstilk, Trin ga totanus . . . . . .. (R) 
Glutsnipe, Tringa nebularia .... R 
Strandsnipe, Actitis hypoleucos .. R 
Brushane, Philomachus pugnax .. 
Svømmes nipe, Phalaropus lobatus R 
Fjelljo, Stercorarius 

longicaultls*) x ............ . 
Gråmake, Lams argentatlls . . . .. X 
Fiskemåke, Larus canus . .. .... X 
Gauk, Cuculus canorus. . . . . . . .. R 
Hubro, Bubo bubo . . . . . . . . . . .. R 
Haukugle, Sumia ulula*) R ..... 
Spurveugle, Glaucidium 

passernium . . . . . . . . . . . . . . . .. X 
Slagugle, Strix uralensis . . . . . . . . X 
Hornugle, Asio otus*) R .. . .... . 
Jordugle, Asio jlammeus*) R ... . 
Perleugle, Aegolius funereus*) R . 
T årnsvale, Apus apus . . . . . . . . .. R 
Grønnspett, Picus viridis*) X ••. 
Flaggspett, Dendrocopos major*) X 
Dvergspett, Dendrocopos minor.. R 
Tretåspett, Picoides tridactylus*) R 
Vendehals , Jynx torquilla*) R . . .. 
Lerke, Alauda arvensis*) X ..••. 
Fjellerke, Eremophila alpestris*) X 
Låvesvale, Hirundo l'ustica ..... R 
Taksvale, Delichon urbica . . . . .. R 
Sandsvale, Riparia riparia . .. .. R 
Ramn, Corvus corax*) R ..... . . 
Kråke, Corvus corone ...... ... R 
Skjære, Pica pica . ......• . ... R 
Nøtteskrike, Garrulus 

glandarius*) X •.•......••.. 
Lavskrike, Cractes infaustus .... R 

I Kjøttmeis, Partis major . . . . . . .. R 

R 
(R) 
(R) 
(R) 
R 
(R) 

(R) 

X 

X 

Bl åmeis, Parus caeruleus .... •. . (R) 
Svartmeis, PartIs ater . . . . . . . • .. X 
Lappmeis, Parus cinetus. . . . . . . . R 
Toppmeis, Partis cristatus .... " R 
Granmeis, Pan.ts montanus . .... R 
Trekryper, Certhia familiaris ... X 
Gjerdesmett, Troglodytes 

troglodytes*) X . ... . .. . .. . . . 
Fossekall , Cinc!us cinc!us. . . . . .. R 
Duetrost, Turdus viscivorus .... (R) 
Gråtrost, Turdus pilaris . . . . . . .. R 
M åltrost, Turdus philomelos . . .. R 
Rødvingetrost, Turdus iliacus . .. R 
Ringtrost, Turelus torquatus*) R . 
Svarttrost, Turdus mentla .... " 1 X 
Steinskvett, Oenanthe oenanthe.. R 
Buskskvett, Saxicola rubetra . . .. R 
Rødstjert, Phoenicurus 

phoenicurus . . . . . . . . . . . . . . .. R 
Blåstrupe, Luscinia suecica ... .. (R) 
Rødstrupe, Erithacus rubecula. .. R 
Gu lsanger , Hippolais icterina ... X 
Munk , Sylvia atricapilla ....... X 

Hagesanger, Sylvia borin ....... (R) 
Tornsanger, Sylvia comnll.tnis ... X 
Møller, Sylvia curruca . . . . . . . .. R 
Løvsanger, Phylloscopus trochilus. R 
Bøksanger, Phylloscopus sibilatrix X 
Fuglekonge, Regulus regulus*) X 
Grå fluesnapper, Muscicapa 

striata . . .. ..... . ........... R 

Svart-hvit fluesnapper, 
Muscicapa hypoleuca . .. ..... R 

Jernspurv, Prunella modularis .. R 
Trepiplerke, Anthus trivialis . . .. R 
Heipiplerke, Anthus pratensis . .. R 
Linerle, Motacilla alba ...... .. R 
Gulerle, Motacilla jlava. . . . . . .. R 
Sidensvans, Bombycilla 

garrulus*) X ............•.. 
Varsler, Lanius excubitor ...... R 

(R) Stær, Stumus vulgaris . ... ..... R 
(R) Grønnfink, Chloris chloris*) X " 
(R) Grønnsisik, Carduelis spinus .. . (R) 

Gråsisik, Carduelis jlammea .... R 
Dompap, Pyrrhula pyrrhula .... X 

(R) Grankorsnebb, Loxia 
curvirostra*) (R) ........... . 

Furukorsnebb, Loxia 
pytyopsittacus*) (R) ........ . 

(R) Bokfink, Fringi!la coelebs. . . . . .. R 
Bjørkefink, Fringilla 

montifringi!la ..... .... ..... R 
Gulspurv, Emberiza citrinella ... R 
H ortulan, Emberiza hortulana . . (R) 
Sivspurv, Emberiza schoenic!us . . R 
Lappspurv, Calcarius lapponicus. 

(R) Snøspurv, Plectrophenax 
nivalis*) R .. .. .. ........ . . 

Gråspurv, Passer domestieus .... R 

Kommentarer til artstabellen (Tabell l) 

X 

R 
(R) 
(R) 

R 

X 

(R) 

R 
(R) 

Storlom, Qavia arctica. Arten observeres hvert år på Holmsjøen og 
Breisjøen, hvor den trolig hekker (jfr. Barth & Hagen 1951). Den hekker 
sannsynligvis ikke på selve Atnamyra, men observeres stadig på Atnasjøen. 

Hegre, Ardea cinerea. Ett individ ble sett i sørenden av Atnamyra 
6/7-67. 

Brunnakke, Anas penelope. En hunn med 6 ca. 3 dager gamle unger 
ble observert i Svarttjern 6/7-67. Flere par ble sett på Atnamyra i m3.ifjuni 
1965, 1966 og 1967. 

Stjertand, Anas acuta. Guldberg fant ett kull i Rånåtjern i august 
i 18?? (Guldberg 1891). 

Kvinand, Bucephala clangula. På Atnamyra ble det observert 12 kull 
!Ued tils(immen 96 unger 19661 i gjennomsnitt 8 unger pr. kull. I 1967 
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ble det funnet 9 kull med totalt 64 unger, i gjennomsnitt 7 unger pr. kull 
(se metoder). Det finnes 6 andeholker på myra. De ble satt opp i april 
1964 (S. Moen i brev). 

Kongeørn, Aquila chr)'saetos. 1- 2 par hekker fortsatt av og til 
innen området, siste gang i 1965. 

Fjellvåk, Buteo lagopus. Det er kjent minst 8 hekkeplasser i berg 
innen området, og disse har tidligere vært relativt hyppig bebodd i 
smågnagerår. I smågnageråret 1967 ble seks av plassene kontrollert uten 
at arten ble sett. Ett individ ble iakttatt over Straumbukampen 24/6-67. 
I 1966 ble fjellvåk ikke observert. 

Fiskeørn, Pandion haliaetus. Arten sees hvert år over Atnamyra og 
ved Atnasjøen. Etter hyppigheten av observasjoner skulle man anta at 
hekking finner sted i trakten, men reir er ikke med sikkerhet fastslått. 

Dvergfalk, Falco columbarius. Et reir med 3 ca. 15 dager gamle 
unger ble funnet like nord for Sætri 25 /6-67. Dette var det eneste dag
rovfuglreir som ble funnet i 1966/67. 

Lirype, Lagopus lagopus. Hekking ble konstatert i 1966 og 1967 på 
Atnamyra. To av disse reirene lå bare 80 m fra hverandre (1967). Hekke
bestanden var i 1967 ifølge lokalkjente, høyere enn den hadde vært på 
mange år. 

Trane, Grus grus. Et bebodd reir (flytende?) ble observert 16/5-66 
i en oversvømt myr nord for Blekutjern ca. 200 m fra riksveien. Den 
28/5 ble reiret funnet tomt flytende på ca. 0,5 m dypt vann. Et kråkespist 
egg lå 0,5 m fra reiret, og et annet som også var kråkespist, ble funnet 
på en tørr tue ca. 60 m fra reiret. Eggenes mål er 60,0 X 93,4 mm og 
60,9 X 96,7 mm. Den 29/5-66 ble det funnet et annet bebodd reir med 
to egg, nå på Nordmyra (omlagt kull l). Samme dag ble eggene antagelig 
tatt av kråker. Reiret ble senere funnet tomt uten spor av eggeskall. 
Et trane par holdt til på Atnamyra i juni/juli 1967, men oppførselen 
tydet på at de ikke hadde unger. 

Tjeld, Haematopus ostralegus. Den 30/5-66 ble 2 individer sett ved 
nordenden av Atnasjøen (jfr. Barth & Hagen 1951). Ifølge S. Furulund 
(i brev) har tjeld vært sett flere ganger om sommeren i flere år ved 
nordenden av Atnasjøen. Den 5. juli 1968 ble to voksne tjeld observert 
der sammen med tre flyvedyktige unger (J. Bekkevold i brev). 

