
.. ~,Cw . -/'dr ømmt!ll . /../.7" 
iUI1 ,? ... • '/tNI t8/',~Mm"'~~1IUJ}.7~ . .. _ / ,Bli NI .~~ .. ft~, 
.!)<nl'll>n'l lon !nil mituJ\~ri.mm!5ri1tr ,; • .,. .;,r., ." - • • r !l.brt linlurd1 CTlrrnI. n.ull 
~ I!rII,run~ n>i~"" blrin3at idI CttU IOIb ~ ",r!lftibtt. lOIb ki l<T mnllnglmdli!Jm '\lr1ifnng rinc [olcbc 
lImntmi 1<1 ~ "",lC(m bot . ... n>ir fritte ~1cf>ltIt III bm ~rMtcn rincf (!jcjcUcn \!Crburgm f,nnm; 
ro nmb!'Crf<ll't nunm~cl<TftbcrcnUcfm. lOIb !bllll\Cstl11>Jrtignf4r6ritf ~t. n>dd1<r\lOn 1In1. bm3tmitmailnn 
WlI!nll olInslntlicbcn 'llt1Hmctm kr <>i .!;... . .-. -~ . ~7~,?· . SUirft·ItIItttfcbcT<bm. oud/ >In fllr!lirjlld1<rn 
i)6cc. gw,ftOlDtC bo\I_t n>trbm it. 

(l)cjcbcbcn 3" • ;1.J-:; 
- . , 

1I"t" .... .. 0' • . .-_. , 

Jean Melte I - Hdndverk,bTev fm 1831 

år 1842 startet gean ::Mette I sitt verksted for 
kir. instrumenter i .garver J{ielsens 6uus 5 
paa Grønland- flUor han anbefalte ·sig til 
utførelse af smagfuldt og billigt arbeide'. 

Di kan i år se tilbake på 127 års virksomhet 
vitenSkapens tjeneste. 

Tordenskioldsgt. 3 - * 2031 58 

J . Steenberg & Co. Boktrykkeri, Drammen 

NR. 1 
1969 



fauna 
ÅRG. 22 HEFTE 1 

INNHOLD 

FAMILIELIV HOS LOMVI, URIA AALGE 
B. T schanz, H. Eymann, P. lngold, M. Impekoven, H. Lengaeher, 
H. J. Lengaeher, A. Oberholzer, L. Schmekel , C. Singeisen og J. Steiger: 1 

STORMSVALER (FAM . HYDROBATLDAE) I NORGE 
Svein M yrberget, Viggo Johansen og Olaf Storjord: 15 

GREVLINGENS, MELES MELES, NAvÆRENDE UTBREDELSE I NORGE 
Ola Arne Aune og Svein Myrberget: 27 

ØRNEFREDNING 
Edvard K. Barth: 33 

OM FORPLANTNING OG UTBREDELSE HOS BJØRKEMUS 
SIC1ST A BETULINA ' 

Ola Arne Aune: 39 

FUGLEOBSERVASJONER pA LILLE OG STORE TAMSØY I PORSANGER 
Hjalmar Larsen: 43 

HVITFINNET STEINULKE, COTTUS GOBLO, NY FISKEART FOR NORGE 
Rolf Vik: 47 

SYMPHYLER - EN ARTHROPODGRUPPE SOM ER LITE UNDERSØKT 
1 NORGE 

Erik Børset : 51 

TREKK FRA FUGLEFAUNAEN I TROLLHEIMEN 
Rolf Langvatn og Arne Moksnes: 56 

SMANOTISER - BOKANMELDELSER - FORENINGSMEDDELELSER 

Omslagsbildet: Gammel havørn. Foto : Johan F. Willgohs. 

Ansvarlig redaktør: 
Redaksjonssekretær: 
Redaksjonskomite: 

Professor. dr . ..phiJos. Rolf Vik 
Førstekonservator dr. philos. Edvard K. Barth 
Forsøksleder dr. philos. Alf Bakke, Redaktør Ragnar Frislid 
Konservator Jørgen A. Pedersen 

Kontingent: Kr. 20.00. Stud. og skoleelever kr. 10.00. Utlendinger kr. 25.00 

Adresse: Zoologisk museum, Sars gt., 1, Oslo 5. Postgirokonto 1 2538 

Meddelelse nr. 1 fra «Ethologischen Station Rost, Universitat Bern»*) 

Familieliv hos lomvi, Uria aalge 

B. TscHANz, H. EYMANN, P. INGOLD, M. IMPEKOVEN, 

H. LENGACHER, H.]. LENGACHER, A. OBERHOLZER, L. SCHMEKEL, 

C. SINGElSEN OG]. STEIGER 

I. INNLEDNING 
Når mange individer lever sammen på et begrenset område, kommer' 

de gjerne i konflikt med hverandre. Hos dyr er ikke dette anderledes 
enn hos mennesker. Som barn lærer vi å innpasse oss i et samfunn, og 
vi tilpasser våre behov til våre medmenneskers. Dette blir desto lettere 
jo sterkere de personlige båndene er som forbinder oss med medmen, 
neskene. For det anonyme samliv har vi laget regler som er fastlagt 
i lover, og vi har skapt instanser som skal gjøre det mulig å adlyde dem. 
Alt etter hvilke forhold en folkegruppe lever under, er reglene for, 
skjellige. Buskmennesket har behov for andre lover enn innbyggere av 
et industriland for å muliggjøre eksistensen for den enkelte og samfunnet. 
Og i industrilandet må reglene stadig tilpasses de skiftende forholdene. 
Den siste tidsepoken viser at dette ikke alltid skjer uten sammenstøt 
mellom de sosiale partnere. Dette vil også skje i fremtiden, idet våre 
livsbetingelser skifter fort med økende folketall og industrialisering. Ikke 
bare menneskenes, men også dyrenes livsbetingelser blir berørt av dette. 
I områder med voksende intensivert landbruk og industrialisering, 
resulterer dette i tilbakegang av pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. 
Selv med vår beste vilje til å bevare nødvendig livsrom for dyrene, er 
vi meget ofte ute av stand til det, fordi vi vet alt for lite om de enkelte 
arters livsbetingelser. Først i den senere tid har man fått forståelsen av 
at det er nødvendig å ha nøyaktig kjennskap til dyrenes levevaner for 
å kunne beskytte dem. 

Grundig kjennskap til næringsbehov og dyrenes oppholdssted er ikke 
nok, vi må også ha innsikt i de forskjellige arters samliv og utviklingen 
av ungdyrene. For å oppnå dette mål kreves det inngående iakttagelser 
av dyrene i deres naturlige omgivelser, samt særegne undersøkelses, 
metoder som kan bevise at de konklusjoner man har nådd ved observa, 
sjoner er riktige. Sammenlignet med andre arbeidsområder' innen 
zoologien står vi her helt i begynnelsen, fordi bare ganske få forskere 
har hatt muligheter til å befatte seg med en dyreart over en årrekke ute 
i det fri og samtidig fastslå gjennom eksperimenter om resultatene av 
observasjonene var korrekte. 

Vennlig imøtekommenhet fra grunneierne av fugleøya Vedøy i Røst 
*) Med støtte fra «Schweizerische Nationalfond zur Forderung der Wissenschaftlichen 

Forschung». 
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; Fig. L 
Sørspissen av Lofoten tatt fra Vedøy mot Storfjellet og Nykene. 

Storfiellet und Nyken an der Siidspitze der Lofoten, lIon Vedoy aus gesehen. 
(Fotos B. Tschanz når annet navn ikke er oppført.) 

på sørspissen av Lofoten (Fig. 1), har gjort det mulig for oss å 
studere forskjellige alke arter og å oppfostre ungfugler helt fra 1956. 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle hjertelig for tillatelsen til 
å arbeide på deres grunn og for all hjelp som har vært ydet oss. En takk 
også til Universitetet i Oslo og Fiskeridirektoratet i Bergen, som har 
gitt oss råd og hjelp til å gjennomføre vårt vitenskapelige arbeid. 

Vi vil i de nærmeste år prøve å berette om tidligere og fremtidige 
resultater av våre undersøkelser i landets eget språk og håper på denne 
måten å kunne tjene en bred krets av nordmenn for å vise vår takk
nemlighet for all gjestfrihet som har vært vist oss. 

I litteraturhistorien til slutt er bl.a. oppført alle de arbeider fra Røst 
som hittil er publisert av vårt team. 

Il. ALKEFUGLENE PÅ VED0Y 
l. Artene 

På Vedøy nnnes 4 arter av alkefamilien : alke, Alca torda, lomvi, 
Uria aalge, teiste , Cepphus grylle, og lundefugl, Fratereula arctiea (Fig. 2). 
Dertil kommer noen polarlomvi, Uria lomvia (Ingold & Vogel 1965, 
Brun 1965), som hekker blant lomviene og i sjeldne tilfeller parrer seg 
med disse (Tschanz & Wehrlin 1968). 

2 

F · 2 a b 
tg .. c d 

a T eiste, Cepphus grylle (foto B. Rasch· 
T ellefsen). bLunde, Fratereula arctica. 
c A lke, Alca torda (foto E. K. Barth). 
d Lomvi, Uria aa lge. 
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Fig. 3. 
øverste rekke: Alke. Midtre venstre: Teiste. Midtre høyre: Lunde. Nedre rekke: Lomvi. 

Ober: Alke. Mitte links: Teiste. Mitte rechts: Papageitaucher. Unten: Trotte!lumme. 

2. Hekkesituasjonen 
Det er bare teistene som hekker like veq. sjøen, som oftest i dype 

fjellsprekker. De har to egg. De andre artene har bare ett egg og foretrekker 
hekkeplasser som ligger høyt over sjøen. Lundefuglene graver dype 
ganger i de gresskledde fjellsidene med føtter og nebb, hvor de lager en 
fordypning som av og til blir foret med gress. Noen få hekker i steinurer. 
Alkene finner som oftest en plass i en fjellsprekk, lomviene foretrekker 
åpne hyller. 

Fra lundefugl til teiste og alke blir hekkeplassene lysere for hver art, 
og for lomvienes vedkommende faller fullt lys på rugeplassen. Delvis 
parallelt til dette blir eggene mer iøynefallende. Hos lundefuglene er de 
hvite (ofte skitne), hos teistene grønnlige til brunlige med nokså jevnt 
fordelte flekker, hos alkene er grunnfargen meget lys og som oftest 
med fremtredende mønster. Hos lomviene er de både sterkt farget og 
mønstret med tydelige flekker og striper (Fig. 3). 

Med tiltagende utsatt hekkeplass forandres eggformen: Lundefuglegg 
er nesten ovale, teistegg litt spissere, og fra alke til lomvi blir formen 
stadig mer pæreformet. Lomvien er den eneste arten som slutter seg 
sammen i rugekolonier, hvor mange fugler sitter tett inntil hverandre. 
Dette er en meget spesiell adferd. De fleste andre fuglearter hekker parvis, 
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og de enkelte parene er påpasselige med å holde en viss avstand fra 
hverandre. Eksempelvis ligger reirene til krykkene, Rissa tridactyla, selv 
under tetteste bosetning i fjellveggen, bare så nær hverandre at naboene 
ikke når hverandre med nebbene. Dette er nødvendig hos disse stridbare 
fuglene, ellers ville naboene stadig bite seg fast i hverandre, rive hverandre 
fra reirene og dermed sette avkommet i fare. Hettemåkene, Larus ridi
bundus, skaffer seg rugeplassen ved å kjempe om den. Allikevel er ikke 
dette nok til å beskytte egg og unger fra røveraktige artsfeller. Mens 
f.eks. enkelte hettemåker flyr opp sammen for å angripe og jage en 
fiende, forsyner de som er igjen seg med naboenes unger og egg. Dette 
kan føre til store tap, til sine tider til og med utrydde en koloni full
stendig. Isolasjon av rugeplassen er en forutsetning for de fleste fuglearter 
til å bevare arten. Dette er også tilfellet hos alkene, teistene og lunde
fuglene, men ikke hos lomviene. Hos disse fugler beror denne forut
setningen på en særpreget adferd. 

3. Sikring av rugevirksomheten hos lomviene 
Vekslende forstyrrelser i rugevirksomheten og fostringen av ung

fuglene blir betraktelig minsket: 
A. Gjennom den utpregede tilknytning til en helt eksakt rugeplass. 
B. Gjennom den spesielle, positive reaksjon som de særpregede 

eggene utløser hos foreldrefuglen, samt negativ reaksjon overfor andres 
egg. 

C. På grunn av de sterke bånd mellom foreldrene og deres unge og 
den løse kontakten til de andre artsfeller på fjellhyllen. . 

a) Tilknytning til rugeplassen. Det fins bare rugende par i koloniene. 
Hvert par har sin bestemte rugeplass og unngår artsfellenes plasser. 
Samme par beholder sin rugeplass i flere år. Et ringmerket par fant vi 
10 etterfølgende somre på samme sted. Takket være denne stedstrohet 
og lojalitet er det unødvendig for medlemmene aven rugekoloni å kjempe 
for å beholde en rugeplass. Hvordan et par finner seg en plass første 
gang de legger egg, er ennå ukjent. Det ser ut som om bolignød aldri 
oppstår; hvert nye par finner på en eller annen måte en ledig rugeplass. 

b) Forhold til egget. Et rugepars egg adskiller seg som oftest i farve 
og mønster tydelig fra de andre egg som ligger på fjellhyllen. Lomviene 
aksepterer bare egg som ligner deres eget; ukjente eggmønstre utløser 
en avvisende holdning. Dermed er det unaturlig for fuglene å tilegne seg 
egg som ikke er deres eget. Lomvier spiser aldri egg. 

e) Familie- og gruppe-fellesskap. Begge foreldrepartnere deltar i ruge
virksomheten og fostringen av ungen. Det er sjelden at ungen får krype 
innunder en fremmed fugl eller blir matet av den. På fjellhyllene adlyder 
ungene og foreldrene bare hverandres rop. Slik holdes familien samlet, 
samtidig som hver familie isoleres fra de andre fuglene på hyllen. Foreldre
nes såvel som ungfuglenes rop har personlige særpreg. Disse må læres 
av fuglene på samme måte som menneskene. Hvordan lomviungen gjør 
seg kjent med sine foreldre, blir beskrevet i følgende kapittel. 
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Fig. 4. 
abc: Klekking av et lomviegg (jfr. teksten). 

Schliipfen des Lummenkiickens (Erkliirungen im Text). 

4. Hvordan oppstår forholdet mellom foreldrefuglen og ungen? 
A. Ungens virksomhet under klekkingen 

Ved å klekke ut 173 lomvikyllinger i rugemaskin og ved å kontrollere 
9 egg under klekketiden i fjellet, iakttok vi følgende forandringer på 
egget og på ungens aktiviteter: 

a) Det første livstegn høres i det ennå uforandrete egg som en svakt 
skrapende lyd og piping. Egget er blitt adskillig lettere og har tendens 
til å innta en bestemt stilling, nemlig slik at det parti hvor ungen siden 
hakker seg ut, vender oppover. Derfor er det mulig for ungen å komme 
ut av egget uhindret, selv om dette ligger delvis i vann eller sørpe. 

b) Den første åpningen lager ungen på det høyest liggende punkr 
ved den butte enden av egget (Fig. 4a). 

c) Etter ca. 20 timer hakker den bort flere skallbiter omkring hullet, 
slik at det oppstår et anselig hull i løpet av de neste 24 timer. 

d) Ungen snur seg alltid i retning mot klokken (sett fra den butte 
enden av egget), hakker en sirkelformet åpning i skallet og adskiller 
dermed en kalott fra den butte enden av egget. Ennå før denne har 
løsnet helt, presser ungen seg pipende mot skallet, trykker ut kalotten 
og arbeider seg så ut av egget (Fig. 4 b, c). Hele utklekkingsprosessen 
varer i gjennomsnitt 3 døgn, 14 timer, 17 min. (20 egg). 

5. Forholdet mellom foreldre og ungen under utklekkingen 
A. Ungens innflytelse på foreldrene 

Før utklekkingsvirksomheten setter inn hos ungen, ruger lomvien 
rolig, står bare opp av og til for å pusse seg og slå med vingene og for 
å skyve egget under seg på nytt. Den gir bare lyd når de andre lomviene 
kommer tilbake til fjellhyllen etter en forstyrrelse. Når egget rulles inn 
under kroppen, utstøter den en spesiell lyd (heretter beskrevet som 
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«Ei-Annahme»-rop). Avløsning i rugingen skjer etter ca. 16 til 24 timer. 
Som oftest ser man den ledige partner bare ved enkelte besøk på fjell
hyllen. Den befatter seg da mer med sin make enn med egget. Omtrent 
2 dager før ungen er utklekket, forandrer begge partnere sin adferd. De 
avløser hverandre nå etter 2 til 12 timer og befinner seg ofte samtidig 
på hyllen. Den rugende fuglen reiser seg ofte, ser på egget (<<kontrollerer» 
det) og skyver det tilrette. Hyppigheten av denne eggkontrollen er 
periodisk, og hvert periodemaksimum blir høyere ettersom kyllingens 
utklekkingstid nærmer seg. Ved hver eggkontroll utstøter foreldrefuglen 
dette «Ei-Annahme»-ropet. Dessuten begynner foreldrene å bringe fisk 
som de prøver å mate egget med. 

Gjennom analyser av lydbånd ble det bevist at denne adferds
forandringm blir forårEaket av ungens lydytring og klekkingsaktivitet. 
En mikrofon He bukt til å ta orp lyder fra foreldrefugl og unge, samtidig 
som alle aktiviteter ble diktert fra observasjonsplassen via en annen 
mikrofon. Foreldrefuglen reiste seg hver gang ungen brakk av et stykke 
av eggeskallet og pep. På grunn av ungens aktivitet ble foreldrene for
styrret i sin behandling av egget, samtidig som de forandrer adferden fra 
ruging til pleie (matingsforsøk). Forstyrrelsen viste seg bl.a. under 
rugeavløsningen. Av og til forlot nemlig den rugende fugl egget straks 
partneren var kommet til fjellhyllen, istedenfor å vente med senket hode 
og sprikende vinger til avløseren stod i samme stilling tett ved for å rulle 
egget bort til seg. Forstyrrelsen kommer av forandringen i egget som 
kunne vises eksperimentelt: Hvis lomviene har valget mellom to like 
egg, hvorav et har et hull, tar bare 22 % egget med hullet, mens 78 % 
tar det uforandrede egg (forsøk med 18 eggpar). Hvis derimot ungen 
dertil roper i det forandrede egg, velger 90 % av lomviene dette og bare 
10 % det hele egg som er stumt (20 eggpar). Den rugende fugls interesse 
forårsaket av ungens rop er altså sterkere enn den naturlige hemning 
mot å rulle et forandret egg inn under seg. 

B. Foreldrenes innflytelse på ungen 
Foreldrene varmer egget, skyver det tilrette, forsøker å mate det og 

ytrer alt etter situasjonene forskjellige lyder. Under utklekkingsforbe
redelsene virker derfor termiske, mekaniske og akustiske inntrykk på 
ungen. Vi prøver hos 9 unger i frihet og 99 kunstig utklekte unger 
hvordan de reagerer på de forskjellige impulser under utklekkings
forberedelsene. 

a) Hvis et egg som blir forlatt av den rugende fuglen avkjøles, begynner 
ungen å «gråte». Når egget blir oppvarmet igjen, forandrer «gråten» seg 
til kontakt ropet, og til slutt blir ungen stille. 

b) Når den rugende fuglen ruller egget inn under seg, forholder 
ungen seg rolig. Når dEt eanhs rå eggeskallet, eller egget blir snudd, 
hevet og senket hurtig i håndEn, 1:::egynner ungen å «gråte». 

c) I løpet av utklekkingsforberedelsene reagerer ungen stadig bedre 
og bedre på akustiske impulser, svarer først med å «gråte» så med 
enkelt kontaktrop og senere også med dobbeltkontaktrop. 
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I fjellet reagerer ungene særlig godt på foreldrenes lokkerop. Alle 
andre lyder fra foreldrene er nesten uten virkning. Uten virkning er 
også lokkeropene fra alle nabolomviene, selv om ungen må kunne høre 
disse nesten like, tydelig som foreldrenes. Dette kan tolkes på grunnlag 
av følgende antagelse: Hos ungen i egget veksler perioder med aktivitet 
og inaktivitet. Det er usannsynlig at disse perioder opptrer samtidig hos 
de forskjellige ungene på samme hylle. Ungens aktivitet er et incitament 
til at foreld.rene beskjeftiger seg med egget og ytrer lokkerop. Hver fugl 
bruker alltI~ samme slags lokkerop : «Ei-Annahme»-rop. Hver gang 
ungen er aktIV, hører den dette bestemte rop. Det er åpenbart at dette 
blir innprentet, slik at ungen etterhvert bare reagerer på det. At vår 
antagelse er riktig, kan bevises med eksperimenter hos kunstig utklekte 
egg. 

C. Eksperimenter som viser ungenes reaksjon på forskjellige lyder 
under utklekkingsforberedelsene 
Fra det første pip høres, blir hvert egg tatt ut av rugemaskinen og 

holdt foran en høyttaler som er plassert langt fra rugemaskinen, og 
lyden som består aven dressurtone, blir gjentatt 5 ganger. Hvis ungen 
ikke svarer, beveges egget litt frem og tilbake eller blir ristet. Til å begynne 
med reagerer ungen ikke bare på dressurlydene, men under eggtransporten 
fra rugemaskin til høyttaler også på menneskelige stemmer og sterke 
lyder. Denne uspesifiserte reaksjon forsvinner etter en tid, og ungen 
svarer etterhvert bare på det påsatte lokkerop (dressurtonen). 

Under testingen spilte vi to rop, hvorav det ene var kjent, for femten 
unger som fra før hadde fått høre serier på fem lokkerop gjentatt 20-41 
ganger. Seks av de femten ungene reagerte bare på dressurropet de 
resterende ni også på kontrollropet. Dressurropet ble besvart hyppi~ere 
(96 %) enn det ukjente (36 %). Som i det fri, reagerer kunstig utklekte 
unger i egget bedre på et rop de har hørt gjentatte ganger enn på et som 
er ukjent. 

Under naturlige forhold hører ungen ikke bare ropet til en av 
foreldrene, men begges (som er forskjellig). For å prøve om ungen er 
i stand til å innstille seg på to forskjellige rop mens den befinner seg 
i egget, gjorde vi følgende forsøk: 33 unger ble først utsatt for ett lokke
rop. Etter at det var innarbeidet, spilte vi et annet lokkerop. Første 
gangen det annet rop blir satt på, virker dette tydelig dårligere enn det 
første (Fig. 5). Resultatet peker altså i samme retning som beskrevet 
ovenfor. Istedenfor å reagere med gjennomsnittlig 8,6 til 11,9 pip, svarer 
ungen med gjennomsnittlig bare 2,2 pip til å begynne med. Mottakelig
heten for det nye rop tiltar etterhvert. Etter 9 lydpåsettinger er det 
gjen~oms?ittlige antall svarpip øket til 11. Dette viser at ungene også 
kan mnstille seg på et nytt lokkerop i tillegg til det som ble lært først. 

6. Forholdet mellom foreldrene og ungen etter klekkingen 
Etter at ungen har presset seg ut av eggeskallet, har den til å begynne 

med ikke kraft nok til å reise hodet. Den snur seg f~a lyset og skyver seg 
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Fig. 5. 
Middelverdier av 33 lomviungers reaksjon inne i egget (jfr. teksten). 

Mittelwert der Reaktionen von 33 Lummenkucken im Ei (Erkliirungen im Text). 

mot mørkere områder. Så snart hodet berører en gjenstand, trenger 
ungen seg fremover og forsøker å krype under den. Dette behov er 
så sterkt at den kunstig utklekte ungen forsøker av og til å krype tilbake 
i eggeskallet eller under sin egen utstrakte vinge, hvis hodet kommer 
i berøring med den. Denne reaksjon på mørke og berøring er biologisk 
viktig, fordi ungen under normale forhold kommer ut av egget under 
eller foran foreldrefuglen. Den kommer i kontakt med foreldrenes 
fjærdrakt og trenger seg frem inntil den kan skjule seg helt i fjærene. 
Etter lett hoderysting faller ungen til ro med hodet hvilende bakover. 
Hos foreldrene finner ungen mørke, kontaktmulighet og varme. Ungens 
evne til varmeregulasjon setter først inn fra 4. til 6. levedag (Kartaschew 
1960). 

Foreldrefuglen reiser seg av og til på grunn aven ytre forstyrrelse, 
den pusser seg, slår med vingene eller ruller det tomme eggeskallet under 
seg. Dermed mister ungen plassen mellom vingen og kroppen av 
foreldrefuglen. Den krabber frem, hakker etter eggeskallrester på fjell- -
hyllen, begynner å pusse seg eller fjerner seg fra foreldrefuglen mot en 
nabolomvi. Dette tillater ikke foreldrefuglen. Først utstøter den et 
lokkerop ; hjelper ikke dette, begynner den å skrike og angriper nabo
lomvien som ungen nærmet seg, går selv bort til ungen, ruller den som 
et egg opp på føttene sine og går langsomt tilbake til rugeplassen med den. 

Det er ikke bare glede å ha en unge, stadig rister foreldrefuglen på 
hodet (tegn på forstyrrelse) når ungen blir skjøvet tilrette. Det tomme 
eggeskallet interesserer like meget som ungen, fuglen ruller det inn under 
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seg og ruger på det. De akustiske kontakter som oppstod under ut
klekkingen fortsetter. Lokkerop fra foreldrene bevirker som oftest at 
ungen snur seg mot dem og nærmer seg, men aktiviserer den også til 
å hakke etter sine egne tær, fjær og eggeskall som ligger omkring og etter 
foreldrefuglens nebb. Denne aktiviseringen trenger ungen særlig før den 
første matingen finner sted. 

Når den fisk-bærende partner lander på fjellhyllen, blir den mottatt 
av sin make med høye skrik og bjeff. Ungen reagerer ikke på disse 
lydene. Hvis derimot fuglen med fisken ytrer lokkeropet, svarer ungen 
med kontaktlyden og kommer frem fra den beskyttende vingen. Ungen 
vender seg mot den lokkende fuglen, går noen skritt imot den og hakker 
etter nebbet. Ennå hakker ungen ubehjelpelig, den får ikke tak i fisken 
med en gang, men tålmodig står begge foreldrene tett ved hverandre, 
avskjermer kyllingen på hver side med de sprikende vingene slik at 
den er usynlig for iakttakere og nabolomviene. Stadig på nytt blir fisken 
bydd frem, og lokkeropet lyder inntil ungen tar fatt i fiskehalen som 
stikker ut av den voksnes nebb. Fisken glir nå over i ungens nebb blir 
snudd og svelges i et stort rykk med hodet først. ' 

Ved mating ser man hvor viktig det er at ungen kjenner foreldrenes 
rop. Bare det kjente lokke rop gjør det mulig for ungen å oppdage den 
andre foreldrefuglens tilstedeværelse og å lokalisere den, og bare lokke
ropet fra den virker slik at ungen forlater sitt beskyttede sted under 
d~n andre av foreldrene for å gå mot den ropende lomvien. Samtidig 
VIser det seg at det er gunstig at kyllingen ikke reagerer på fremmede 
lomviers rop. Skulle dette være tilfelle, ville alle unger løpe mot en 
hvilken som helst lomvi som ytret lokkeropet. Den spesifike reaksjon 
lomviungen viser overfor foreldrenes lokkerop og måten fisken blir gitt 
videre på, er den eneste garanti for at alle unger får den nødvendige føden. 