Vipe, Vanellus vanellus. Enkelte individer observeres hvert år ved 
Atnasjøen, men hekking er ikke konstatert. 

Heilo, Pluvialis apricaria. Sees hvert år på jordene ved Nesset og 
Straumbu i mai/juni. Ca. 50 eksemplarer ble observert ved Nesset 
28 /5-66. Syngende heilo ble hørt over Atnamyra 23 /6-67 og 5/7-66. 
Arten er vanlig i området Sjøliseter- Skjellåmyrene, og hekking synes 
utvilsom der (se tabell 3). 

Steinvender, Arenaria interpres. Et eksemplar ble observert i slutten 
av august 1958 ved Atnasjøen (S. Furulund i brev). 

Dobbeltbekkasin, GalUnago media. Et besøk på den gamle leke
plassen øst for Sjøliseter (jfr. Barth & Hagen 1951) 29/5-66 fra kL 2230~ 
2400 ga negativt resultat. 
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Spove, Numenius sp. I mai 1967 ble det flere kvelder observert en 
srove (storspove?) på jordene ved Nesset (S. Furulund i brev). 

Skogsnipe, Tringa ochropus. Antagelig noe vanligere på Atnamyra 
enn Barth (1956) angir, og 17 /5-66 ble parring iakttatt ved Torsteinstjern. 
Reir eller unger er ikke funnet, men hekking ansees sikker (se tabell 3). 

Grønnstilk, Tringa glareola. I et reir på Nordmyra nær Straumbu 
var det 2/7-66 små hull i alle de fire eggene kl. 1430. Kl. 2245 samme 
dag var eggene klekket, og ungene lå tørre i reiret. 18/6-67 ble et reir 
med 4 egg funnet på Lessingmyrene (Skjellåmyra). 

Rødstilk, Tringa totanus. Hekket trolig på både Atnamyra og Skjellå
myrene i 1966 (se tabell 3). Den ble observert 6/7-67, og sett syngende 
10/ og 12/7-67 rå Atnamyra. Arten ble ikke notert på Skjellåmyrene 
i 1967. 

Glutsnipe, Tringa nebularia. En ca. 2 uker gammel unge ble ringmerket 
ved Sætri 5/7-66, og en ca. 3 dager gammel unge ble funnet 21 /6-67 
ved Breit jern (se også tabell 3). 

Brushane, Philomachus pugnax. Et reir ble funnet 18/6-67 med 
fire egg ca. 550 m S0 for Lortvika i Holmsjøen, ca. 10 m øst for Skjellåa 
(se fig. 3b). Eggene målte: 43,9 x 30,0 - 42,9 x 30,8 - 44,9 x 29,7 og 
44,8 X 30,0 mm. 

. Svømmesnipe, Phalaropus lobatus. Hekking ble konstatert i Blekutjern 
i 1946 og 1947 (Barth & Hagen 1951). Opptil 6 eksemplarer ble sett 
samtidig i Blekutjern i 1966 og 1967. Flere engstelige eksemplarer ble 
sett i pyttene like nord for Blekutjern i juni/juli 1966 og 1967. På Skjellå
myrene ble arten bare notert 29/6 i en pytt sør for Holmsjøen i 1966. 
I 1967 ble opptil 4 individer sett samtidig i flere smådammer sør for 
Holmsjøen. 

Gråmåke, Larus argentatus. Tre voksne eksemplarer ble observert 
7/6-1966 i flukt nordover Atnamyra. 

Gjøk, Cuculus canorus. Et heipiplerkereir med en nyklekket gjøkunge 
ble funnet på Nordmyra 22 /6-66. På reirkanten lå en død, nyklekket 
heipiplerkeunge og i reiret 2 egg og en heipiplerkeunge. 

Hubro, Bubo bubo. Hekking ble ikke konstatert på noen av de tre 
kjente lokalitetene i området i 1966 eller 1967. Arten ble hørt begge år 
om våren. 

Spurveugle, Glaucidium passerinum. Den 29/11-67 ble det sett en 
spurveugle ved Nesset (S. Furulund i brev). 

Jordugle, Asio /lammeus. Ifølge R. 0vergaard ble det i 1963 funnet 
to bebodde reir ved Sjøliseter. 

Perleugle, Aegolius funereus. Et bebodd reir ble funnet ved Atnasjø 
kafe i 1966 og 1967 (R. 0vergaard pers. medd.). 

Dvergspett, Dendrocopos minor. Hekking fant sted på felt I i Atnamyra 
i 1966 og 1967 i den samme råtne bjørka begge år. De fire ungene forlot 
reiret 12 /7 -6 7. 

Låvesvale, Hirundo rustiea. Betydelig vanligere enn før (Barth 1956). 
Ifølge S. Furulund hekker den nå årvisst på flere gårder ved Atnasjøen. 
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Sandsvale, Riparia riparia. En koloni holdt til i torvtaket på et hus 
på Straumbu gård i 1967. Reir er ikke blitt konstatert i noen av de 
gamle buene langs Atna hvor den hekket tidligere (Barth & Hagen 1951). 

Ravn, Corvus corax. Et par hekker ifølge S. Voll fortsatt årvisst 
i traktene omkring Perskampen. Et tomt reir, som hadde vært benyttet 
i 1967, ble funnet i Slågan ved Breisjøseter 16/6-67. 6 ravn (4 juv.) ble 
sett i nærheten. 

Svartmeis, Parus ater. Observert fl ere ganger de siste vintrene ved 
Nesset (S. Furulund i brev). 

Fossekall, Cinclus cindu~. Reir med 3 fullfjærete unger ble funnet 
i Rånåbekkjuvet 8/7-67 ca. 800 m o.h. 

Svarttrost. Turdus merula. En synpende hann ble iakttatt nes ten daglig 
r siste halvdel av juni 1967 i bjørkeskogen langs Atna sør for Straumbu. 
. Blåstrupe, Luscinia suecica. Syngende hanner ble hørt og sett på 

Atnamyra i juni 1966 og 1967. Arten synes å være relativt alminnelig 
i området Sjøliseter- Breisjøseter. 

Rødstrupe, Erithacus rubecula. Et reir med 7 egg ble funnet 6/6-65 
ved Sætri i Atnedalen. 

Munk, Sylvia atricapilla. En hann ble iakttatt ved Nesset 30/5-66. 
Hagesanger, Syl.via borin. Flere hanner hevder hvert år revir i bjørke

skogen langs Atna, m en hekking er hittil ikke påvist. 
Møller, Sylvia curruca. Et ungekull ble observert 5/7-66 ved Sætri 

i Atnedalen. 
Bøksanger, Phylloscopus sibitatrix. Et syngende hann ble sett og hørt 

på felt I i Atnamyra fra 18/6 til 25 /6-66. 
Stær, Sturnus vulgaris. Arten synes i senere år å ha blitt meget vanligere 

enn før som hekkefugl på gårdene nord for Atnasjøen (jfr. Barth & Hagen 
1951). Flokker på opptil ca. 125 voksne og ungfugl ble observert i 
Atnamyra i siste halvdel av juni 1966 og 1967. 

Korsnebb, Loxia sp. Flokker på opptil ca. 30 eksemplarer ble iakttatt 
daglig i juni/juli 1966. I 1967 forekom de ikke så alminnelig. 

Lappspurv, Calcarius lapponicus. Flere syngende hanner ble sett og 
hørt 18/6-67 på Skjellårnyra. Lokaliteten var fuktig lende med vierkratt 
like over tregrensen (ca. 1050 m o.h.) i skråningen opp mot Setervola. 

Beskrivelse av de tre takseringsfeltene (jfr. Fig. 2 og 4a, b, c, d) 
Feltene ligger på Atnamyra og måler alle 200 X 200 m . 
Felt I ligger i skråningen opp fra myra på vestsiden av Atna SV for 

Torsteinstjern. Den ene siden går for det meste langs myrkanten. H øyde
forskjellen m ellom høyeste og laveste punkt er ca. 40 m. Feltet er 
brattest nærmest myra og flatere lenger inn. Et bekkesig renner i en liten 
ur nær myra. Det er hogd Då de øverste deler av feltet for atskillige år 
tilbake. Bjørka vokser tett (ca. 6- 8 m høy) ned mot myra m ed enkelte 
spredte furuer innimellom. På de høyere deler går terrenget over i glissen 
furuskog (ca. 10 m høy) i tørt lende m ed reinlav. I myrkanten vokser 
noe spredt vier. Ellers er bunnvegetasjonen dominert av mose, røsslyng, 
blåbær, krekling og tyttebær på hele feltet. . -

186 

F · 4 a b 
tg. c d 

a. Oversiktsbilde over søndre deler av Atnamyra sett mot Rondeslottet og Høgranden . 
View of the south part of the Atna marsh towards Rondane. 

b. Parti fra øvre deler av felt 1. From the upper parts of square I. 
c. Parti fra myrkanten på felt Il . From the edge of square Il . 
d. Felt III sett mot Hyrsa bak skogen midt på bildet (jfr. Fig. 2). 