Hvis begge foreldre flykter samtidig fra fjellhyllen på grunn av 
forstyrrelser, hender det at ungen løper til en fremmed fugl som blir 
sittende på hyllen og søker beskyttelse hos den. Av og til tillater denne 
at ungen får bli og tilbyr den beskyttelse, selv om en egen unge alt er 
tilstede. Av dette sluttet mange iakttakere tidligere at lomviene oppfostrer 
ungene i fellesskap. Dette er ikke tilfelle, for ungene vender tilbake til 
foreldrene når de hører deres lokkerop. Unntak kan forekomme ved 
~angvarig fravær av de fleste fugler. Når da de yngste kyllinger begynner 
a fryse, søker de beskyttelse hos en barnløs lomvi hvis den er tilstede 
på hyllen. Da kan behovet til varme bli større enn reaksjonen på det 
kjente lokkeropet. Ungen vender da ikke tilbake til foreldrene. På denne 
måten kan et adoptivforhold oppstå. Men det tar tid før alt fungerer 
normalt, for ungen reagerer til å begynne med ikke på adoptivforeldrenes 
lokkerop, slik at det oppstår vanskeligheter med de første matinger ; 
men disse vanskelighetene vil forsvinne etterhvert. Det er åpenbart at 
ungen har evnen til å lære nye lokkerop i tillegg til de kjente. Dette kan 
man se i tilfeller hvor ungen blir overtatt av pleieforeldre og dessuten 
reagerer på foreldrenes rop. Den pendler da frem og tilbake mellom 
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begge foreldrepar. I de elleve år jeg har arbeidet i feltet, har vi bare 
observert to slike tilfeller. 

Ikke alltid gir en fremmed lomvi beskyttelse til en forlatt unge. Det 
forekommer at ungen blir avvist på en passiv måte, idet lomvien ganske 
enkelt blir sittende urørlig når kyllingen forsøker å krype under den, 
eller den kan også hakke etter ungen som nærmer seg. Av og til tar den 
fatt i ungen og slenger den i en stor bue utfor fjellveggen. Dette fører 
til tap av unger. 

De eldre unger er ikke avhengige av å bli varmet av de eldre fugler. 
Forlatt av foreldrene, begir de seg inn i fjellsprekker; en sjelden gang 
kryper de innunder en fremmed fugl, men blir aldri der når de hører 
foreldrenes kjente lokkerop. Dette rop virker så sterkt at ungene til og 
med nærmer seg en høyttaler som gjengir foreldreropet, og dette selv 
om en av foreldreparet befinner seg i nærheten. Lyder ropet vekselvis 
fra en fugl og høyttaleren, iler ungen frem og tilbake mellom disse og 
blir til slutt hos høyttaleren hvis denne er mer utholdende enn foreldre
fuglen. Det kan være at de optiske særmerker er mindre virkningsfulle, 
sammenlignet med de akustiske. Dette ble bevist med eksperimentelle 
undersøkelser: 

7. Virkningsgrad av akustiske og optiske særpreg 
Vi tilbyr 8 nyklekte kyllinger føde, fire av dem på et rødt tøystykke, 

de andre 4 på et hvitt tøystykke med blå striper. Etter maksimalt 22 
matinger blir begge tøystykker vist samtidig for hver av de 8 ungene. 
I 67 av 74 tilfeller hakker ungene etter tøystykket som ble brukt ved 
den første matemetoden. Lomviungene har følgelig innstillet seg på de 
optiske særpreg til underlagene. 

Derpå blir ungene i tillegg dressert til å kjenne et akustisk særpreg; 
hver kylling skal merke seg et eget navn. Til dressuren plasserer vi en 
unge om gangen oppe på et tomt bord i en liten kasse som er åpen på 
den ene siden. Vi roper på den med bestemte navn (Monika, Lars, 
Harald osv.). Bare to av fuglene reagerer første gang med å komme ut. 
De andre forblir i kassen og blir matet der mens deres respektive navn 
blir gjentatt. Etter 4 matinger svarer hver enkelt unge med livlige kontakt
lyder når den hører sitt navn, forlater kassen, løper mot roperen, hakker 
ham i leppene og nesen og forsøker å krype innunder haken hans. Etter 
denne lyddressuren følger en etterdressering av de tidligere lærte optiske 
særpregene. . 

Etter at alle unger reagerer på de optiske særpreg i forbindelse med 
matingen på nytt, gjennomfører vi valgforsøket med det kjente tøystykke 
og det kjente navn. 30 til 40 cm foran inngangen til kassen ser ungene 
det kjente tøystykke og et stykke fra dette en ukjent høyttaler hvorfra 
det kjente navnerop lyder. Alle unger svarer livlig på de respektive 
dressurrop og søker uten unntagelse til den optisk ukjente høyttaler 
når deres navn lyder derfra. Det viser seg altså at ved samtidig virkning 
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Fig. 6. 
Oscillogrammer som viser variasjoner av lokkerop fra en enkelt lomvi på rugeplassen. 

Oszillogramm der Lockrufvariationen einer TrotteUumme am Brutplatz. 

Fig. 7. 
Lokkeropet til tre forskjellige lomvier. 

Lockrufe dreier verschiedener TrotteUummen. 

av det kjente optiske særpreg av matbæreren og det kjente akustiske 
særpreg av ropet, følger kyllingen den akustiske impulsen bedre enn 
den optiske. Dette vil si at ungene avgjort også kan merke seg optiske 
særpreg på foreldrene, men at disse virker mindre enn de akustiske. 
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8. S~rpr~g i lokke~op -~g deres virkninger . 
Oscillogrammer gjør det mulig å beskrive et lokkerop og å angi hva 

som skiller lokkeropene fra de forskjellige lomviene fra hverandre. Et 
lokkerop (Fig. 6) består av et antall enkeltlyder som følger hverandre 
i en. bestemt rytme. Lydstyrke (tverrstrekenes lengde), tonehøyde 
(strekenes tetthet) og klangfarge (bredden av midtbåndet) kan ved 
gjentatte lokkerop fra samme fugl virke nokså forskjellig; lydoppfattelsen 
blir allikevel alltid den samme. Hver lomvi formers~tt eget lokkerop 
med et eget lydbilde, som ikke kan forveksles med andres (Fig. 7). Da 
dette er like konstant som dyrets synlige former og 'farver, muliggjør 
lydmønsteret en like sikker igjenkjennelse av individet som de synbare 
legemlige særpreg. 

I 796 valgforsøk fant vi ut at lomviungeile orienterer seg fremfor 
alt etter det bestemte lydmønster som særpreger foreldrenes rop. Hvor 
godt et rop kan virke sammenlignet med et annet, kan fastslåes ved at 
man lar ungen høre begge to alternerende fra to høyttalere og lar ungen 
løpe fritt. Den nærmer seg da den høyttaleren som har det rop som 
den liker best. Er ropene like, fordeler ungene seg likt på begge høyt
talere. Opptakene av lokkeropene lar seg forandre teknisk på forskjellige 
måter. Ved hjelp aven ekkomaskin kan lydbildet bli utvisket. Et slikt 
rop virker i bare 5 % av tilfellene. Likeså virkningsløst er et originalrop 
som blir spilt baklengs. Ungene merker også små forandringer i lokke
ropet, f.eks. avvikende klangfarge eller tonehøyde. Originalropet virker 
best. Har fuglen valget mellom to variasjoner, følger den det rop som 
avviker minst fra det opprinnelige. Ungene må altså ha originalropet 
i hukommelsen og sammenligner det med det de hører. Hukommelsen 
er så nøyaktig at selv forandringer på mindre enn en halvtone blir husket. 
Da ungene kan fastsette klangfarge, tonehøyde, lydstyrke og tidsmønster, 
råder de over alle forutsetninger for å skjelne mellom de forskjellige 
lomvienes lokkerop. At de gjør det, har vi bevist med eksperimenter 
i det fri og i laboratoriet. Vi har dessuten vist at ungenes aktivitet blir 
rettet mot foreldrene gjennom deres lydytringer, som følgelig er det 
avgjørende moment for en vellykket oppfostring av ungene. 

'ZUSAMMENFASSUNG 
Familienieben bei Trottellummen 
lI. 1,2. Auf der Vogelinsel Vedoy (Lofoten) briiten vier Arten von Alkenvogeln: 

Trottellummen, Tordalken, Papageitaucher und Gryllteisten und ausser
dem vereinzelte Dickschnabellummen. Verglichen werden die Lage und 
Beschaffenheit ihrer Brutplatze, ihre Eier und die soziale Gruppierung 
an den Brutplatzen. 

Il. 3. Erfolgreiches Briiten und Aufziehen der Jungen wird bei den auf offenen 
Gesimsen zu Brutverbanden' zusammengeschlossenen Trottellummen 
ermoglicht durch die Platztreue der einzelnen Paare, ihrer Beziehung zum 
eigenen Ei und jener zu den Eiem der Artgenossen sowie durch die feste 
Bindung zwischen den Gliedem einer Lummenfamilie. 

Il. 4, SA, B. Erste Kontakte zwischen den Eltem und ihrem Jungen finden statt, 
wahrend es sich zum Schliipfen vorbereit'!t. Das Junge ruft im Ei spontan 
und veranlasst dadurch die Eltem, sich haufiger abzulosen; das Ei 
haufiger zurechtzuschieben, einen bestimmten Laut zu aus,sem ' und 
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Futter zuzutragen. Zurechtschieben des Eies und Altvogelrufe aktivieren 
das Junge im Ei zu rufen. Die Rufe benachbarter Lummen sind wirkungs· 
los. 

Il. 5 C. 

Il. 6. 

Experimentell wird nachgewiesen, dass sich die KUcken im Ei auf zwei 
verschiedene Rufe dressieren lassen. 
Oas BedUrfnis frisch gesch1Upfter Jungen nach Warme, Dunkelheit und 
Korperkontakt bewirkt, dass sie sich sogleich im Gefieder des BrUters 
einkusche1n. 
Die E1tern mUssen sich vom Anblick des Eies auf denjenigen des Jungen 
umstellen, was Schwierigkeiten bereitet. 
Nur der Lockruf des Elters veranlasst das Junge, unter dem Fluge! des 
A1tvogels hervorzukommen, dem Ruf zu folgen und nach Gegenstanden, 
nach dem Schnabel des A1tvoge1s und nach dem Fisch, den er zutragt, 
zu picken. 
Adoptivverha1tnisse entstehen nur zwischen fremden, kinderlosen AI~. 
voge1n und jUngsten KUcken, wenn deren BedUrfnis nach Geborgenhelt 
gross er ist als dem Ruf der Eltern zu folgen. 
Adoptierte Junge lernen die Lockrufe der Adoptiveltern zu, vergessen 
aber die Rufe der Eltern dabei nicht und konnen in seltenen Fallen 
beiden Folge leisten. 

Il. 7. 

Il. 8. 

Ausser akustischen konnen Junge auch optische Merkmale lernen, 
reagieren aber auf diese bedeutend schwacher. 
Auf Grund von Lautoszillogrammen werden die Eigenschaften von 
Lummenlockrufen besprochen und experimentell gezeigt, dass Dauer und 
Art der Aufeinanderfo1ge der Einzellaute am starksten von den Jungen 
beachtet werden. O as sind jene Komponenten des Lockrufes, die in 
natiirlichen Variationen nahezu konstant bleiben. 

Anschrift des Hauptverfassers: 
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Stormsvaier (Fam. Hydrobatidae) i Norge 

SVEIN MYRBERGET, VIGGO JOHANSEN OG OLAF STORJORD 

Av stormsvalearrer har det i Norge forekommet to: havsvale og 
stormsvale. Av havsvale, Hydrobates pelagicus (L. 1758), fins bare en rase, 
idet en tidliE,ere beskrevet underart fra det vestlige Middelhav, H.l). 
melitensis, ikke kan godkjennes (Bauer & Glutz 1966). Av storms vale 
forekommer hos oss rasen Oceanodroma leucorrhoa leucorrhoa (Vieillot 
1817), som er utbredt i det nordlige Atlanterhav og Stillehav, mens 
4 andre raser fins fra sydlige Alaska til California. I det følgende vil en 
med «stormsvale» mene arten og ikke familien. Denne er karakterisert 
som «stormsvaleartene». 

Stormsvaleartene har i over 100 år vært kjent som tilfeldige gjester 
langs Norskekysten. Fra 1920-årene har man hatt mistanke om at artene 
hekket på Røst i Lofoten (67 0 26' N, 11 0 54' E), og i 1961 fant Helling 
(1962) gode indikasjoner på at begge stormsvaleartene hekket der.*) 

Dette arbeid gir resultater fra en feltundersøkelse på Røst i august 
måned i årene 1965-1968. De fleste data er fra Hernyken, det ytterste 
av fuglefjellene, men en del opplysninger er samlet også på Trenyken 
som ligger like innenfor (Fig. 1). Likeså er de data som er kjent om funn 
eller observasjoner ifølge litteraturen og oppgaver fra de norske zoologiske 
museer, gjort rede for. Databehandlingen og presentasjonen av materialet 
er i sin helhet foretatt aven av oss (S.M.). Under feltarbeidet og på 
annen måte har vi vært assistert av fru Helle Myrberget, stud. real. Vidar 
Holthe og John-Erik Jørgensen. God hjelp på ulik vis har vi mottatt av 
Jentoft og Tor Henriksen, Toralf Mikalsen og Einar Thorstensen (alle 
Røst), personalet på Skomvær fyr, likeså av praf. Svein Haftorn, cand. 
real. Reidar Mehl og fru Joan Helen Haavie M.S. Figuren er tegnet av 
frk. Grethe Knudtsen. Vi bringer herved de nevnte institusjoner og 
personer vår beste takk. 

Hekking i Norge 
Historikk. - Begge stormsvaleartene er observert i sommertiden 
(mai-august) flere steder langs norskekysten utenom Røst. For havsvale 
kjennes følgende funn: En utenfor Stavanger 26. august 1889, en utenfor 
Froan 8. august 1914, tre stk. utenfor Ona fyr 28. april 1926, enkelte 
nær Stad 9. juni 1952, og en i Kinn (Ytre Sogn) 9. juni 1953 (nærmere 
data i bilag 1). Av stormsvale er funnet: Tre stk. utenfor Tromsø 6. august 
1882, en på Jæren 25. juni 1901, ofte sett Smøla 21.-25. juni 1904, en 
i Trøndelag mai 1955. 

På Røst var det fra gammel tid vel kjent at det på Nykene holdt til 
noen «trallfugler». Forfatteren Carl Schøyen mente at dette var havsvaler 

*) Rendahl & Pedersen (1936) anfører (s. 31) at havsvalen hekker «vid 9-0rska kusten 
upp till Lofoten». De oppgir ingen kilde, og opplysningen er ikke tatt med i noen 
norske arbeider eller håndbøker. 
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Fig. !. 
Fuglefjellene Nykene, Røst, sett fra Skomvær. De to topper til vens~re er Hernyken, 
bak ligger Trenyken. Lengst til høyre sees en del av Ellefsnyken og htt av Storfjellet. 

(Foto R. Mehl.) 
The bird cliffs Nykene, Rost, Lofoten. 

eller stormsvaier. To havsvaler ble observert av Løvenskiold (1947) midt 
i juni 1930, men noe egentlig bevis for hekking ble i~ke fre~skaffet: 
Riktignok opplyser Larsn (1964)e at et rede ebl funnet 1 1930-arene. Sa 
vidt en har kunnet bringe på det rene, er det ikke sikkert at selve redet 
med egg ble funnet, men det ble fanget havsvaler eller stormsvaier inne 
i huller på denne tid. T. Mikalsen (pers. medd.) opplyser at hans bestefar 
fortalte om en liten fugl som fløy forbi Nykene om kvelden. 
. Helling (1962) påviste 10.-11. august 1961 begge arter på Trenyken. 

Han så minst 10 stormsvaier, men bare få havsvaler. Tre. havsvaler og 
to stormsvaier ble fanget inne i huller. I 1962 så Barth (1963) ingen 
3.-5. juli, men få dager tidligere var noen sett lenger til havs. T. Mikalsen 
(ifølge Barth 1963) så derimot en mengde individer 11.-15. augus: ~å 
Trenyken, og individer av begge arter ble fanget. Dr. Bea: Tschanz sa en 
enkelt fugl flere netter i første halvdel av august 1962 pa Vedøy, Røst. 
7. september 1962 fant Helling og Mikalsen (Barth 1963) ingen på det 
aktuelle sted på Trenyken. 

Fangst og merking. - 'Begge arter ble fanget av oss på Hernyken 
i 1964-1968, på Trenyken i 1968. De fleste ble fanget i store vertikalt
stilte fiskegarn, en metode beskrevet av Myrberget (1968), men en~elte 
også L mist-nett. I alt ble på Røst i disse år merket 438 havsvaler (Flg. 2, 
Tab. 1) og 27 stormsvaier. Forholdet mellom antall fanget av hver art 
gir' ingen indikasjon på den relative individtetthet i bestandene av de 
to arter. Hovedhensikten med fangsten var å få tak i unger av lunde, 
Fratereula arctiea, på vei til havet fra redet, og garnene ble derfor som 
regel plassert i underkant av hekkekoloniene av lunde. Enkelte forsøk 
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Fig. 2. 
Havsvale, Hydrobates pelagicus. (Foto R. Mehl.) 

med å sette garn høyt oppe i fjellet ga et relativt høyt antall storms vaIer 
og også låtene som denne art gir fra seg under flukt, antydet at den på 
Hernyken som regel fløy omkring nær toppen av nutene. 

En del havsvaler (men ingen stormsvaier) som var merket ett år, ble 
kontrollert i følgende år (Tab. 1). I årene 1966 til 1968 var i gjennomsnitt 
5,3 % av de fangede havsvalene på Hernyken merket eller kontrollert 
i det nærmest forutgående år. Dette kan imidlertid ikke benyttes til 
beregninger av bestandens størrelse, da man bl.a. ikke vet hvor stor del 
som er ungfugler. Likeså er det grunn til å gå ut fra at en har størst sjanse 
til å gjenfange individer som holder til nær hovedfangststedet. Et individ 
ble således merket i 1965 og kontrollert i alle tre år 1966-1968. Det 
må på den annen side nevnes at en havsvale merket på Hernyken i 1967, 
ble kontrollert på Trenyken i 1968. Merking/gjenfangst-forsøkene antyder 
dog at vi av havsvaler har en bestand som minst må telle flere hundre 
individer. For stormsvale har man ingen resultater til å belyse bestands
størrelsen. 

Minst tre steder på Hernyken ble havsvaler hørt synge inne i huller 
i bakken, og ett individ ble fanget inne i en slik gang. Selv om en prøvde 
å grave ut gangene, lyktes det ikke å finne egg eller unger. På Hernyken 
har vi ikke påvist stormsvaier inne i jordganger. - ' _ 

Ved lignende fangst av lundeunger på Lovunden (66° 20' N 12° 20' E), 
Lurøy, fikk en av oss (O.S.) en havsvale 28. august 1967. Den hadde vel 
utviklet rugeflekk. Ingen havsvaler ble observert unntatt denne da den 
plutselig satt i garnet. 
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Mål og vekter. - I årene 1966- 1967 ble de fleste fangete fuglene målt 
og veid levende, og det ble undersøkt om de hadde rugeflekk. Følgende 
mål ble tatt: lengde av vinge, tars og nebb. Vingelengden ble tatt etter 
at vingene var strukket noe ut. Nebblengden er fra fjærkanten. For 
stormsvale har en også inkludert mål fra fem individer ifølge oppgaver 
fra Zoologisk museum, Oslo, og Helling (1962). Det er imidlertid ikke 
kjent i hvilken grad mål og vekter av døde og levende fugler er sammen-

lignl:are. 
Veiingene ble foretatt med Pesola fjærvekter. Vekten ble kontrollert 

med en Mettler elektrisk vekt typeP-lOOO før og etter bruk, og prøvene 
viser at man ved fjærvekten kan måle med en nøyaktighet på ± 1 gram, 
og at ingen systematisk feil forelå. Veiing ene ble foretatt til nærmeste g, 
vingemål tatt til r,ærmeste mm, mål av tars og nebb til nærmeste l / lO mm. 
Ved den statistiske bearbeidelsen av de to sistnevnte mål ble dataene 
ført i grupper med bredde 0,5 mm. 

Tabell 2 gir en oversikt over resultatene, og til sammenligning er 
i tabell 3 oppført en del mål og vekter fra utenlandske kolonier. 

Tabell 2 og 3 antyder at mål og vekter av havsvaler og stormsvaier 
fra Røst stemmer godt overens med hva som er kjent fra utenlandske 
kolonier. Ved sammenligning mellom vekter må man imidlertid ta 
i betraktning at vektene kan variere i løpet av året. Således avtok vekten 
av 8 stormsvaier i gjennomsnitt fra 51,3 til 45,3 g fra første til siste dag 
under rugingen (Palmer 1962). 

Av 208 norske havsvaler hadde 152 fullt utviklet rugeflekk, hos 50 
var rugeflekkene delvis dekt med dun, mens bare 6 individer manglet 
rugeflekk totalt. Tre stormsvaier hadde fullt utviklet rugeflekk, 8 delvis 
overvokst og 2 manglet. 

Av 232 havsvaler undersøkt i 1966 og 1967 hadde hele 5 stk. defor-
merte føtter. En av disse manglet hele fotbladet, en annen manglet også 

nedre del av tarsen. 
Tabell 1 

Merking og gjenfangst av havsvale. Hvor ikke noe annet er oppgitt, gjelder det 
Hernyken, Røst 

Banding and controls of Hydrobates at Rost, Nordland 

Merket Antall kontroller i ulike år 

Banded Number contro!led in different years 

Ar Antall 
\ \ \ 

-

Year \ Number 
1965 1966 1967 1968 

1964 18') O O 2 O 

1965 88 - 4 6 22) 

1966 135 - - 12 O 

1967 1123) - - - 14) 

1968 845) - - - -

') Derav 4 stk. med vingemerker. 
2) En kontrollert både i 1966, 1967 og 1968. 
3) I tillegg en på Lovunden, Lurøy. 
4) Merket Hernyken, gjenfanget Trenyken, R øst. 
') Derav 21 p å Trenyken. 
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, Tabell 2 
Mål og vekter av havsvaler og stormsvaier av begge kjønn fra Røst 

august 1966 og 19671) , 

Measurements and weights of petrels from Rost, August 1966 and 1967') 

I

, Havsvale I Stormsvale 
Hydrobates Oceanodroma 

Vingelengde i mm 
Wing length in mm 

n 231 15 
x 122.7 ± 0.2 161.5 ± 0.6 
s ± 2.9 ± 2.5 
ex 113-132 157 - 166 

Nebblengde i mm 
Bill length in mm 

n 216 14 
x 11.36 ± 0.03 16.02 ± 0.11 
s ± 0.51 ± 0.42 
ex 10.0 - 12.8 15.3 - 16.8 

Tars i mm 
Tarsus length in mm 

n 220 13 
X 22.21 ± 0.05 23.97 ± 0.20 
s ± 0.76 ± 0.74 
ex 19.3 - 24.0 22.0 - 25.1 

Vekt i g 
Weight in g 

n 235 13 
x 25.9 ± 0.1 44.7 ± 1.0 
s ± 1.9 ± 3.5 
ex 21 36 37 49 

1 n: antall x' ) b' .: gJennomsmtt ± standard fell, s: standard avvik ex' ekstremer 
n; num er, x; mean ± standard error, s; standard deviation, ex; ext;emes. . 

Aktivitetsperioder. - Det er en kjent sak at stormsvaleartene besøker 
hekkeplassene. ba~e ?m natten. På Trenyken, Røst, 11.-15. au st 1962 
var artene ~~tlve l tlden 21.45-02.10 (Barth 1963). Gordon (l~l) an ir 
største aktlvltet hos havsvale fra 22.30-03.00. g 

• ~ig. 3 gir klokkeslett da havsvaler ble fanget på hovedfangstplassen 
~a ernyke~ .1966 og 1967. En fangstfrekvens gir ikke entydige data for 
a belyse aktlvltete~, .men kan trolig likevel illustrere forholdet. Garnene 
v~r e fleste d,?g~ l vl~ksomhet minst fra klokken 21.30 til 02.00. Vær- o 
vmdforhold v~l mnvlrk~ sterkt på fangstresultatet, og da fuglene ikk! 
se:ter seg fast l garnet, VII også fangerens oppmerksomhet på disse artene 
~Pllle ~tor rolle. Ifølge figuren synes det å være en markert skillnad mellom 

e to ar. I 1967 ble fangsten startet tidligere på året enn i 1966 
analyse av data:ne viser at forskjellen i aktivitetsperiode de t~ ~e~k~~ 
ki'k forklars pa dette. grunnlag. Det kan derimot ikke utelukkes at det 
~ l e rffesu

k 
:a: de to ar skyldes de ovenfor nevnte faktorer ved selve 

langste e tlvlteten. 
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Antall havsvaler fanget ved hovedgarnet på Hernyken til ulike tider på natta, 
august 1966 og 1967. 

Number of Hydrobates caught at different times of the night at the main netting station 1966 
and 1967. The sun sets 21.0 1 and rises 03.11, August 11 in Boda. 

Tabell 3 
Mål (i mm) og vekter (i g) fra utenlandske kolonier. Gjennomsnitt i parentes 

Measurements (in mm) and weights (in g) from foreign colonies. Mean in parenthesis 

t:: >< "..s:: " "O~ "O 
t:: '" """" ""..s:: 

Art og lokalitet Kilde 0~ t:: s:! t::t'" :g~ " " Speeies and locality Author --.....<> l! O)~ '" ~ s:! 
.., bC 

<Il ~ ..D.c:! ..; E .!< .- ""s:! ..D _ 

~~ 
.... .... 

~~ >~ Ol <:l zcil t-<t-< 

HAVSVALE, 
Hydrobates 

Island T immermann (1949) 10 21-27 124-130 20- 23 10-12 
(24.3) (127) (21.5) (11) 

Storbritannia Witherby et al. (1947), 
Bauer & Glutz (1966) 12 d' d' 116- 127 20- 24 10-12 

-»- -»- n 114-125 
-»- Browne (1956) 28 20-40 

(26.5) 
Balearene Jordans (1933) 12d'd' 120- 129 
-»- -»- 14n 120-130 

--- ---
Total havsvale 20-40 114-130 20-24 10-12 

--- ---
STORMSVALE, 
Oceanodroma 

Island Timmermann (1949) 11 37-44 152-161 24- 25 16-17 
Storbritannia Witherby et al. (1947), 12 d' d' 144-161 23-26 15-16 
-»- -»- 'i2'i2 149-165 
New Brunswick Palmer (1962) d'd' 42-46 148- 152 22-25 14-17 

(43.5) (150) (22 .2) (15.2) 
-»- -»- n 41-53 147- 151 21- 24 14-16 

(45 .3) (149) (22.2) (1 4.7) 
-»- Gross (1935) 8d'd' 42-47 150- 159 22-26 
-»- -»- 8n 37-49 155-169 23-26 

--- - --
Total stormsvale 37-53 144-169 21-26 14-17 

Med disse reservasjoner må man likevel kunne antyde at havsvalene 
i tiden 1.- 20. august har sin største aktivitet i tiden 22.00-01.30 
normaltid. Dataene antyder en reduksjon i aktiviteten i den senere del 
av natten. Til sammenligning kan nevnes at 11. august i Bodø (i 1969) 
går solen ned kl. 21.01 og står opp kl. 03.11 (basert på fri horisont). 

Diskusjon. - De bevis som foreligger for hekking på Røst, er følgende: 
I en rekke tilfeller er havsvaler hørt synge inne i huller, og begge artene 
er fanget i hull. Storparten av de fangete individer har rugeflekker. 
Merking/gjenfangstforsøk antyder at det for havsvale dreier seg om en 
fast bestand på fl ere hundre individer. Hittil er stormsvaleartene observert 
på Røst i stort antall bare i august måned. Vi har selv ikke hatt anledning 
til en undersøkelse av området tidligere eller senere i sesongen. Observa
sjoner av Barth (1963), og likeså det faktum at ornitologer som i en 
årrekke har drevet studier over andre arter i distriktet (dr. Beat Tschanz 
og hans gruppe, Joan H . Haavie, pers. medd.), ikke har observert storm
svaleartene i juni/juli, antyder at artene muligens ikke finnes der på 
denne årstid . Særlig er det grunn til å tro at stormsvalenes sangflukt 
ville ha blitt lagt merke til. Barth (1963 p. 171) antar imidlertid «at i 
juni/juli er ikke våre stormsvaiers aktivitet på selve rugeplassen kon
sentrert t il noen bestemt tid på døgnet. En relativt spredt tilsynekomst 
av dem vil lett bli oversett aven iakttager i den vrimmel av lundefugler 
som uten stans svirrer til og fra i stormsvalenes hekkefelt.» Tidligst 
fanget vi en havsvale på vår første fangstdag 1. august, og det kan derfor 
godt tenkes at de holder seg der i hvert fall også i siste halvdel av juli 
måned når kveldene begynner å skumre. 