Square III seen towards the stream HYfsa behind the wood in the middle of the picture. 

Felt Il er meget flatt og ligger nordligst i Nordmyra. Det strekker seg 
fra myrkanten innover i furuskogen. Den ytterste ca. 50 m brede sonen 
er myr med starr, gras, og tuer med mose, krekling og molte. I myra 
finnes det også enkelte tørre partier hvor det vokser spredte småbjørk 
og små furutrær. I kanten av myra er det et belte med dvergbjørk og 
vier. Deretter følger et bredt parti med ca. 5 m høy bjørk og enkelte 
furutrær. I skogbunnen dominerer mose, lav og lyng. På den innerste 
halvpart dominerer furuskog (ca. 10 m høy) i tørt lende med lav i bunnen 
ispedd spredte bjørker (ca. 8- 9 m høye). Noen meget våte partier 
omkring flere små bekker strekker seg innover feltet. 

Felt III ligger ute på selve myra, rett sør for H yrsa, hvor det skråner 
svakt n ed mot Atna. Feltet er praktisk talt uten trær. Den øverste delen 
er relativt tørr myr med mange tuer, mens den nederste delen er meget 
våt. Kanten nederst grenser opp til de tørre partiene med bjørkeskog langs 
Atna. Tuene øverst på feltet er vesentlig dekket med mose, lav, starr, 
kvitlyng, dvergbjørk, torvmyrull, Eriophorum vaginatum, molte og krek
ling. Det nederste av feltet er starrmyr med torvmose og enkelte spredte 
duskmyrull, Eriophorum angustifolium, og bukkeblad. De laveste områdene 
på feltet er oversvømt under vårflommen hvert år. 

187 



Metoder {or den kvantitative del av undersøkelsen 
De tre takseringsfeltene på Atnamyra ble undersøkt ved hjelp av 

rrøvefeltmetoden (se f.eks. Enemar 1959) etter samme opplegg som 
forfatterne tidligere har benyttet i Sørkedalen (F. & S. 1966 og 1967). 

Materialet er også bearbeidet med hensyn på sjekkmetoden (se 
Seierstad et al. 1965 og F. & S. 1966 og 1967). 

Fordelingen av takseringene var: 

Felt 
Antall takseringer Tidsrom 

1966 1967 1966 1967 

l .. .. . ..... . . . ..... . .. .. 18 14 5/6- 4/7 23/6- 25/6 
Il ..... . .... . . ... . ... . . . . 20 14 6/6- 5/7 23/6- 24/6 
Ill . . . . .. .... . . ... .. . ..... 14 14 19/6- 6/7 24/6 25 /6 

Av disse ble det i 1966 gått 10 takseringer som dagstaksering (se F. & 
S. 1967) på hvert felt. Bearbeidelsen av takseringsmaterialet fra 1966 
ved hjelp av sjekkmetoden, viste at oppdagelsessjansen (Pc) var relativt 
høy tidlig på dagen. De 14 takseringene som ble gått på hvert felt i 1967, 
ble av den grunn foretatt som deler av to dagstakseringer (hver serie 
på 7 enkelttakseringer gikk fra kl. 0200 til kl. 1524). 

Det har vist seg at de fleste arter av vadefugler som hekker på Atna- og 
Skjellåmyrene, er meget engstelige når de har unger og reagerer vanligvis 
sterkt på inntrengere. Dette gjelder i Atnasjøområdet i første rekke 
skogsnipe, grønnstilk, rødstilk, glutsnipe, strand snipe og heilo. Disse 
artene er derfor forholdsvis lette å observere i denne tiden. Dette forhold 
har forfatterne forsøkt å utnytte til å registrere antall hekkende par. 
To observatører har gått samtidig parallelt på hver sin side av Atna. 
På denne måten har myra blitt taksert to år i løpet av tre dager: 3.4.5 /7 
i 1966 og 6.7.8/7 i 1967. På Skjellåmyrene ble en ti lsvarende «snipe
taksering» foretatt ved gjennomstreifing av området i løpet av flere dager 
(29 /6- 1/7 i 1966, 15- 18/6 i 1967). Metoden har vist seg lite egnet for 
enkeltbekkasin og svømmesnipe. 

R esultater fra takseringene 
Tabell 2 viser antall stasjonære hanner på feltene , arealenes størrelse 

for hver art, beregnet tetthet pr. km2 av syngende hanner, og hver 
enkelt arts dominans i forhold til det totale antall syngende hanner 
i feltet, både fra 1966 og 1967. Begge år var tettheten størst på felt I og 
minst på felt Il: Gjennomsnitt for 1966 + 1967 = 343 6'6' /km2 på felt I, 
238 6'6' /km på felt Il og 291 6'6' /km2 på felt Ill. Sammenlagt for alle 
tre feltene er det en oppgang på 10 % i tettheten av syngende hanner 
fra 1966 til 1967. De reviropprettholdende hannene var fordelt på 
8 arter i 1966 og 7 arter i 1967 på felt I, tilsvarende 5 arter begge år på 
felt Il og 2 arter begge år på felt Ill. I tillegg til de oppførte artene i tabellen 
hekket det i 1966 et par lirype, Lagopus lagopus, og et par dvergspett, 

188 

Denclrocopos minor, på felt l. I 1967 hekket dvergspetten igjen på felt I, 
og to par liryper hadde reir på felt Il. 

Som stikkprøve på hvordan tetthet og sammensetning var i den 
frodige bjørkeskogen langs Atna, ble d et i 1966 gått 18 takseringer (5 /6 til 
5/7) i et felt som målte 80 X 200 m på vesthredden av Atna ved Nordmyra. 
Arter som hevdet revir, var løvsanger, Phylloscopus trochilus (2 6'6'), 
gulerle, Motacilla flava (1 6'), bjørkefink, Fringilla montifringilla (1 6'), 
og sivspurv, Emberiza schoeniclus (2 6'6'), tilsammen 6 stasjonære hanner. 
Beregnet tetthet ble 263 6'6'/km2

• 

Tabell 2 

Antall syngende, stasjonære hanner som hevdet revir på de tre feltene våren 1966 og 1967 
A realenes stø rre lse beregnet for hver art , tetthet av hanner pr. km

2 
samt artenes 

dominans i prosent . 
Nwnber of sillging, stationary males defending territory. Size of area daimed by each spedes, 

density of males per km" and per cent dominance of each species 

Art 
\ 

cf o' I Areal (km
2

) \ cf cf Ikm \ Dom. % 
196611967 1966 1 1967 196611967 1966 11967 

FELT l 
Kjøttmeis (Parus major) . . . . . . . . . . . . 1 - 0.0400 - 25 - 8.0 -
Granmeis (Parus montanus) .......... l 1 0.0400 0.0400 25 25 8.0 6.7 

M åltrost (Turdus philomelos) .. . ..... l - 0.0400 - 25 - 8.0 -

Rødvingetrost (Turdus itiacus) ....... - 1 - 0.0400 - 25 - 6.7 

Rødstjert (Phoenicurus p/lOenicurus) ... 2 2 0.0448 0.0416 45 48 14.4 12.9 

Løvsanger (PhyHoscopus trochilus) ..... l 1 0.0400 0.0400 25 25 8.0 6.7 

Bøksanger (PhyHoscoJntS sibilatrix) ... . 1 - 0.0400 - 25 - 8.0 -
Trepiplerke (Ant/ms triviali s) .. ...... - 1 - 0.0400 - 25 

21 .51 
6.7 

Bokfink (Fringilla codebs) . ..... ..... 3 2 0.0448 0.0400 67 50 13.4 

Bj ørkefink (FringiHa montifringilla) ... 3 7 0.0400 0.0400 75 175 24.1 46 .9 
- ------------- - --

Total. .. .. . .... .. . .. ...... 13 15 0.0417 0.0402 3 12 373 100.0 100.0 
- - ------ - - ------

FELT Il 

Rødstru pe (Erithacus rubecula) ... .... l - 0.0400 - 25 - 11.2 -
Løvsanger (Phyll oscopus trochilus) . . . . . 2 2 0.0400 0.0400 50 50 22.2 20.0 

Trepiplerke (Anthus trivialis) . ... ... . - l - 0.0400 - 25 - 10.0 

Gulerle (MotaciHa fiava) ... . ........ 2 3 0.0400 0.0400 50 75 22.2 30.0 

Bokfink (Fringilta coelebs) . .......... - l - 0.0400 - 25 - 10.0 

Bj ørkefink (Fringilta montifringilla) ... 2 3 0.0400 0.0400 50 75 22.2 30.0 

S ivspurv (Emberi za schoenidlls) ... . . . 2 - 0.0400 - 50 - 22.2 -
-- - - - - ---- - - -- - -

Total. ........ . . .... .. . ... 9 lO 0.0400 0.0400 225 1 250 100.0 100.0 
------

FELT III 

Heipiplerke (Anthus pratensis) ... ... . 8 6 0.0480 0.0400 167 150 57.2 51.9 

Gulerle (MotaciHa fiava) . . .... . . .... 6 6 0.0480 0.0432 125 139 42 .8 48 .1 
----------------

Total. ..... . ......... ..... 14 12 0.0480 0.0416 292 289 100.0 100.0 
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Tabell 3 viser antall pr \'adefugler som ble registrert på Atna- 0 6 
Skjellåm yrene under «sniretakseringene» i 1966 og 1967. På Atnamyra 
He det to talt en nedhang på 7 %, og på Skjellåmyrene tilsynelatende 
en orpgang på ca. 4 %. Fordi Skjellåmyrene i 1966 ble noe mindre 
systematisk undersøkte enn i 1967, bør tallene derfra for 1966 tas med 
reservasjoner. 