Eggleggingen hos havsvale foregår som regel omkring 1. juli i uten
landske kolonier, og da etter en lang kurtiseperiode. Stormsvalen legger 
egg i mai-juni. Havsvalenes ruge- og ungetid er ca. 41 og ca. 63 døgn, 
stormsvalens henholdsvis ca. 42 og ca. 66 døgn, altså samlet hekketid 
på tre til fire m åneder for begge arter (Lockley 1932, Gross 1935, Davis 
1957, Lack 1968). Da som nevnt stormsvaleartenes aktivitet over land 
er knyttet til mørke, kan man ikke helt avvise at de nord for polar
sirkelen kan ha forskjøvet sin hekkeperiode mot høsten, slik at man 
først finner egglegging på Røst i første del av august. De utenlandske 
kolonier som er undersøkt, ligger nemlig alle lenger syd. 

Tidspunktet for egglegging burde undersøkes nærmere, bl.a. ved en 
konsentrert observasjon på de aktuelle steder i juni-juli. Likeså kunne 
en undersøke om arten forekommer på Røst i noe antall i november 
måned. Undersøkelser av hunnens eggstokker i august kan muligens 
antyde tidspunkt for egglegging. En utvidet leting etter reder vil kunne 
gi resultater. H vis eggene blir lagt omkring 1. juli, vil dette føre t il at 
ungene forlater redene i oktober. Egglegging omkring 1. august vil 
medføre at en stor del unger ennå er i redet i november. At det kan 
forekomme havsvaler med unger i redet sist i november, er kjent bl.a. 
fra Færøyane (Collett 1921 , Joensen 1966). 

Det er et karakteristisk trekk ved stormsvaleartenes biologi at de har 
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unger i redet langt utover høsten. Ungene blir toret med en oljeaktig 
substans; det er smådyr som fuglen tar i havets overflate. Næringen er 
foruten avfall fra fiskebåter (Bahr 1896, Collett 1921) som regel små 
blekksprut, snegler og krepsdyr (Gross 1935, Biermann & Voous 1950, 
Eauer & Glutz 1966). Undersøkelser over mengden av plankton i havets 
overflate (Wiborg 1955, Lie 1966) viser at vi har en topp om våren og 
en annen mindre utpreget topp om høsten omkring oktober. Den siste 
topp er særlig utpreget om natten. Stormsvaleartene har således unger 
i redene rå en årstid da næringsmengden er særlig rikelig, et forhold 
som er kjent fra en rekke andre fuglearter (kfr. Lack 1968, p. 302-304). 

Forekomst i vinterhalvåret 
Om vinteren (september-april) forekommer begge artene tilfeldig 

langs hele Norskekysten (bilag 1). Nordligste kjente funn av havsvale er 
i Karlsøy, Troms; av stormsvale i Alta, Finnmark. 

I tabell 4 er gitt antall norske vinterregistreringer i 30-års perioder 
1845-1964. Tabellen antyder at begge artene opptrer omtrent like ofte, 
og til tross for den økende ornitologiske aktivitet i ny tid er antall 
observasjoner ikke nevneverdig stigende. Det er hos oss bare for havsvale 
at masseopptredener er kjent. I Storbritannia dominerer stormsvalene 
blant funnene, således mer enn 550 stormsvaier og knapt 25 havsvaler 
i Skottland i 1952 (Wynne-Edwards 1953). Dette forklares ved at hav
svalen om vinteren er relativt sjelden i den nordligste del av utbredelses-

Tabell 4 
Antall registrerte norske forekomster av stormsvaleartene under vinteren (sept.-april) 
i 3D-års perioder 1845-1964. Bare obs. hvor årstallet er kjent, er medtatt. Hvis flere 

individer ble sett samtidig, regnes dette som en observasjon 
Number of Norwegian records during the winters (Sept.-April) in 30 year periods 1845-1964 

Art 1 1845-74 1 1875-1904 1 1905-34 1 1935-64 

Havsvale, Hydrobates ..... . . 1 

Stormsvale, Oceanodroma .. . 
7 
2 1 l ~ 1 1~ 1 

Tabell 5 

10 
11 

Antall registrerte norske forekomster av stormsvaleartene i ulike måneder under 
vintrene 1837-1967 

Number of Norwegian records in different winter months 1837-1967 

Art I I I «Høst» I 1 I «vinter»1 I 1 Sept. Okt. «Autumn» Nov. Des. «Winter» Jan. Feb. Apr. 

Havsvale, 
I Hydrobates 1 10 3 12 5 1 O 1 1 

Stormsvale, 
I Oceanodroma 1 9 2 16 13 O 3 1 1 
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området. En mindre andel av havsvaler mot nord kan vanskelig spores 
i det norske materialet. I Storbritannia ble det særlig i slutten av 
september 1891 og omkring 1. november 1952 funnet særlig mange 
av begge stormsvaleartene (Wynne-Edwards 1953). I Norge ser det ikke 
ut til å ha forekommet lignende masseopptredener på de samme tidspunkt. 

Stormsvaleartene blir gjerne drevet inn til kysten eller inn over land 
grunnet storm og uvær, noe som er vel kjent fra mange europeiske land 
(se Voous 1949, Wynne-Edwards 1953 og Goethe 1954). Fra vårt land 
er det også kjent at et stort antall havsvaler har kommet inn til land 
i tåkeperioder. Goethe (1954) nevner transport aven havsvale inn 
i Amsterdam havn, trolig med en båt. Også flere av de norske funn er 
gjort ombord i skip. Av tabell 5 går det frem at de aller fleste funn og 
observasjoner blir gjort om høsten i oktober-desember. Særlig på 
denne tid er sydvestlige stormer vanlige. Det er dog uklart om det 
relativt lave antall funn i januar-mars bare kan tilskrives værforholdene, 
eller om også arten på denne årstid fortrinnsvis holder til i andre hav' 
områder. Også i Danmark er de fleste funn gjort omkring november 
(Salomonsen 1963). Det er i litteraturen (se bilag 1) en del bemerkninger 
om i hvert fall periodevis regulær forekomst enkelte steder i den ytre 
skjærgård som på Utsira og Dønna. 

Fugler som blir funnet døde eller avkreftede på land, er som regel 
svært magre. På Helgoland veide 2 stormsvaier 30 og 35 gram, men på 
en annen side veide 3 havsvaler hele 23 til 26,6 gram (Weigold 1926), 
dvs. nesten normalvekt (kfr. tabell 2 og 3). I det norske materialet 
foreligger følgende vintervekter (ifølge Hagen 1942, Willgohs 1954a, 
museene i Oslo og Trondheim): Havsvale 3 ind. 15-20,4 gram, storm, 
svale 3 ind. 30,8-37 gram. En stormsvale funnet i sjøen veide 13 gram, 
men det er ukjent hvor lenge fuglen da hadde vært død. 

SUMMARY 
Occurrence of Hydrobatidae in Norway 

Nykene (67 0 26' N, 11 0 54' E), Rost, Lofoten, county of Nordland, is the only 
known breeding ground in Norway for Hyd<obates pelagicus and Oceanodroma leucorrhoa 
(Helling 1962). This is a report on a field study undertaken there during the month 
of August in 1965-1968. 

No nest with eggs or young is actually known from Norway. The proofs of breeding 
at Rost are as follows: Both species are caught in caves, from which they are heard 
singing. Most individuals have well developed breeding spots. Bandingfrecovery 
experiments using a method described by Myrberget (1968) (Table 1) indicate a 
population of Hydrobates of at least severai hundred individuals. 

Nearly all records of both species at Rost are from August. The birds may have 
been overlooked in JunefJuly due to the mas ses of puffins, or breeding may occur 
later in the summer than elsewhere, due to influence of the midnight sun. Plankton 
samples (according to literature) indicate a peak in abundance of food in upper sea 
layers in the spring, and also about October, when the petrels probably have young 
in their nests. 

At Rost most Hydrobates were caught at night from 22.00 to 01.30 (Fig. 3). 
One ind. of Hvdrobates with breeding spot was caught at another bird diff, Lovunden 

(66 0 20' N, 120 20' E), county of Nordland, August 28, 1967. 
In 1966 and 1967 most birds were weighed and measured alive. The weights and 

measurements from Rost were in accordance with data from colonies outside Norway 
(Tables 2 and 3). 
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The number of winter records in Norway is about equal for the two species 
(Table 4). Mass occurrences are, however, known only for Hydrobates. The birds are 
usuaJly driven towards or over the shore by strong winds, or they come ashore during 
fog. Some are caught on ships. Both species may probably be found more or less 
regularly at some outer skerries. Most Norwegian records are from October·December 
(Table 5). 
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Bilag l 
Funn og observasjoner av havsvaler og stormsvaier i Norge ifølge litteraturen og de 

zoologiske museer. Hvis ikke annet er oppgitt, dreier det seg om ett individ 

Appendix 1 
Records of storm petre!s in Norway aeeording to the litterature and the Zoologieal museums 

HA VSV ALE, Hydrobates pe!agieus 
Østfold: Ved Halden høsten 1864 (Collett 1921), Onsøy 24/11 1926 (Schaanning 

1927). Akershus og Oslo: Flere i Pipervika, Oslo, høsten 1837, noen år senere atskillige 
utenfor Tyvholmen. Tette flokker i slutten av oktober-begynnelsen av november 
1862 i bunnen av Oslofjorden. Oslofjorden 21/10 1883, Oslo 25/10 1885 og Drøbak 
4/11 1898 (Collett 1921, OM). Rogaland: To forskjellige steder ved Stavanger 14/10 1869, 
ved Stavanger november 1879 og 26/8 1889 (Bahr 1896, Collett 1921). Feistein fyr 
2/101921, Jæren 6/11 1922 og 25/101929, Byfjorden, Stavanger, 7/ 101935 (Schaanning 
1922, 1923, 1931, SM). Hordaland : Bergen november 1869 (Collett 1921). Herdla 
18/11 1926 (Johnsen 1929), Storesund, Fjell, 20/11 1932, Haga, Samnanger, 27/11 1951, 
skip Stavanger-Bergen 3/12 1953, Hartveit medio oktober 1956 (Willgohs 1954a, BM). 
Sogn og Fjordane : Selje 5/ 11 1920 (Johnsen 1929). Sildegapet nær Stad 9/6 1952, samme 
dag 2 stk. nærmere kysten. Trolig havsvale ved Kinn 9/6 1953 (Willgohs 1954a & bl. 
Møre og Romsdal : Tre stk. utenfor Ona fyr 28/4 1926 (Løvenskiold 1947). Sør-Trøndelag: 
I eller ved Trondheim 16/12 1857, vinteren 1860, desember 1885 og 23/11 1934. 15 km 
vest for Froan 8/81914, Børsa 6/ 10 1956 (Storm 1881, Collett 1921, KNVSM). Nordland: 
Nordland 25/8 1932 (OM). Ved Sandnessjøen 28/9 1936 og 20/ 12 1953 (Dons 1937, 
Myrberget 1959). Ganske vanlig ved Dønna primo februar 1955 (Møller 1957). Nord
Arnøy, Gildeskål, 7/12 1960 (TM). To Røst midt i juni 1930 (Løvenskiold 1947). 
Troms: Skorøy, Karlsøy, 8/11 1956 (Nilsen 1957). 

STORMSVALE, Oceanodroma leueorrhoa 
Østfold: Svinesund 2/1 1876, utenfor Fredrikstad 28/11 188 1 (Collett 1921), Tune 

2/ 12 1953 (OM). Akerslllls og Oslo: Oslofjorden høsten 1847, januar 1851, flere i tåke· 
periode 30/11- 8/ 12 1904 (Collett 1921),3/ 12 1938 (Hagen 1942), 13/ 12 1942 (OM). 
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Drøbak 4/11 1898 fire stk. (Collett 1921). Oppland: Gjøvik 6/11 1915 (Collett 1921). 
Vestfold: Holmestrand 30/11 1904, Horten 10/10 1938 (OM). Aust-Agder: Jorstadvann, 
Austre Moland, 27/1 1957 (Holt 1957). Vest-Agder: Rester funnet Kvernhusvannet, 
Søgne, juni 1966 (KM). Rogaland: Omegnen av Stavanger (Bahr 1896), Horpestad, 
Jæren 25/6 1901 (Collett 1921). Begge arter (?) besøker Utsira regelmessig (Nordhagen 
1923). Jærens Rev 15/11 1920, Fister 20/ 11 1921, utenfor Jæren 1/ 12 1924 (Schaanning 
1921, 1922, 1926). Sandsfjord, Ryfylke, 12/9 1923 (Johnsen 1929). Hordaland: Korsfjord 
31/10 1902, to stk. Selbjørnfjord 14/ 10 1910, Hjeltefjord 6/11 1911 (Collett 1921). 
Storesund, Fjell, 2/12 1920 og 27/11 1924, Fensfjorden 5/12 1922, Os 13/11 1923 
(Johnsen 1929). Odda 22/10 1932, Eidsfjord 30/111951, Bergen 13/111961 og 6/12 1967 
(WilIgohs 1954a og BM). Sogn og Fjordane: Olden, Nordfjord, 24/11 1922 (BM). Florø 
25/10 1939 (SM). Møre og Romsdal: Oftere sett utenfor Svinøy. I Sunndal 2/4 1886, 
Veidholmen, Smøla, flere 6/12 1895, utenfor Grip 1/2 1904. Ved Brattvær, Smøla, 
ofte sett 21-25/6 1904 (Collett 1921). Kval øy/Kvisvik 14/ 10 1955, Torvik-Ulsteinvik 
30/12 1960 (Haldås 1962). Sør-Trøndelag : Utenfor Trondheim 15/ 11 1885, Havvika, 
Trondheim, desember 1885, Thamshamn 2/10 1911 (Collett 1921 , KNVSM). To stk. 
Froan 22/11 1924, Strindfjorden 1/12 1924 (Løvenskiold 1947). Nord-Trøndelag: 
Kolvereid 9/11 1918 (OM). Trøndelag mai 1955, på skip Folla oktober/november 
1963, Steinkjer 23/12 1965 (KNVSM). Nordland: Svolvær 29/10 1957 (Brink mann 1958). 
Troms: Utenfor Tromsø 3-4 stk. 6/8 1882, trolig denne art (Collett 1921). Tønsvik, 
Tromsø, 25/10 1965. Ersfjord, Henriksfjord, udatert (TM). Finnmark: Alta 26/10 1909 
(Collett 1921). 

Forkortelser: OM = Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. KM = Kristian
sand museum. SM Stavanger museum. BM = Zoologisk museum, Universitetet 
i Bergen. KNVSM = Det Kongelige norske videnskabers selskap, Museet. TM = 
Tromsø museum. 
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Grevlingens, Meles meles, nåværende utbredelse i Norge 

OLA ARNE AU NE OG SVEIN M YRBERGET 

Innledning 
Grevlingens utbredelse i Norge er i de siste årene omtalt av bl.a. 

Valeur (1966) og Siivonen (1968), uten at dette i vesentlig grad har endret 
det bilde en har fått dannet på grunnlag av Johnsen (1947), Holt og 
Gabrielsen (1950) og H ysing-Dahl (1954 og 1955) (Fig. 1). Johnsen (1957) 
har riktignok et nyere kart over grevlingens utbredelse (Fig. 2), men 
dette gir bare enkelte opplysninger om streifdyr i tillegg til 194?-utbredel
sen. (Kfr. også Holgersen 1949, Årebrot-Olsen 1950 og Willgohs 1952.) 

Grevlingen er et utpreget nattdyr, som kan holde til lenge på et sted 
uten å bli oppdaget, slik at det er vanskelig å holde greie på dens ut
bredelse (Johnsen 1957). Til tross for dette skjulte levevis har det imid
lertid til museene, Statens viltundersøkelser og landets aviser i de senere 
år kommet meldinger som tydet på at grevlingen hadde utvidet sitt faste 
utbredelsesområde. Vi mente derfor at det ville være av interesse å få 
registrert grevlingens nåværende forekomst i Norge. 

Vi takker hjerteligst de personer og institusjoner som har bidratt 
med opplysninger. 

Metoder og materiale 
Landets zoologiske museer og viltstellkonsulenter ble forespurt om 

opplysninger . I november 1967 ble spørreskjema utsendt til alle kom
munale viltnemnder. Etter en purring våren 1968 har en fått svar fra 
de h erreder hvor en med rimelighet kunne anta at grevling forekom. 
I spørreskjemaene ba en om opplysning om grevling forekommer hele 
året, størsteparten av året, som streifdyr, eller i det hele tatt ikke. 
Dessuten ble det spurt om en mente at bestanden var i oppgang, nedgang 
eller uforandret. Angående dette siste har en også benyttet regulære 
viltrapporter, 1949----':1966, fra viltnemnder og skogfunksjonærer til 
Statens viltundersøkelser. 

For det nordlige utbredelsesområdet ble det våren 1968 foretatt 
opprop i samtlige lokalaviser fra Sunnmøre til Nord-Rana. Dessuten ble 
Trøndelag lokalkringkasting tatt i bruk. Dette opprop ga flere meget 
verdifulle opplysninger. 

I tillegg er benyttet avisutklipp fra de siste 10- 15 år. 
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. Fig. 1. 
Grevlingens sørlige utbredelsesområde i 
Norge 1950-51 (etter Hysing;Dahl 1954). 

Områdets nordgrense ifølge 
Johnsen (1947). 
Områdets nordgrense ifølge 
Holt og Gabrielsen (1950). 

Lokaliteter forHysing.Dahls materiale: 
O. Innsamlet i 1951. il 

A Innsamlet før 1951. 
= Grense for Hysihg-Dahls . 

195 l-materiale. 

The southem distribution of badger in Norway 
1950-51. 

Northem distribution limit 
from Johnsen (1947). 
Northem distribution limit from 
Holt and GabrielSen (1950). 

Localities and limit of the speciinens used by 
Hysing-Dahl (1954): 

O. collected during 1951. 
A collected before 1951. 

Limit for Hysing-Dahl's 
1951-material. 

Fig. 2. 
Grevlingens omtrentlige utbredelse 

i Norge1956 (fra Johnsen 1957) . 
Skravert: Fast bestand. Prikker: Streifdyr. 

The approximate distribution of badger 
in Norway 1956. 

Hatched: Regular population . 
Dots : Stray individuals. 

Fig. 4 . 
Grevlingens nåværende utbredelse 

i Fennoskandia (fra Siivonen 1968). 
The present distribution of badger 

in Fennoscandia . 

Fig. 3. 
Grevlingens omtrentlige utbredelse 

i Norge 1968. 
Skravert område: Fast bestand. Prikker: 

Herreder med streifdyr siden 1956. 
The approximate distribution of badger in 
Norway 1968. Hatched area: Regular popu
lation. Dots: Townships where stray indivi-

duals have been observed since 1956. 
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Utbredelse 
Fig. 3 viser grevlingens omtrentlige utbredelse i Norge i 1968. Regel

messig forekommer den i to områder. Det sørlige utbredelsesområdet 
omfatter den sørligste delen av Rogaland, så og si hele Vest- og Aust
Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold. I Oppland 
og Hedmark mangler grevlingen bare i de høyestliggende distrikter. Det 
nordlige utbredelsesområdet strekker seg fra Surnadal i Møre og Roms
dal, NØ-over på SØ-siden av Trondheimsfjorden til Steinkjer og videre 
nordover i Snåsa og Namdalen til Namskogan. 

Streifdyr er siden 1956 rapportert fra en rekke steder til dels langt 
utenfor de faste utbredelsesområdene. Det hittil nordligste kjente funn 
av grevling ble gjort i Beiarn, Nordland, 10/5 1965 Q. A. Pedersen, 
«Aftenposten» 13/5 1965). Dyret, som ble skutt av Asbjørn Blåmoli, Tollå, 
var en hunn på 5,5 kg og 85 cm i totallengde (viltstellkonsulent F. Bugge, 
pers. medd.). Avstanden fra Beiarn sørover til nordgrensen for det faste 
utbredelsesområdet både i Norge og Sverige (Fig. 4, etter Siivonen 1968) 
er vel 200 km i luftlinje. Bugge (pers . medd.) finner det ikke så merkelig 
at grevlingen dukket opp i Beiarn, da han mener at det også for andre 
dyr er en naturlig trekkrute fra Rana til Beiarn. 

Det nest nordligste kjente grevlingfunn ble gjort i Rana høsten 1967. 
Leif Atterbrand, Båsmoen, forteller (i brev) at han den 20/11 tok en 
grevling på 12 kg i Risfjellet. Dyret hadde et spekklag på 1 cm. Ellers 
ble det observert spor av grevling i Grane i 1966 (Bugge, pers. medd.), og 
25 /10 1967 ble en grevling fanget levende i en stikkrenne ved Simskaret 
gård i Fiplingdalen. Det var ca. 12 m snø på stedet, men grevlingen 
syntes å være i god kondisjon (skolestyrer B. Bogfjellrno, pers. medd.). 

Blant de øvrige meldinger om streifdyr synes det verd å nevne de 
to første observasjonene fra områdene NV for Trondheimsfjorden. 
I Leksvik ble det om kvelden den 7/6 1968 sett en grevling i en frukthage 
(O. Grande, pers. medd.). To-tre døgn senere, natt til den 10/6 1968, 
ble en grevling, ad. hunn, overkjørt i Fevåg (3979 DKNVS Museet). 
Dyrets totallengde og vekt var (12 /6-68) henholdsvis 79 cm og 6,6 kg-

Sammenligner man kartet over grevlingens nåværende sørlige ut. 
bredelsesområde (Fig. 3) med Hysing-Dahls kart fra 1954 (Fig. 1), hvor 
han har slått sammen Johnsens (1947) og Holt 9g Gabrielsens (1950) 
karter, og tatt med sine egne lokaliteter, finner 'en at grensen for det 
faste utbredelsesområdet har forskjøvet seg mot vest og nord. Jæren og 
de øvre deler av Østlandets dalfører er kommet med . Spesielt i Gud
brandsdalen og Østerdalen har det foregått en forholdsvis b~tydelig 
spredning i nordlig retning. Fortsetter denne spredningen med samme 
hastighet som i de siste 15-20 år, kan en muligens vente at den faste 
grevlingbestanden snart når vannskillene øverst i disse dalene. 

Grevlingens nåværende nordlige utbredelsesområde (Fig. 3) er også 
betraktelig endret i forhold til i 1956 (Fig. 2, etter Johnsen 1957). På 
grunnlag av det foreliggende materiale har vi ikke funnet det forsvarlig 
å skravere bl.a. Selbu, Meråker og de øvre deler av Verdal herred som 
områder med fast bestand. Derimot mener vi at det nå er riktig å regne 
en del områder SV for Orkdalen og nord for Steinkjer som faste tilholds
steder for grevling. 

Bestand 
Utvidelsen av grevlingens utbredelsesområde indikerer et forutgående 

voksende populasjonstrykk forårsaket aven bestandsøkning. For å få 
?elyst denne antagelsen har vi benyttet viltrapportene som to ganger 
arhg sendes Statens viltundersøkelser. Tabell 1 viser antall meldinger 
om oppgang, nedgang eller uendret bestand i fire treårsperioder 1949-
1966. Opplysningene for 1967 stammer fra de spesielle spørreskjemaene 
som ble sendt ut. 

Ser en alle fylker som har fast bestand under ett, har det siden 1949 
va;rt flere. rapporter om økende enn om minkende bestand (Tab. 2). 
Nar det gjelder de enkelte fylker, tyder tabell 1 på at alle de undersøkte 
~ar hatt en netto bestandsøkning - dog i større eller mindre grad _ 
I løpet av hele eller en del av tidsrommet 1949-1967. 

F~)f . det nordlige. utbredelsesområdets vedkommende foreligger det 
for fa vIltrapporter tIl at en på grunnlag av disse kan si noe om bestands
variasjoner. 

Valeur (1966) nevner at kyststrøkene i Agder kanskje har den mest 
konsentrerte bestand innen det sørlige utbredelsesområdet. Ser en på 
skuddpremiestatistikken for 1963-1967 (Tab. 3), virker dette ikke 
usannsynlig, selv om en slik statistikk ikke bare gir uttrykk for bestands
størrelsen, men også bl.a. for grevlingjaktens utøvelsesgrad (popularitet). 

Tabell 1 
Meldingt-r om oppgang (O), nedgang (N) eller uforandret (U) bestand 

ifølge viltrapporter (1949-66) og spørreskjemaer (1967) 
Numbers of reports mentioning increasing (O), stable (U) or decreasing (N) population 

accordmg to game board reports (1949-66) and questionnaires (1967) 

1~49-1951 1 1954-1956 1 1959-1961 1 1964-1966 1 1967 
0 I U I N 0 I U I N 0 I U I N 0 I U I N 0 I U I N 

Østfold .. . . ....... .... 5 74 5 19 52 6 9 50 5 5 18 21 2 10 O 
Akershus ........ . . . . . 22 98 7 26 53 9 11 65 13 5 27 3 3 O 
Hedmark . . ............ 28 75 3 20 47 6 14 49 5 9 18 11 1 12 O 
Oppland ..... . ........ 15 42 7 16 33 1 21 30 5 5 10 5 9 5 O 
Buskerud ............. 15 52 7 17 27 O 21 23 5 4 13 4 7 9 O 
Vestfold ......... . . . .. 11 56 4 16 26 1 16 28 2 5 11 2 3 8 O 
Telemark ........... . . 18 98 6 26 38 7 15 49 4 8 28 O 2 13 O 
Aust-Agder ...... ..... 25 68 4 12 41 7 9 43 13 9 18 2 4 8 O 
Vest-Agder ..... . ..... 8 39 9 20 38 18 6 52 7 4 23 O 4 5 O 
Rogaland .............. 1 6 4 5 15 O 4 15 l 6 5 l 6 4 O 
Møre og Romsdal .... . . - - - - - - - - - O l O - - -
Sør-Trøndelag ......... - - - - - - O 4 1 O l O O 1 O 
Nord-Trøndelag ........ - - - 1 7 O - - - 1 3 O l 3 O 

- - - - - - - - - - - - - - -
Total. ........ . 148 608 56 178 377 55 126 408 61 61 176 21 42 81 O 
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Tabell 2 
Variasjoner i Norges grevlingbestand gitt ved differansen mellom antall rapporter (i %) 

som meldte om oppgang og nedgang 
V ariations in the Norwegian population of badger according to the difference between 

the num ber of reports (in %) mentioning increasing and decreasing population 

Antall meldinger (i % ) Antall 
Ar Number of reports (in %) mentioning rapporter 

Y ear Oppgang 

I 
Nedgang 

I 
Differanse Number 

Increase Decrease Di fference of reports 

1949-51. ........... . .. .. 1 18 % 7 % 11 % 8 12 
29 % 9 0 / 20 % 610 1954-56 ....... . . . . . .. .. . 1 10 

1959--61. .. . ....... .. . ... 21 % 10 % 11 % 595 
1964-66 ..... .... . .... . . . 24 % 8% 16 % 258 
1967 .... .. .......... . .... 34 % 0% 34 % 123 

Tabell 3 
Skuddpremiestatistikk for grevling i Norge 1963-1967 ifølge Statistisk sentralbyrå 

Statisties of bounties pa id out for badgers in Norway 1963-1967 

Fylke I I I I I I Arlig gj.sn. County 1963 1964 1965 1966 1967 Mean 

Østfold ............. . . . .... . . . 9 10 5 6 2 6,4 
Oslo og Akershus ... . . .. .. .. . .. - - - 2 - 0,4 
Hedmark .. . . .. . . ... . . .... .. ... 17 1 4 6 - 5,6 
Oppland ...................... 11 2 7 10 10 8 ,0 
Vestfold ....... .... . ...... . ... 13 - 9 6 7 7,0 
Aust-Agder .... .... ... .. . . ... . 193 164 133 132 26 130,0 
Vest-Agder . ..... . . . .. . . . ... .. 329 314 373 326 258 320,0 

------ ------
Total. ...... . . . . . ... . .. 572 491 53 1 488 303 477 

Konklusjon 
Det foreliggende materiale viser at grevlingen har utvidet sin utbredelse 

i Norge betydelig de siste 15- 20 år. Avstanden mellom det sørlige og 
det nordlige området er blitt meget mindre, og det synes ikke usannsynlig 
at man en gang i ikke alt for fjern fremtid kan få en fast forbindelse 
over de laveste fjellovergangene. Likeså må en regne med at grevlingen 
- med den spredningsevne den har vist i de siste år og tidligere - kan 
danne nye faste bestander f.eks. på Vestlandet og i Nordland. 