T abell 4 viser antall negative sjekker (tellinger) (Ne), positive sjekker 
(rC) og orrdagElsessjansen (P c) for de stasjonære artene på feltene 
i 1966 og 1967. Tabellen inneholder også middelverdien av oppdagelses
sjansen fcr artene . 

Talltre for ee tre feltene er her slått sa mmen fra begge år. De rev ir
en H.ttLoldcnde meiEer e (kjø ttmeis, Pants major, og granmeis, Pants 
mente,nu.<) rå fdt I er ikke tatt med i utregningen av P c' Tallene bygger 
r: å 1:8 taksnir[Cr. Samtlige takseringe r fra 1967 er benyttet, samt 46 fra 
19E6 foredt r å 16 på felt I, 17 på felt Il og 13 på felt Ill. Middelverdien 
av onda[eb :ssjarsen for arter.e ble 0,38 i gjennomsnitt for begge år. 

Døgnvariasjor.en av oprdagelsessjansen for de stasjonære artene 
(unntatt kjøttmeis og granmeis) er framstilt grafisk (Fig. 5). Kurven 
bygge r rå tre fulle dagstakseringer (a 10 enkelt-takseringer) fra 1966 og 
seks avkortede dagstakseringer Ca 7 enkelttakseringer i 1967). Det h ar 
vært gjenno mgående «god t» vær (se F. & S. 1967) under disse taksering
ene. Sammenlignet m ed døgnvariasjonen i granskog ved Oslo (Sørkedalen) 
(F. & S. 1967), viser kurven en markert forskjell etter ca. kl. 1600, iJet 
kurven fra Atnamyra synker jevnt i motsetning til den andre som h ar 
relativt h øye verdier på de to siste taheringene. Oppdagelsessjansen er 
også på Atnamyra h øy tidlig på dagen. Kurven har topper ca. kl. 0500 
og kl. 09CO. Gjenr.o m snittlig ligger verdiene for Pc noe høyere enn 
i Sørkedalen. 

Tabell 3 
Antall par vadefugler som ble registrert på A tna· og Skjellåmyrene i 1966 og 1967 
(ikke medregnet enkeltbekkasin, Gallinago ga lLinago, og svømmesnipe, Pltalaropus lobatll s) 

Number of pairs of waders, Charadrii, observed in the Atna and Skjel lå marshes 
(except Snipe and Red·necked Plwlarope) 

I 
Atnamyra [ Skjellåmyrene 

Art 
1966 l 967 1966 I 1967 

Heilo (Pluvialis ap rica ria) .......... . ......... . . . ... . 
Skogsnipe (Tringa ochropus) ...... . ...•....•....... . . 
Grønnstilk (Tringa glareola) .. .............. • ....... 
Rødstilk (Trin ga totant's) .. . ......•. ... •.... . . •. .. .. 
Glutsnipe (Tringa nebularia) ............. . ....•..... 
Strandsnipe (Actitis hypoleucos) ...... • ....•.......... 

T otal ....... .. . ...• .. .... . .......... 
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2 
8 
l 

14 
18 

---
43 

3 
8 

12 
17 

---
40 

5 6 

9 8 
l 
6 4 
2 6 

- -----
23 24 

--
Tabell 4 

Antall NC, PC og Pc for de stasjonære artene i 1966 og i 1967 på alle feltene tilsa nlln~n 
(ikke medregnet kjøttmeis, Pams major, og granmeis, PantS montanus). Middel·pc 

for begge år er også oppført (jfr. Fremming & Slagsvold 1967) 
Number of NC, PC and Pc for stationary species (except Great Tit and Willow Tit) inn all 

squares. Average values for P~c 1966 and 1967 are given (cf. Fremming & Slagsvold 1967) 

~ 

1966 1967 Pc 
Art midd . 

NC I PC I 
~ 

NC l pC I 
~ 

(mean) Pc P c 

Måltrost (Turdus philomelos) ..... . .. . ...... . 16 O 0.00 \ - - - 0.00 
Rødvingetrost (Turdus iliacus) ............... - - - 12 2 0. 14 0.14 
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) ...•. ... ... 24 8 0.25 22 6 0.2 1 0.23 
Rødstrupe (Erithacus rubecula) ....... . ..... • . 16 l 0.06 - - - 0.06 
Løvsanger (Phylloscopus troclti lus) ..... . .... . . 24 26 0.52 2 40 0.95 0.72 
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix) .. .. ... .. ... 7 9 0 .56 - - - 0.56 
Trepiplerke (Ant/lUS trivialis) .... ..... .. .... . - - - 16 12 0.43 0.43 
Heipiplerke (Anthus pratensis) .............. . 59 45 0.43 43 41 0.49 0.46 
Gulerle (Motacilla flava) . ............ . . .. ... 88 24 0.21 100 26 0.21 0.21 
Bokfink (Fringilla coelebs) ........... . ....... 32 16 0 .33 29 13 0.31 0.32 
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) ., ......... 49 33 0.40 59 8 1 0.58 0 .5 1 
Sivspurv (Emberiza schoeniclus) o •• •• • •• • ••• • • 

28 6 0. 18 - - - 0. 18 
---- - - -- - - - - ---

Total. ....... . ... .. . .... . ... 343 168 0.33 283 22 1 0.44 0.38 

0,6 

0.4 

0,2 

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 Tid 

Fig. 5. ~ 
Grafisk fremst ill ing so m viser døgnvariasjonen av oppdagelsessjansen, Pc, 

for samtlige stasjonære, reviropprettholdende arter på feltene. Kurven er bygd 
på 72 enkelttakseringer. 

Diurnal jltlctllCltionin discovery chance, Pc , for all stationary, territory·holding species 
ill the squares. The curve is based on 72 cOlmts. 
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SUMMARY 
'The hird fauna in the Atnasjø area 

The observations were made in 1966 and 1967, mostly in the Atna marsh (rather wet) 
about 700 m above sea level (Figs. 1, 2, 4), and in the Skjellå marsh (rather dry) about 
1000 m above s.l. (pigs. 2, 3). 

Based on these and other new o bservations, as well as all previously published 
data from the Atnasjø area, 126 species have been observed up to 1968 inclusive, 
78 of them with eggs o r young and 15 as presumably breeding birds (Table 1). New 
species observed : Ardea cinerea, Arenaria interpres, Parus ater, Sylvia atricapilla and 
Calcarius lapponicus. New breeding species: Philomacus pugnax and Haematopus ostralegus. 

Surveys were made in the Atna marsh area by means of the mapping method in 
three squ ares, each of them 200 X 200 m . Area I was located in dry mixed forest of 
b irch and pine on the slope just bes ide the marsh. Area Il was a pl ane field including 
p arts of wet marsh as well as small birch and pine wood. Area III was marsh only. 

52 census trips were t aken in 1966, and 42 in 1967. The density of singing males 
in total for all squares averaged 276/ km2 in 1966 v. 304 in 1967, Le. an increase of 
10 % (Table 2). The discovery chance, fl c' fo r the stationary species is given in Table 4 
(cf. Fremming & Slagsvold 1966); overage Pc was 0.38 (based on 88 surveys). The 
diurnal f1uctuation in discovery chanee for the stationary species is shown in Fig. 5. 

Surveys were made on seven species of wading birds by means of counts of warning 
pairs (Table 3). 
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Pelikanfotsneglen, Aporrhais serresiana, 
langs Norges sydøstkyst 

JON-ARNE SNELI 

Blant de marine forgjellesneglene er familien Aporrhaidae representert 
med to arter i norske farvann - Aporrhais pespelecani (L., 1758) og 
A. serresiana (Michaud, 1828). Slekten er lett kjennelig på skallåpningens 
sterkt utvidete, flikformete ytterleppe (Fig. 1). Begge artene er mudder
bunnsformer , men A. serresiana lever oftest på bløtere bunn og på noe 
dypere vann - 150 til 565 m - enn A. pespelecani - 10 til 190 m 
(Sars, 1878; Younge, 1937). 

A. pespelecani er hos oss utbredt fra Oslofjorden til Øksfjord i 
Finnmark. Nord for Lofoten er den tilsynelatende fåtallig og er kun 
funnet i de ytre fjordstrøk (Sparre Schneider, 1886). 