Curry-Lindahl (1958 og 1967) antar at klimaforbedring er en vesentlig 
årsak til grevlingens spredning. En kan imidlertid ikke se bort fra at 
også endringer i menneskets bruk av naturen kan ha hatt en viss betydning. 

SUMMARY 
The present distribution of the badger, Meles meies (Linne, 1758) in Norway 

During the last 15-20 years both southern and northern distributional areas of the 
badger in Norway have been extended (Figs. 1, 2, and 3), and it appear s that the density 
of the populations has als o increased (Tables 1 and 2). The hitherto northernmost 
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observation was made at Beiarn, Nordland county, May 10, 1965 (about 67° N). 
The authors find it probable that at some future date the badger will be able to 

colonize regions of, for instance, West·Norway and Nordland county. 
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0RNEFREDNING 
EDVARD K.BARTH 

I april 1962 bestemte Landbruksdepartementet at fiskeørn skal være 
fredet hele året. Denne melding ble nylig etterfulgt av et nytt lignende 
vedtak. Den 6. september 1968 ble det ved kongelig resolusjon fastsatt at: 

«L Kongeørn og havørn skal være fredet hele året. 
Il. Ørn som direkte volder skade eller representerer en åpenbar trussel om 

skade på bufe eller tamrein, kan felles av bufeets eller tamreinens eier eller 
av noen som opptrer på hans vegne (f.eks. gjeter). Felling av skadeørn skal 
straks meldes til lensmannen eller politiet og til viltnemnda i kommunen. 

111. Overtredelse av bestemmelsene er straffbar. 
IV. Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder inntil videre. 
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Bestemmelsene innebærer at det ikke lenger er adgang til å betale skuddpremie 
på kongeørn og havørn. 

Det bemerkes ellers at fredningen har medført at en har tatt opp til vurdering 
spørsmålet om en erstatningsordning for skader som ørn måtte volde. 

Etter jaktlovens § 57, annet ledd, tilfaller ø rn som felles i medhold av reglenes 
pkt. Il, Viltfondet.» 

Almanakken for 1969 er dessverre ikke a jour på dette punkt. 
0rnefredningen er ikke kommet med der. 

Av de vest-europeiske land er Norge det siste som nå har innført 
fredning av kongeørn og havørn; i Sverige har de vært totalfredet helt 
siden 1924. 

Norsk ornitologisk forenings rovfugl komite har blant andre siden 
1961 arbeidet spesielt for disse fredningene, og sannsynligvis har dette 
arbeid vært av betydning for d isse vedtak. Det avgjort viktigste fremstøt 
var nok henvendelsen til Landbruksdepartementet fra dr. philos. J. F. 
Willgohs datert 25. september 1962, hvor han sterkt motiverte behovet 
for fredning av havørn og alternativt også kongeørn. Dette kunne han 
gjøre på grunnlag av årelange studier, som han fremla i sin doktor
avhandling. Saken har sirkulert til uttalelse hos en rekke instanser over 
hele landet gjennom alle disse år. Direktoratet for jakt, viltstell og fersk
vannsfiske har i senere tid arbeidet med å finne frem til erstatningsmåter 
for skade på husdyr og tamrein forvoldt av ørn. 

Vi regner nå med at det finnes ca. 300-350 par forplantningsdyktige 
havørn i Norge. Antallet av kongeørn kjenner vi ikke, men det er etter 
alt å dømme av omtrent samme størrelsesorden som for havørn. I 1965, 
1966 og 1967 ble det utbetalt premier for henholdsvis 189, 114 og 117 
ørner (= konge- og havørn tilsammen). 

Fugler som kongeørn og havørn hekker ikke alltid hvert år, selv om 
de er forplantningsdyktige. Vi vet enda for lite om dette. Det er derfor 
uheldig å snakke om «antall hekkende par» av disse artene. Isteden setter 
vi «antall forplantningsdyktige par». 

«Fauna» presenterer her et billedutvalg av disse våre tre største 
dagrovfugler. Våre dyrefotografer oppfordres til å innsende forslag til 
lignende bidrag, som kan fremme interessen for zoologisk forskning, øke 
det alminnelige kjennskap til dyrelivet i Norge og bidra til arbeidet for 
vern av dette og dets miljø. - Fototekniske data kan gjerne følge med. 

SUMMARY 
Protection of eagles 

Complete proteetion in the whole of Norway was given to the O sprey in April 1962 
and to the White-tailed Eagle and the Golden Eagle in September 1968. 

We estimate the present stoek of adult White-tailed Eagles to abou t 300- 350 pairs. 
Loenl bounties (not governmental) were paid in 1965, 1966 and 1967 for 189, 114, and 
117 specimens respeetively of these two eagles (not specified). 

Side 35: Fiskeørn, Pandion haliaetus. Foto: Dagfinn Skjelle. 
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(Foto: Kjell Søgård) Ung kongeørn. (Foto: E. K. Barth) 

Om forplantning og utbredelse hos bjørkemus, 
Sicista betulina 

OLA A RNE AUNE 

Vårt kjennskap til bjørkemusas utbredelse i Norge, dens forplantning 
og levesett er ifølge litteraturen mangelfull. Denne artikkelen gir en kort 
omtale aven del nye funn fra M idt-Norge basert på nyere materiale ved 
Zoologisk avdeling, D et Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, 
Trondheim. Videre beskrives et ungekull av bjørkemus som ble født 
i fangenskap ved Museet i 1964. Jeg takker Hans J. Lønne for tillatelsen 
til å benytte hans data angående dette siste. 

Utbredelse 
Siden Haftorn (1958) omtalte bjørkemusas utbredelse i Norge, er det 

til Museet innkommet eksemplarer eller gitt opplysninger om ytterligere 
ca. 20 bjørkemus fra forskjellige lokaliteter i Sør-Trøndelag og Møre/ 
Romsdal. Av disse kom de fl este fra traktene Rindal/Meldal, 3 fra 
Soknedal og 2 fra Budal. Dessuten ble det på Rise gård i Orkland, 
Orkladal i S.-T., både 7/9 1958 og 1/9 1959 funnet bjørkemus. Denne 
lokaliteten ligger noe nord for det en har regnet som bjørkemusas 
hovedutbredelsesområde (Collett 1911-12, Haftorn 1958, Lund 1960). 

Bjørkemusunger født i fangenskap 
En av de ovenfor nevnte bjørkemus, en ad. ~, ble 29/7 1964 fanget 

levende på Svardal gård , Budal, av Odd Ingemar Svardal. Musa ble ved 
ankomsten til Museet den 31/7 anbragt i en stor glasskasse på Zoologisk 
avdelings laboratorium. I bunnen av kassen var det plassert vegetasjon, 
mest mulig lik bjørkemusas normale biotop. Som føde fikk den levende 
melormer og fri skt vann. 

Om formiddagen dagen etter ankomsten (1 /8 1964, kl. 10.00- 13.45) 
nedkom musa med 6 unger, hvorav den ene var dødfødt. De øvrige 
5 pattet mora, men ble funnet døde om morgenen den 6. august, fem 
dager gamle. Ungenes død skyldtes muligens gassansamling i bunnen av 
den tette glasskassen p .g.a. dårlig luftsirkulasjon (ifølge Lønne). 

Med h ensyn til den voksne musas næringsopptak ble det bare 
registrert at den spiste 1% melorm den 5. august. Noen dager etter at 
ungene døde, forsvant mora fra glasskassen. Det ble lett etter den på 
laboratoriet hvor den ble observert i korte glimt uten at d et lyktes 
å fange den. Flere uker senere ble den funnet død . D en var da inntørket 
og i så dårlig forfatning at den ble kastet (Lønne, pers. medd.). 
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I 
Fig. 1. 

Unger av bjørkemus. Eksemplaret nederst til venstre, dødfødt. De andre 5 dager gamle. 
Young of birch mouse. The speeimen below left, stillborn. The others, 5 days old. 

Ungene oppbevares i alkohol og er i god stand (Fig. 1). Den dødfødte 
ungen er helt naken bortsett fra få korte hårstubber på snute og hake. 
øynene er lukket og kan bare så vidt skimtes. Ørene har ikke åpnet seg. 
De fem dager gamle ungene har alle korte hår på snute~ og hakeparti, 
samt 2-3 mm lange værhår, mens to av de største også har noen få 
korte hårstubber på kroppen. øynene er fortsatt lukket, men lett synlige. 
Ørene har reist seg og er åpne. Bena er betraktelig mer utviklet enn på 
den dødfødte ungen. 

Både mora og de nyfødte ungene ble veid 1. august kl. 13.45 og den 
6. august. Dessuten ble mora veid den 7. august. Resultatene av veiingene 
framgår av tabell 1. Lengdemålinger ble dessverre ikke foretatt samtidig. 
I stedet ble de fikserte ungene målt den 10/9 1968 (Tab. 2). En har ikke 
kunnet identifisere de forskjellige levendefødte ungene ved veiing og 
måling, men tabell 1 viser at vektforskjellen mellom det letteste individ 
like etter fødselen og Jet letteste etter 5 dager var 0,23 gram, mens den 
tilsvarende forskjellen mellom de tyngste ved de to veiingene var 0,39 
gram. Ut fra dette skulle det ikke være urealistisk å anta at bjørkemus~ 
ungene har hatt en vektøkning på ca. 30- 45 % i løpet av de fem første 
levedagene. Økningen av kroppslengden synes å ha vært på 4-5 mm 
(Tab. 2). 
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Tabell 1 
Vekt (i g) av bjørkemus ad. ~ og dens unger i tiden like etter fødselen 
Weight (in g.) of bireh mouce ad. ~ and her young the first day after the birth 

11/81964 kl. 13.45 16/81964 kl. 10.30 17/81964 kl. 09.30 

Ad. ~ 10,03 10,88 9,98 

6 unger født 
0,99 (6 young born) 0,76 

1/8 1964, 0,76 1,07 
kl. 10.00- 0,82 1,15 
13.45 0,82* 

0,85 1,16 
0,85 1,24 

* Dødfødt. Stillborn. 

Tabell 2 
Lengde (i mm) av bjørkemusunger født 1/8 1964. Målt 10/9 1968 

(konservert i alkohol) 
Length (in mm) of young of birch mouce born 1/8 1964. Measured 10/9 1968 

(the spee imens preserved in aleohol) 

Dødsdato 
Date of death 

1/8 1964 
6/8 1964 
6/8 1964 
6/8 1964 
6/8 1964 
6/8 1964 

I 
Kroppslengde I Halelengde 

Body length Taillength 

23,5 
27,0 
27,5 
28,0 
28,0 
29,0 

10,0 
10,5 
11,5 
9,0 

11,0 
12,5 

Diskusjon . 
Om forplantningen hos bjørkemus i Skandinavia vet en som nevnt 

svært lite. Arwidsson (1930) nevner at en ~ som ble fanget i Jamtland 
5. august 1924, ynglet i fangenskap noen dager senere. Ungene var døde 
da de ble oppdaget, og sannsynligvis ble de senere oppspist av mora 
eller en annen ~ som ble holdt sammen med den. Collett (1911-12) 
sier at et individ fra Storlidalen, Oppdal, 23. juli 1910 bar på 6 små 
fostre, ca. 6,5 mm lange, mens en annen hunn, også fra Storlidalen, men 
funnet året før og så sent som 23. au!!ust, inneholdt flere fostre aven 
kaffebønnes størrelse. Den 9. septemoer 1910 ble et rede med 6 ca. 
35 mm lange unger funnet i Reisdalen, Trollheimen. Ungene var da 
(ifølge Collett) allerede hårkledte, forholdsvis runde og tykke, og særdeles 
urolige, men ennå ikke istand til selv å krype bort. 
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Til sammenlikning med disse data fra Skandinavia kan nevnes at 
Kubik (1952) ved en undersøkelse av polske bjørkemus fant hunner 
i brunst fra mai til slutten av juni. Drektighetstiden ble antatt å vare 
4-5 uker, og drektige hunner ble ikke funnet senere enn i juli. Fem 
fostre som ble funnet i en hunn den 11. juni, var 8 mm lange. Kubik 
mener at disses alder ikke overtraff 1/3 av drektighetens varighet. En 
hunn som ble fanget 10. juli, hadde 4 fostre som befant seg i siste 
femtedel av drektighetstiden. Deres kroppslengde var 20 mm og halen 
7 mm. 

Dette siste stemmer godt overens med størrelsen på bjørkemusungene 
fra Budalen. Ut ifra Kubiks resultater synes det som om de 6,5 mm 
lange fostre fra Storlidalen 23. juli befant seg i første til andre svanger
skapsuke. De kaffebønnestore fostre fra Storlidalen 23. august 1909, 
tyder på at paring her i landet kan skje ennå så sent som i første halvdel 
av august i motsetning til senest i slutten av juni som Kubik fant i Polen. 

SUMMARY 
On propagation and distribution of Birch mice, Sicista betulina (Pallas, 1778) 

Som new finds of birch mice in Middle Norway are briefly mentioned. A !itter 
consisting of 6 young bom in captivity August 1, 1964, at The Royal Norwegian Society 
of Sciences and Letters, The Museum, Trondheim, is described. The mother was 
captured July 29, 1964, in Budal valley, South-Trondelag county. One of the young 
was stillbom, and the other five died August 6, the same year. 

Author's address: 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet 
Zoologisk avdeling 
7000 Trondheim 
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Fugleobservasjoner på Lille og Store Tamsøy i Porsanger 

HJALMAR LARSEN 

Som et ledd i et studium av fuglefaunaen i Finnmark foretok jeg 
i sommer en undersøkelse av fuglelivet på noen bestemte steder på 
Finnmarkskysten. To av disse stedene var Lille Tamsøy og Store Tamsøy. 