På utvokste skall er A. serresiana lett kjennelig fra A. pespelecani ved 
at leppen har fem fliker i stedet for fire, og den øverste fliken når opp 
til eller forbi toppen av skallet (Fig. 1). Den fliken som peker bakover 
(nedover), er lang og smal, mens den hos A. pespelecani er kort og bred. 

Ifølge litteraturen er A. serresiana utbredt fra Kvitsøy (Kvitingsø) 
ved Stavanger til Lofoten (Sars, 1878; Nordgaard, 1913; Ankel, 1936). 
Ved skrapetokter i Oslofjorden - 1951 til 1955, og langs Sørlandskysten 
- 1950 til 1953, ble imidlertid også en del eksemplarer funnet i disse 
områdene (Tabell1). 

Den tidligere påviste nordlige utbredelse (Shetland, Vestlandet og 
deler av Nord-Norge) har en nøye sammenheng med Atlanterhavsvannets 
innflytelse. De nye funn fra Norges sydøstkyst er derfor av betydning 
for vurderingen avartens økologi. 

Funnene (Tabell 1) tyder også på at A. serresiana kan finnes, slik som 
A . pespelecani , på egne te mudderbunnslokaliteter langs den øvrige del 
av Sørlandskysten. Spredningen fra Vestlandet mot sydøstkysten kan 
foregå ved at Aporrhais-larvene, som har et langt pelagisk stadium, føres 
med den strøm som kontinuerlig går i denne retningen langs bunnen 
av Norskerenna. 
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Fig. 1. A : Aporrhais !Jespelecani (L.); B : A. serresiana (M ich .) ; (l X ). Sigrun Sneli, del. 

Tabell 1 

Funn av Aporrhais serresiana (M ich .) i O slofj orden og langs Sørlandskysten, ifø lge 
materiale oppbevart på Zoologisk museum i O slo 

Records of Aporrhais serresiana (Midt.) in the Oslo Fjord and a long tlle southern coast 
The material is deposited at the Zoological Museum, Oslo 

Lokalitet I Dato I D yp i m Samler 

0stnestangen, Oslofjorden . ..... ..... . 
Tofteholmen , Oslofj o rden .......... . 
Jeløya, Oslofjorden .. ... ... .. .... . . . 
Åsgårdstrand, O slofj orden ..... .... . . 
0N0 f. Sto regrunn, Y. Oslofjord ..... . 
«G. M . Dannevig».eksp. 1953 st . 78 

(58°30'N, 9°6,5' 0 ) ............ . .. . 

26(9.53 
25( 1·52 
17(4.53 
5(5.54 

17(9·53 

1(8.53 

SUMMARY 

120- 135 
84- 92 

62 
100- 70 

160- 140 

M . & B. C hristiansen 
-»-
-»-
- »-
-»-

N . Knaben 

Records of Aporrhais serresiana (Michaud) from the SE coast of Norway 
This article gives five records of A. serresiana fro m the Oslo Fjord and o ne fro m 

the sea NE of Tromby, A rendal. No earlier record south of Kvitsby near Stavanger 
h as been p ublished . 
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Om børsteflaggermus, Myotis nattel-eri, og dvergflaggermus, 
Pipistrellus pipistrellus, funnet i Oslo, og om rabies og 
flaggermus 

Ø YSTEIN E MANUELSEN 

I Norge er bø rsteflaggermusen hittil funnet to ganger, første gang på 
Bekkelaget i Oslo i juni 1874 (Wollebæk 1957) og andre gang i Sorgenfrigt . 
31 i Oslo (Barth 1962). 

Den 26. juni i år fanget jeg et eksemplar på Bogstad i O slo. D et var 
en hann som veide 8,3 gram . Den var gråbrun på ryggs iden og lys grå 
på buksiden . Kroppslengden var 48 mm, halens lengde 38 mm, under
arrr..en 38,5 rr..m, øret r.ådde fremoverbøyd 4 mm forbi snutespissen 
og hadde lengden 16 mm og bredden 6 mm. 0 relokket var 8 mm langt 
og 1,5 mm bredt, og sporebrusken nådde ca. halvveis til halespissen 
(fo t- halespiss ca. 35 mm). 

Børsteflaggermusen ble funnet om dagen i en koloni med dverg
fl aggermus. Av 6 innfangede individer var 5 gravide hunner av d verg
flaggermus og 1 børsteflaggermus. Kolonien var meget stor, anslagsvis 
på minst 150 voksne individer , og den er trolig temmelig gammel. Den 
har holdt til på forskjellige steder i samme bygning i hvert fall i 30- 40 år. 
Kolonien har overalt holdt til i en 2- 3 cm brei åpning mellom to 
kraftige bærebjelker. Jeg iakttok mengder av nyfødte unger i kolonien. 

En av dvergflaggermusene nedko m med to unger samme dag som de 
ble fanget, og to nedkom med to unger hver dagen etter . 28/6 veide en 
av d isse hunnene 5,2 gram etter å ha spist 10 mel biller den 27. og 28. 
Dens kroppslengde var 42 mm, halens lengde var 35 mm, underarmen 
32 mm, ørene var 11 mm lange og 6,5 mm brede, ørelokket 5,5 mm 
lange og 1,5 mm breie, og sporebrusken nådde ca. 1/3 ut mot halespissen 
(fo t- halespiss 38 mm). H ver av de nyfødte ungene veide 0,85 gram. 

I mai/juni 1956 fant Reidar Mehl to dvergflaggermus bak en vindus
karm nær Eidsvoll stasjon. D ette er noe utenfor det området som angis 
for artens utbredelse i Norge (Siivonen 1968). I Norges Dyreliv angis 
at arten er utbredt langs kysten fra svenskegrensa opp til Bergen 
(Wollebæk 1957). 

M ange kjenner til at rabies (hundegalskap) spesielt i Latin-Amerika 
overføres av vampyren. Det har også en tid vært kj ent at rabiesvirus 
har vært funnet i andre fl aggermus i USA og Kanada. M en alt dette er 
på den andre siden av Atlanterhavet og har ikke bekymret oss i Europa 
i særlig grad . 

Men rabies er en sykdom på frammarsj. En pressemelding fra 'WHO 
datert 28. februar 1966, har som overskrift: «Rabies spreads world 
wide among wild life after lOO-year lapse.» Innledningsvis står det: 
«A widespread outbreak of rabies is ta king place among wild animals 
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in Europe, Asia, Af'rica and the Americas. The last outbreak of' this 
kind was about 100 years ago.» 

Et avsnitt har som overskrift «flaggermus og rabies», og her står 
det at det i de senere år har vært funnet rabiesvirus i insektetende flagger
mus i Tyrkia, Jugoslavia og DDR. Hvilke arter det dreier seg om, vites 
ikke, men det er rimelig å anta at det i hvert fall for DDR's vedkommende 
dreier seg om en eller flere arter som vi også har. Selv om dette ikke 
skulle være tilfelle, har enkelte individer av flere av våre flaggermusarter 
muligens et vintertrekk som kan resultere i direkte kontakt med flagger
mus som lever i områder hvor rabies allerede er konstatert. Dermed er 
det teoretisk sjanse for at rabiesvirus kan bli (er?) utbredt i norske 
flaggermusstammer . 

Inntil våre flaggermus er grundig undersøkt, er det derfor all grunn 
til å oppfordre til stor varsomhet ved omgang med levende flaggermus, 
selv våre små flaggermus kan bite hull på huden vår. De som er i stadig 
kontakt med levende flaggermus, bør overveie å vaksinere seg, da 
sykdommen kan være meget vanskelig å behandle etter at den er brutt ut. 
Inkubasjonstiden kan variere fra 1- 2 uker opptil 2-3 måneder. 

Ifølge WHO 1966 ble rabiesvirus funnet i det sørlige Danmark 
i 8 rev, 3 katter og 2 dådyr; 1800 hunder i dette området ble vaksinert. 
Den vanlige oppfatning at rabies er en sykdom vesentlig utbredt i varme 
strøk, er feilaktig. Sykdommen er vanlig blant rev og hund i polarstrøk
ene, og i 1963 ble det første tilfellet rapportert på Grønland (WHO 1966). 

SUMMARY 
On Natterer's Bat and Pipistrelle found in Oslo, and on rabies in bats 

A specimen of Natterer's Bat found in Oslo June 26 1968 was the third specimen 
from Norway (all three in Oslo). It was from a colony of at least 150 bearing females 
of Pipistrelles. Two Pipistrelles were found at Eidsvoll in Akershus county (50 km 
NE of Oslo) in May/June 1956 by R . Mehl (not published before). 

Caution is required when handling bats, because the risk of rabies also exists in 
Europe (WHO 1966). 
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Lopper og lundelus på sjøfugl på Røst 1968 

REIDAR MEHL 

I forbindelse med en registrering av Norges loppefauna besøkte jeg 
øygruppen Røst ytterst i Lofoten 6.-14. august 1968. Hovedformålet 
var å få rede på hvilke lopper som er knyttet til havsvale, Hydrobates 
pelagicus, og stormsvale, Oceanodroma leucorrhoa, på Nyke~e, ~en hittil 
eneste kjente lokalitet i Norge hvor de to arter sannsynlIgvIs hekker 
(Helling 1962). 

Den beste måten å finne fuglelopper på er å undersøke reder. Nesten 
alle reder har tallrikt med lopper, mens få er på fuglene . Redet eller 
deler av dette puttes ned i en plastpose som ikke lukkes, men munningen 
vrenges bakover slik at posen står vidt åpen og materialene stikker litt 
frem fra åpningen. Denne posen settes så ned i en helst litt større plastpose 
som lukkes med knute eller strikk. Det er viktig at en bruker to poser 
på denne måten straks ved innsamlingen. Loppene hopper da etter hvert 
ut av redematerialene og kommer til syne i den ytre posen. 

Havsvale og stormsvale. På De britiske øyer er loppen Ornithopsylla 
laetitiae funnet på havsvale (Smit 1957). Hovedverten synes å være 
havlire, Puffinus puffinus, men den finnes også på lundefugl, Fratereula 
arctiea, som hekker i de samme kolonier. Denne loppen eller en nær
stående art kunne kanskje finnes på Røst på havsvale eller stormsvale, 
som begge ligner havlire i redebiologien. Det er ennå ikke funnet reder 
av noen av de to nevnte fuglearter på Røst, og vi klarte det heller Ikke 
denne gangen. 57 havsvaler ble fanget med nett på Hernyken og Tr.enyken 
og behandlet levende med kloroform i plastpose som beskrevet I Fauna 
av Mehl (1967). To fugler hadde lopper, en på hver, men de viste seg 
å være avarten Ceratophyllus vagabundus. Tre stormsvaier ble likeledes 
behandlet, men ingen lopper ble funnet på disse. 

Alkefugler, Alcidae. Løst materiale fra en dellundeganger ble under
søkt men bare en loppe ble funnet . På 28 lundeunger som ble fanget, 
men~ de var på veg mot sjøen, og på en unge i redet ble det funnet 
tilsammen 5 lopper. Alle var C. vagabundus. To unger av alke, to av 
lomvi og en av teist ble undersøkt. Ett eksemplar av samme loppen 
ble funnet på en av alkeungene. 

Småskarv, Phalacrocorax aristotelis. Redemateriale fra fire reder av 
småskarv ble innsamlet, og alle inneholdt C. vagabundus. I ett av redene 
var det meget rikelig både med imagines og larver. . 

Krykkje, Rissa tridactyla, har en spesielllopp:, Mioct.enopsyll~ ~rctlca, 
som først ble funnet aven norsk ekspedisjon pa Novaja Semlja I 1921 
(Rothschild 1922), og typen er oppbevart på Zoologisk Museum i Oslo. 
Arten er senere funnet på Svalbard (loff 1937) og Island (Kemner 1938). 
Det er følgelig sannsynlig at arten også finnes i våre nord~igste .krykkje
kolonier. Krykkjereir ble innsamlet fra den store kolomen pa V~døy 
og fra sjøhusene på Røstlandet. M. arctiea ble ikke funnet, denmot 
mange eksemplarer av C. vagabundus. Denne arten ble også funnet på 
krykkjeunger under fuglefjellet på Vedøy. 
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Loppen C. vagahundus ble for første ga ng tatt i Norge i 1967 på 
Runde (MehI1968). Den har i Europa tre und erarter, hvorav e.v. inslLlaris 
finnes hovedsakelig på sjøfugl på De britiske øyer, og e.v. vagabundus 
som er funnet bl.a. i Sverige, Finland og på Svalbard (Smit 1957). 

Eksemplarene fra Røst varierer meget i sine systematiske kjennetegn 
mellom e.v. insularis og e.v. vagabundus, hvilket tyder på at det her er 
et grenseområd e mellom de to underarter. De fleste lå nærmest den 
britiske insularis-formen. Innsamlinger fra fl ere steder på kysten vil 
være av stor interesse for å løse de systematiske og d yregeografiske 
problem knyttet til dette. 

Lundelus. Tambs-Lyche (1943) har publisert de inntil da 18 innsam
lede eksemplarer fra Norge, alle fra Røst. Lundelusen , lxades uriae, er 
ingen lus, men en midd av samme slekt som fl åtten, lxades ricinus, lenger 
syd i landet. Den er knyttet til sjøfugl og har en vid utbredelse både på 
den nordlige og sydlige halvkule. Lundelusen ble funnet på flere av de 
undersøkte fuglearter og i eller nær reder. På en nylig død krykkjeunge 
under fuglefjellet på Ved øy ble det funnet over 90 store lundelus. Nesten 
alle var festet til fuglens bryst, buk, lår og vingenes overside (fig. 1). 

SUMMARY 
Siphonaptera and Ixodes uriae on seabirds from Rost 1968 

During a stay on the islands Rost at Lo foten , North Norway, the flea Ceratophyllus 
vagabundus was collected from the fo llowing birds or their nests: Hydrobates pelagicus, 
Phalaerocorax aristotelis, Fratereula aretiea, Alca torda and Rissa tridaetyla. The systematic 
characteristics of the flea varied between C.v. insularis and C.v. vagabondus, which 
indicate a boarder between the areas of the two subspecies. 

lxodes uriae was found associated with the same hosts. On a newly deceased young 
Rissa tridaetyla it was fo und more than 90 specimens, mostly adults. 

Author's ad dress : Zoologisk museum, Sarsgt. l , Oslo 5. 

Fig. 1. 
Brystet aven krykkjeunge med 
voksne ca. 9 mm lange hunner av 
Ixodes uriae. Vedøy, Røst, 8/8. 1968. 
Ixod es uriae, adult femal es about 
9 111m long, attaehecl to the bel ly 
of a YOL/ng R issa tridaetyla. 
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Smånotiser 

Ytterligere funn av landplanarien Rhynchademus terrestris i Norge 
l forrige nummer av Fauna (1 968, nr . 2) presenterte jeg de kjente funn av vå: enest: 

landplanarie, Rhynehodemus terrestris, (O. F. Muller). Til og med året 1967 kjente VI 

i alt 12 norske funn, alle fra Vestlandet. 
På Vestlandet er det hittil i 1968 gjort følgende nye funn av denne landplanarie: 
24/4 fant stud. real. A. Fjellberg ett eksemplar under en stein i et bekkefar ilsdalen 

i Bergen. Eksemplaret ble ikke tatt vare på. 
Under et feltku rs ble 28/5 to eksemplarer funnet i R osendal i Kvinnherad . Det 

første av disse ble funnet i en råtten trestamme på bakken, vegetasjonen o mkring var 
krattskog og gressbakke. Funnstedet ligger i nordskråningen av M almangernuten p å 
ca. 220 m o.h. Det andre eksemplaret ble funnet under en stein på en gammel sti i skog 
like syd for Hattebergfossen i ca. 100 m høyde. Begge eksemplarene ble funnet av 
cand. m ag. R . Larsen . 

Under det samm e feltkurs ble det den 30/5 samlet på Gjermundshavn i Kvinnherad, 
like i nærheten av funnstedet fra 1967. På og under en skrent, ca. 100 m fra veikrysset 
i retning mot Ø lve, ble det på et ganske lite område i løpet aven times tid funnet 
8 eksemplarer, samt t o eksemplarer under en lik nende skrent et stykke unna . Vegeta· 
sjonen her består av bjørk, hassel, eik og ask . Finnere var cand. m ag. R. Larsen (5 st k.), 
cand. mag. J . Fjeldså (2 stk.) og cand. mag. B. A. M eidell (3 stk.). D a dette funn ble 
gjort, hadde det vært varmt og tørt sommervær i en uke. 

25/6 fant cand . m ag. B. A. Meidell to eksemplærer på Arabrot, Haugesund. Det 
ene eksemplaret b le funnet u nder en stein, det annet b le funnet i live i en sollprøve 
etter å ha stått 82 timer i Berlese-trakt. 

Cand. mag. T . Solhøy har gjort fem funn: 30/6 ett eksemplar i mose ved Skjelnes, 
Varaldsøy i Kvinnherad; 3/7 ett eksemplar under bark på råtten stubbe ved sydenden 
av Eidesvann, Lj ones i Strandebarm; 11/7 to eksemplarer i førnaskiktet i løvskog 
1,5 km NV av Rutlet jern, Nord Sagvåg, Stord; 30/7 ett eksemplar - so~ gikk tapt -
i mose i løvskog med rik undervegetasjon 210 m o.h., Øvre Bergo, UlVik. 

De 20 eksemplarer tatt hittil i 1968 bringer dermed det totale antall funne eksemplarer 
i Norge opp i 32. 

Summa ry 
New records of the land-planarian Rhynehodemus terrestris in Norway 
(cf. Berland 1968, Fauna 21: 91 - 97) . . 

During April , May, June and July 1968, twenty new speclmens of the land·plananan 
Rhynehodemus terrestris (O. F. Muller) were collected in West Norway. Ten were collected 
M ay 30, w ith in a restricted area at Gjermundshavn, Kvinnherad. 

Bjørn Berland 

Steinulke, Cattus paec ilopus, funnet i Narsjøen i Nord-0sterdal 
IS . juli 1968 fanget jeg 4 steinulker (steinsmett) i en liten bekk ved dens utlø p 

i Narsjøen i Os i Østerdalen. De målte henholdsvis 8, 6, 4 og 3 cm. Fisken, som i bygda 
rundt sjøen går for å være lakeyngel ( 1), er svært vanlig her, og det hevdes ~t d et ofte 
sees eksemplarer på o pp til ca. IS cm. Den er tidligere funnet til Jensvoll hke sør for 
Aursunden (Huitfeldt.Kaas 1918, Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge). 

I Narsjøen , som er ca. 5 km lang og 100- 1000 m brei, er det for øvrig ø rret, røye, 
gjedde (opptil 12 kg), ø rekyt , harr, lake og sik. Siken har kommet til sjøen et av de 
siste åra. 

Summary . 
Mottlefoot Sculpin caught in the lake Narsjoen, North Osterdal, H edmark county 

Four specimens, 3-8 c;m long, were c;:au~ht July IS, 1968. 
0;ystein Emam;elsen 
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Store eksemplarer av tunge tatt ved Akerøya i Hvaler 
I farvannet rundt Akerøya i Hvaler (Ytre Oslofjord) er det de siste år tatt flere store 

eksemplarer av tunge (Solea solea) i garn på 10- 30 m dyp. 
Kjønn Totallengde Coll. 

I 16/ 10-1966 ? 490 mm G. Lid 
Il 10/4-1968 <j> 504 mm G . Lid 
nr 2/5-1968 <j> 542 mm J. Tindland (vekt: 1740 g) 
IV 3/5-1968 <j> ca . 520 mm L. Blomberg 

Eksemplar Ill, som oppbevares på Zoologisk Museum i Oslo, er trolig det største 
kjente individ fra norskekysten. Dannevig (1960; Havet og våre fisker I, plansjeverket) 
angir maksimal lengde hos tunge til 60 cm, men på norskekysten sjelden over 40 cm. 
Tidligere er det i indre Oslofjord registrert tunge p å opptil 480 mm (Lid 1967 ; Fauna 20: 
96). Eksemplarene III og IV hadde velutviklet rogn, og det samme gjelder også individer 
fra indre Oslofjord (mai 1968). Det er derfor rimelig å anta at tunge gyter i Oslofjorden, 
og tidspunktet ligger innen rammen av gytetidene for bestandene i Nordsjøen, Skagerak 
og Kattegat (cfr . øynes 1965; V åre saltvannsfisker). 

Large specimens of Com mon Sole 
Summary 

In 1966 and 1968 four large specimens of Common Sole (Solea solea) were ca ught 
around Akerbya, H val,r (outer Oslofjord). Specimen In is probably the largest sole 
caught at the Norwegian coast. Two of the females mentioned were spawners. 

Gunnar Lid 

Britiske sildemåker overvintrer på Gran Canary 
I desember 1964 så jeg stadig ca. 150 sildemåker om morgenen p å Las Canteras

stranden. Den forholdsvis lyse oversiden tydet p å at dette var den britiske rasen. 
To ungmåker var merket med vanlig ringmerke på høyre fot, men den ene hadde dessuten 
rød ring på venstre fot. 

I februar 1968 fikk jeg atter se ringmerket ungfugl av sildemåke samme sted, men 
denne gang var det gul ring p å høyre fot. «British Trust for Ornithology» meddelte 
at sildemåkeunger p å Walney Island, Lancashire, ble merket med røde ringer sommeren 
1?64; gule ringer ble benyttet p å samme fugleart sommeren 1967 på Isle of May, 
Ftrth of Forth. 

M. P. Harris (<<Bird Study» Vol. 9, p. 174-182) har i 1962 omtalt gjenfunn av 
ringmerkete britiske sildemåker p å Gran Canary i november og på andre øyer i samme 
øygruppe i januar og februar. 

Summary 
British Lesser Black-backed Gulls observed wintering on Gran Canary 

One juv. with a red ring on left leg, and another with a yellow ring on right leg 
observed Oct. 3, 1964, and Nov. 11, 1968, respectively. Both had conventional rings 
on the other leg. British Trust for Ornithology inform that these rings were used 
on young gulls during the sum mers of 1964 (Walney Island, Lancashire) and 1967 
(Isle of May, Firth of Forth). H " M h 

j. unt e-Kaas Lund 

Havlire, Puffinus puffinus, ved Grimstad 
Et eksemplar av den typiske Atlanterhavsformen ble sett tidlig om morgenen den 

~O. juli 1968 ca. 13 nautiske mil sø av Grimstad. Det blåste liten kuling fra WSW 
l området. Ifølge Haftorn (Våre Fugler 1962) er arten blitt sett fåtallig ved kysten til 
alle årstider. 

Manx Shearwater at Grimstad 
Summary 

One specimen seen July 10, 1968, about 13 nautical miles SE of Grimstad, Aust-Agder 
county. 

Per Pethon 
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Grashoppesangeren ruget på Sola, Rogaland, i 1961 
l Stema 1966, s. 153, har Tore Nielsen skrevet utførlig om forekomsten av gras

hoppesanger, Loeustella naevia, i Norge til og med året 1966. 
V åren 1967 ble arten observert en rekke steder her på Jæren. Således på Gimremyra 

i Sola herred hvor Tore Nielsen og jeg iakttok 2 hanner i 1964. Også i 1967 hørtes 
2 eksemplarer nøyaktig på samme lokalitet som i 1964, den ene ca. 50 meter vest for 
bilvegen som går over myra. Der var jeg den 7. juli 1967 sammen med Anders Cederløv 
i håp om å kunne konstatere hekking. 

Under et 3 timers opphold hørte vi stadig låten aven fugleunge som satt inne i den 
tette vegetasjonen av skjermplanter, lave busker og småtrær. Den peip regelmessig 
som fugleunger gjør når de venter på å bli matet. Lyden var så svak at vi måtte være 
på kloss hold for i det hele å høre den. Omtrent hvert 10. eller 15. minutt kunne vi 
slå fast at den fikk føde . Det lyktes et par ganger å få et glimt aven voksen grashoppe
sanger et par meter fra plassen der ungen satt. 

Mens vi holdt vakt, hørte Anders Cederløv nok en unge ca. 5 meter fra den første . 
De peip samtidig, så det var minst to unger. Da vi til slutt forsøkte å finne ungene ved 
å lete fot for fot i den uvanlig tette vegetasjonen, tidde de helt stille og hørtes ikke mer 
den neste halvtimen. Ungene var nok alt så store at de hadde fjernet seg fra stedet. 
Forsøk på å fange dem i nett lyktes ikke, fordi området på grunn av bløt myr ikke lot 
seg avsperre på alle fire kanter . 

Noen forveksling med sivsanger er utelukket. Riktignok hadde et sivsangerpar 
tilhold en 100 meter unna, men disse var lette å holde øye med når de smatt omkring 
i buskene. Dertil kom at hannen sang rett som det var. 

Det kan nevnes at den 6. juni 1967 tok jeg opp på lydbånd en hann som hadde 
tilhold ved Eikely på sørsida av Jottennuten, som ligger nordaust for flyplassen på 
Forus. Fuglens tilholdssted, en gruppe lauvtrær med kratt innimellom, var omgitt 
av kultureng. Fol k på stedet hadde hørt denne grashoppesangeren hver kveld fra 
ca. 1. juni, men da enga ble slått i midten av juni, ble den ikke hørt mer. 

Ifø lge bonde Tor Ramsdal hadde oppsitterne alt i 1950-årene lagt merke til denne 
merkelige «grashoppsurringa» på Gimremyra. 

Også våren 1968 ble flere grashoppesangere observert på Jæren. I dagene omkring 
12. mai var det således 2 cf cf på Gimremya. De holdt seg nøyaktig p å de samme 
områder av myra som i 1967. Dessverre hadde jeg denne vår ikke høve til å foreta 
nærmere undersøkelser. 

Summa ry 
Breeding Grasshopper Warb1er, Loeustella naevia, at Sola, Rogaland county 1967 

Different observations of singing males near Stavanger are reported. One specimen 
was observed July 7, 1967, feeding two young sitting in different places in dense 
vegetation. 

A. Bernhoft-Osa 

Observasjon av rødnebbterne på Hardangervidda 
Den 22. juli 1968 observerte vi ved Viervann, en av fjordarmene til Kalhovdfjorden, 

et eksemplar av rødnebbterne. Den passerte 3 meter fra oss og videre bortover. Kalhovd· 
fjorden ligger 1114 m o.h. Meg bekjent er det første gang rødnebbterna er sett så langt 
inne i landet. 

Summa ry 
An Arctic Tern, Sterna paradisaea, seen on Hardangervidda, 1114 m above sea level. 

Gudmund Grønstei n 

Rødnebbterner er sett på Hardangervidda flere av de siste somre av Gunnar Lid, 
som senere vil publisere sine observasjoner. Den hekker mange steder i innlandet, 
f.eks. ved Femunden (se bl.a. Haftorn 1962: V åre Fugler). 

Red. 
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Stillits observert på Kolbotn 
. Den 15. juli 19~8 ble to stillitser observert ved Kolbotn kapell, Akershus. Fuglene 

SpIste frøene av skjermplanter som stod ved veikanten. Det karakteristiske gule tverr
båndet på vingene var lett synbart da de ble skremt opp. 

Summary 
Two goldfinches, Carduelis carduelis, were observed on July 15 , 1968, at Kolbotn 

Chapel, Akershus county. 

Håkon Solberg 
Stillitsen har tiltatt i antall i senere år og er iakttatt mange steder i og omkring Oslo 

på alle årstider. 

Red. 

Piggsvin i Malm i N ord-Trøndelag døde på «barselseng» 
Den 12. juli kom et piggsvin, Erinaceus europaeus, inn p å foringsplassen ved mitt 

v~rkst~d. Selv om det va r tidlig på dagen, va r det i og for seg ikke noe rart i det, da 
plggsvm ofte vanket på foringsplassen om kveldene, selv om denne riktignok var 
b~regnet på fugl. Det som imidlertid var iøynefallende med dette piggsvinet, var dets 
eIend<;>mmelige oppførsel. Det la seg bl.a. gjentatte ganger over på siden, og det pustet 
hele t Iden meget tungt. Hele dagen holdt dyret seg p å fOringsp lassen, og om kvelden 
var det åpenbart meget svakt; det brukte sine siste krefter i forsøk på å karre seg i skjul 
av noe vegetasJon. 

Jeg var bortreist, men dagen etter fikk jeg se det døde dyret. Jeg så da straks at det 
virket påfallende tykt, og ytre skader fantes ikke. Det viste seg å være en drektig hunn. 
Fostrene var full båret, og dyret hadde tydeligvis dødd i ferd med å føde. r fødsel s
åpningen kunne sees et foster, som lå så forkjært at muskulaturen ikke hadde k lart 
å stø te det ut. Dødsårsaken synes å skyldes fø dselsvansker, og man kan derfor si at 
piggsvinet døde på «barselseng». 

Summary 
Hedgehog in Malm, Nord-Trondelag dies in «childbirth» 

A h edgehog which h ad been behaving strangely all the previous day was found 
to have died trying to give birth to fu lly developed young, the first of which was mis
placed and could not be expelled. 

Sigmund Haldås 

Viltet på bilvegene våre 
M ed økende kjørehastigheter og bilantall vil vi utvilsomt i Norge få et stad ig stigende 

antall kollisjoner mellom bil er og ville dyr som krysser eller spaserer på vegene våre. 
Hva skal en bilfører gjøre når han har kollidert med en elg, eller har kjørt over og 

drept en hare? Her kommer mange problemer inn i bildet; både jaktloven, forsikrings
tekniske og humanitære hensyn er vel blant de tanker som først melder seg. 

Norges Automobilforbund og Foreningen til Dyrenes Beskyttelse er blitt informert 
o m de problemer som oppstår ved slike kollisjoner. Vi håper at bileier- og dyrebeskyt
telsesforeninger og Norges Jeger- & Fiskerforbund kunne gå sammen om å gi ut en 
liten trykksak om dette. 

r Sverige har «Nationalforeningen for Trafiksåkerhetens Fråmjande» og «Svenska 
Jagarefo r bundet» nylig gitt ut en brosjyre, «Djur p å vågen», som var et vedlegg til 
~<Sveriges natur» nr. 1, 1968. Med små forandringer ville denne kunne benyttes også 
l Norge. 

Hj. Munthe·Kaas Lund 

202 

Bokanmeldelse 
H. STROM og L. H. LEWY: Animals on stamps. 
Philart Productions Ltd., Il Bermondsey Street, London SE 1 (co-produksjon 
med VEB Transpress-Verlag, Berlin), 1968. 383 s. 16 pl. 30/- sh . 

For en zoologiinteressert som samtidig samler frimerker, kan en temasamling 
- i motsetning til det mer vanlige: å samle på de forskjellige lands frimerker - by 
på interessante perspektiver. Ved hjelp av dyrefrimerker kan han eller hun lage seg 
en oversikt over dyreriket som helhet eller kanskje spesialisere seg på enkelte av 
dyrerikets grupper. En slik temasamling kan varieres på mange m åter, som f.eks . 
«Steppenes dyreliv», «Polaregnenes fauna», osv., eller dersom man ønsker et mer 
omfattende tema: «Dyrene og deres omgivelser». Her kan man sette sammen frimerker 
som viser dyr, planter, landskap m.m. typisk for et eller annet område. Dette kan være 
en morsom måte å lære seg økologi p å. Selvfølgelig kan også andre grener av zoologien 
illustreres ved en frimerkesamling: Naturvern, Zoos, Paleontologi m.m. 

Frimerkekatalogen «Animals on stam ps» er nå kommet i en fjerde utgave - ajourført 
til 1967, og for førs te gang i engelsk oversettelse fra tysk. Den er delt i to avsnitt. Det 
førs te gir en oversikt over de forskjellige lands frimerker med dyremotiv ordnet etter 
utgivelsesår, verdiangivelse osv. r det andre avsnittet er frimerkene ordnet etter dyre
systemet , slik at man raskt kan se hvor mange frimerker som illustrerer en spesiell 
orden eller familie. Listen er meget oversiktlig med latinske navn i kursiv ved siden 
av vanlig brukte engelske navn der hvor disse finnes. Listen er kontrollert av engelske 
zoologer. Bakerst har katalogen r egister som går både p å latinske og på de vanligst 
brukte engelske navn. 

For de zoologiinteresserte som allerede samler på dyrefrimerker, vil katalogen 
være til stor hjelp. For andre zoologiinteresserte kan katalogen gi inspirasjon til en 
ny måte å dyrke sin interesse på. 

Jon-Arne Sneli 

Foreningsmeddelelser 
NZF - Oslo-avdelingens høstprogram 

Sønd. 22/9 kl. 13. øst for broen ved syden den av østensjøvann. Museumsstipendiat 
Gunnar Lid : Fugleekskursjon. - Tirs. 1/ 10. D osent dr. Ragnhild Sundby : Problemer om 
biocider. Lysbilder. - Tirsd. 15/ 10. Professor dr . Anatol Heintz: Til naturen gjennom 
museet. - Tirsd. 29/ 10. Univ.lektor Ole-Anton Sæther: Fjærmygg som biologiske 
indikatorer. Lysbilder. - Tirsd. 12/ 11. Førsteamanuensis dr. Age Jonsgård: Litt om 
biologien og beskatningen aven del hvalarter som tilhører vår fauna. Lysbilder. - Tirsd. 
26/ 11. Prosektor Kristen Helgeland: Mikrobiologiens rolle innen moderne biologisk forskning. 
Lysbilder. - Tirsd. 10/ 12. Arsmøte. Filmprodusent Albert W. O wesen, film: Jerven 
i norske fjeU m,m , A lle møter kl. 19.30 i store kjemiske auditorium, Blindern. 
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FAUNA-samleperm 
Etter henvendelser fra medlemmer har vi 

gått til anskaffelse av samlepermer laget 
spesielt for tidsskriftet FAUNA. Permen er 
fremstilt i grønn plast og er påtrykt FAUNA, 
NZF i gullbokstaver. Hver perm gir plass til 
3- 4 årganger. Nederst på permens rygg er 
det en plastlomme for notater om hvilke 
årganger permen inneholder. 

Samlepermer fås kjøpt gjennom Norsk 
Zoologisk Forening, Zoologisk museum, Oslo 
5, til en pris for medlemmer av kr. 10,-
pr. perm + porto. JAS 
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Hvordan kan skolene utnytte 
museene på Tøyen? 

Klasse r fra barne- og ungdomsskole, gymnas og lærerskole får 
undervisning i museene og veksthusene gjennom skoletjenesten . 
Skoletjenesten leverer også en rekke «ferdigpakkede» ekskursjoner 

i biologi og geologi i Oslo-området. 

La elevene komme i direkte kontakt med tingene ! 

Velg program og gjør avtale i tlf. 686960, linje 36. 

UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSEER 
Oslo 

Dyr i familien 
Råd til foreldre som vil at 
deres barn skal få virkelig 
glede av sine kjeledeg'ger. 
Skrevet av den danske dyre
psykologen 
Mogens Højgaard 
«Jeg vil anbefale denne nye 
hobbyboken på det aller 
beste både til folk som alle
rede har husdyr, og til dem 
som har planlagt å anskaffe 
slike kjeledegger.» 
Hjalmar Munthe-Kaas Lund 

,,: Kr. 10,-

, Gyldendals Fakler 