Ordet Tamsøy har en egen klang i norsk fugleforskning på grunn av 
den legendariske professor Robert Colletts spesielle interesse for Store 
Tamsøy (Collett 1873, 1877 og 1907). I 1962 ble Store Tamsøy besøkt 
av dr. E. K. Barth og Odd Låtun (Barth 1962). 

Da ingen fugleforsker meg bekjent har besøkt Lille Tamsøy tidligere, 
reiste jeg dit. Det kunne være interessant å sammenligne fuglelivet på de 
to Tamsøyene. Lille Tamsøy (2 km2) er en slags Store Tamsøy (14 Y2 km2) 

i miniatyr. Den ligger ca. 5 km nord for Store Tamsøy på ca. 70° 45' N 
25° 50' 0. Som Store Tamsøyer Lille Tamsøy dekket av et tykt torvlag. 
Høyeste punkt er 32 m o.h. Der finnes et lite vann og noen tjern. Bart 
fjell forekommer omtrent bare ved strendene. Det sparsomme bjerke
krattet er få steder høyere enn 1 meter. Også Lille Tamsøy har vært 
bebodd, men kulturlandskapet er ikke så frodig som på Store Tamsøy. 
Fra naturens hånd er Lille Tamsøy ikke så rikt utstyrt som sin større 
navnesøsterj øya er ikke fredlyst, som Store Tamsøyer. 

Likevel er fuglelivet på Lille Tamsøy forbausende rikt. Selv om det 
finnes flere arter på Store Tamsøy, tror jeg at fugletettheten på Lille 
Tamsøyer større. 

Jeg oppholdt meg på Lille Tamsøy fra 28. juni til 1. juli 1968. 
Følgende 32 arter ble observert: 

Smålom, Gavia stellata. 2 par. Hekking sannsynlig. 
Havelle, Clangula hyemalis. Bare en fugl sett. 
Ærfugl, Somateria mollissima. Flere hundre individer observert. 
Laksand, Mergus merganser. Noen par holdt til ved stranden. 
Fjellvåk, Buteo lagopus. Ett individ kretset over øya 29. juni. 
Lirype, Lagopus lagopus. Flere stegger observert. 8 egg ble funnet i et 

ærfuglrede. De ble ruget av ærfuglen (se senere). 
Tjeld, Haematopus ostralegus. Meget vanlig, både egg og unger ble 

funnet. 
Sandlo, Charadrius hiatieula. En meget tallrik bestand. 
Heilo, Pluvialis apricaria. Bare 4 stykker ble sett. Hekking mulig. 
Steinvender, Arenaria interpres. Meget alminnelig. 3 små unger ble 

funnet. 
Fjæreplytt, Calidris maritima. 5 individer observert. 
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Dvergsnipe, Calidris minuta. En tallrik bestand. Ett rede med egg ble 
funnet. 

Myrsnipe, Calidris alpina. Vanlig over hele øya. Redefunn. 
Brushane, Philomachus pugnax. Ca. 30 individer, de fleste hanner. 

Hekking sannsynlig. 
Svømmesnipe, Phalaropus lobatus. Meget tallrik. Flere flokker på sjøen 

rundt øya, men også på land. Sikkert omkring 4-500 individer. 
Hekket muligens ved et tjern med rik sivvegetasjon. Bløtmyr 
umuliggjorde nærmere undersøkelse. 

Tyvjo, Stercorarius parasiticus. Vanlig over hele øya. De fleste av den 
mørke formen. Hekkefugl. 

Svartbak, Larus marinus. Sannsynligvis den tallrikeste fuglearten. 
Anslagsvis 5-600 par hekket. 

Sildemåke, Larus fuscus. Bare ett individ observert. 
Gråmåke, Larus argentatus. Nesten like tallrik som svartbaken. 
Fiskemåke, Larus canus. 2-300 par hekket. 
Rødnebbterne, Sterna macrura. Anslagsvis 400 par hekket. 
Teist, Cepphus grylle. Vanlig rundt hele øya. 
Ravn, Corvus corax. Noen få individer avla øya et besøk hver natt. 
Kråke, Corvus corone. Noen individer flere ganger på besøk fra 

fastlandet. Både kråke og ravn ble hardt forfulgt av måkene. 
Steinskvett, Oenanthe oenanthe. Vanlig overalt. 
Heipiplerke, Anthus pratens is. Nokså vanlig. 
Lappiplerke, Anthus cervinus. Bare et par individer observert. 
Skjærpiplerke, Anthus spinoletta. Nokså vanlig. 
Linerle, Motacilla alba. Noen få individer iakttatt. 
Gråsisik, Acanthis flammea. En del par observert. 
Lappspurv, Calcarius lapponicus. Vanlig over hele øya. Ett rede med 

egg ble funnet. 
Snø spurv, Plectrophenax nivalis. Alminnelig overalt. Ett rede med 

unger ble funnet. 
Av de 32 observerte artene hekket 21. Muligens hekket også smålom, 

heilo, brushane og svømmesnipe. 
Fra Lille Tamsøy dro jeg til Store Tamsøy, hvor jeg oppholdt meg 

i 4 dager, 1.-4. juli. En viktig forutsetning for en riktig sammenligning 
av fuglelivet på to nærliggende steder er at stedene besøkes samme år 
og såvidt mulig til samme tid. 

Alle de artene jeg hadde observert på Lille Tamsøy, fant jeg også 
på Store Tamsøy, unntatt havelle, fjellvåk og ravn. Dessuten ble følgende 
8 arter, som jeg ikke hadde sett på Lille Tamsøy, observert på Store 
Tamsøy: . 

Islom, Qavia immer, siland, Mergus serrator, grågås, Anser anser, 
storspove, Numenius arquata, småspove, Numenius phaeopus, lerke, 
Alauda arvensis, løvsanger, Phylloscopus trochilus, r21dstilk, Tringa totanus. 

Tilsammen ble observert 37 arter på Store Tamsøy. De tallrike restene 
etter oppspiste måker fortalte for øvrig at Store Tamsøy av og til får 
besøk av rovfugl. 
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Åtte rypeegg i et ærfuglrede godt foret med ærfugldun. (Foto Hjalmar Larsen.) 
Eider nest (with Eider down) containing eight eggs of Willow Grouse. 

Diskusjon 
At størsteparten av de fugleartene som holdt til på Lille Tamsøy ble 

funnet på Store Tamsøy, var ventet. Heller ikke var det noen overraskelse 
at det ble observert noen flere arter på Store Tamsøy. 

Av de 45 artene Barth og Låtun observerte på Store Tamsøy i 1962, 
så jeg ikke følgende 11 arter: Stokkand, stjertand, svartand, snøgås, 
enkeltbekkasin, lappspove, fjelljo, sildemåke, gråtrost, rødvingetrost og 
blåstrupe. 

Derimot observerte jeg to arter, som Barth og Låtun ikke hadde sett, 
nemlig: Islom, ett individ holdt til et stykke fra land den 4. juli. Småspove, 
to par observert, det ene i hvert fall med unger. Småspove nevnes hos 
Collett (1872). 

Collett fant dessuten hvitkinngås, Branta leucopsis, polarmåke, Larus 
glaucus, og fjellerke, Eremophila alpestris på Store Tamsøy. 

At jeg ikke fant de forannevnte 11 artene, observert av Barth, behøver 
nødvendigvis ikke å bety at de ikke var til stede. Dog forbauset det meg 
noe at jeg ikke så en eneste sildemåke. Likeledes savnet jeg trostene. 
Troster ble ikke funnet av meg på noen av Tamsøyene, selv om det 
i hvert fall var flere par gråtrost å se på fastlandet 8-10 km borte. 
Bare noen få svømmesniper ble sett på Store Tamsøy. Ca. 15 par smålom 
holdt til ved vannene på Store Tamsøy. Forhalsen til en av lommene var 
helt hvit. En kort leting ga som resultat 6 reder med nylagte egg. 

Til slutt kan nevnes at jeg så 6 otere (Lutra lutra) på Lille Tamsøy, 
5 på Store Tamsøy. 

Hva angår antall individer av de forskjellige arter observert av meg på 
Store Tamsøy, syntes det å stemme godt med de tall vi finner hos Barth 
(1962). 
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Den mest interessante observasjon på Lille Tamsøy var utvilsomt de 
8 rypeeggene i et ærfuglrede (se foto). Første gang jeg skremte opp 
ærfuglen, tellet jeg 7 rypeegg i redet, som var rikelig foret med ærfugldun. 
Neste dag var ærfuglen igjen til stede, men nå var det 8 egg. Muligens 
hadde jeg tellet feil første gang. Tredje dag så jeg ikke ærfuglen. Men 
mitt opphold ved redet varte bare noen få minutter. Ærfuglen var 
sikkert borte for å få seg litt mat, og - som ærfugl pleier å gjøre - hadde 
den dekket til eggene med dun før redet ble forlatt. 

«Fremmede» egg i et fuglerede er jo ikke noe nytt. Men bare rypeegg 
i et ærfuglrede må nok sies å være litt uventet. Hvordan har så dette 
gått til? Den mest sannsynlige forklaringen er den at en rugelysten ærfugl 
faktisk hadde tatt ryperedet i besittelse og etterpå foret det med dun. 
Redets plassering og fremfor alt dets form tydet på at det opprinnelig 
hadde vært et ryperede. En lirypestegg ble observert et par meter fra 
redet første dag. En mulighet - som er tvilsom i dette tilfellet, men som 
ikke kan utelukkes - er at mennesker har vært med i spillet. Men hva 
sammenhengen enn måtte være, er det en kjennsgjerning at rypeeggene 
var i et ærfuglrede og at de ble ruget av ærfuglhunnen. 

En av de viktigste observasjoner på Store Tamsøy var hekkende 
småspove. Kanskje er Store Tamsøy den nordligst kjente hekkelokalitet 
i Norge både for småspove, storspove og sildemåke? 

Småspovens utbredelse i Finnmark i våre dager burde undersøkes 
nærmere. Ifølge utbredelseskarter og enkelte håndbøker skal den hekke 
over hele Finnmark. Men på tross av flere besøk til kystområdet mellom 
Tanafjord og Vardø de senere år har jeg ennå ikke observert en eneste 
småspove der. Noen alminnelig hekkefugl i nevnte område kan den 
i hvert fall ikke være. 

Mannen som førte meg til Tamsøyene, hevdet at det ikke var så 
meget fugl i år på Lille Tamsøy som det pleier å være. Den usedvanlig 
kalde og snerike våren førte sikkert med seg at færre fugler kom nordover 
i år og gir muligens en del av forklaringen på at det ikke ble observert 
så mange arter på Store Tamsøy i 1968 som i 1962. Det vil bli interessant 
å se hvilke resultater senere undersøkelser vil gi. 

Jeg vil takke herr Olaf Bull jr., Honningsvåg, for velvillig tillatelse til 
å besøke Tamsøyene. 

SUMMARY 
Fauna observations on Lille Tamsoyand Store Tamsoy in Porsanger, Finnmark 

In connection with an investigation on the avifauna of the coast of Finnmark 
the author visited the two islands of Lille Tamsoy and Store Tamsoy in the outer 
Porsanger Fiord. 

A review of the birds found is given. The most interesting observation on Lille 
Tamsoy was a nest of an Eider (Somateria mollissima) containing 8 eggs of a Willow 
Grouse (Lagopus lagopus) (see phot.). The Eider was observed incubating these eggs. 

Author's address: 8500 Narvik. 
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Hvitfinnet steinulke, Cottus gobio, ny fiskeart for Norge 

ROLF VIK 

Fiskearter som har liten eller ingen økonomisk betydning, har vært 
viet liten interesse også fra vitenskapens side i Norge. Ifølge all norsk 
fiskelitteratur har vi bare en ferskvannsulke i landet vårt, nemlig stein~ 
ulken, Cottus poecilopus Haeckel. Denne lille fiskens utbredelse synes 
også å være meget begrenset, idet den bare er angitt fra Tistedalselvens 
og Glommas vassdrag og fra tre lokaliteter i Troms fylke (Pethon 1967). 
Steinulken er helt uten økonomisk betydning og fører en skjult tilværelse, 
det er bare slump om man kommer over den. Hvis man ikke spesielt 
leter etter den, og vet hvor man skallete, vil den være meget vanskelig 
å oppdage. 

Fra våre naboland og i det meste av Europa for øvrig er den hvit~ 
finnete steinulken, Cottus gobio L., angitt å være alminnelig utbredt. Det 
virker derfor eiendommelig at den hvit finnete steinulken ikke skulle 
finnes i noen av vannområdene på Østlandet, som har hatt direkte 
forbindelse med vassdragene i det sørlige Sverige. Samtidig angis det at 
denne arten er en ganske god strømforserer, idet den kan «krype» frem 
mellom stenene. Den skulle derfor like gjerne ha kunnet arbeide seg 
oppover vassdragene som steinulken, selv om den i Sverige ikke går så 
høyt opp i vassdragene som denne. I Sverige forekommer, ifølge Nybelin 
(1958), begge arter flere steder i samme vassdrag. Hvorfor har de da skilt 
lag ved norskegrensen? Dyregeografisk er disse to ulkene av stor interesse, 
da de neppe er blitt overført bevisst av mennesker fra vassdrag til vassdrag 
fordi de intet betyr økonomisk. Fiskene burde derfor kunne være 
indikatorer på hvordan opprinnelig innvandring har skjedd i enkelte av 
vassdragene våre. 
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Fig. l. 
Hvitfinnet steinulke. Venstre bukfinne (sett fra undersiden) fra et av eksemplarene 
fra Stora Le. De andre eksemplarene har samme lengdeforhold mellom indre finnestråle 

og total finnelengde (jfr. Tab. 1). 
Bullhead. Left ventral fin (seen from below) taken from one of the specimens from Stora Le. 
The othe!' speeimens have the same proportionate length between inner finray and total fin length 
(cf. Table 1). (Foto: Reidar Mehl) 

Art 

C. gobio 

C. poeeilopus 

Tabell 1 

Systematiske kjennetegn 

I-~-· 
Bukfinner I 

Farge 

Uflekket 
hvite 

Flekket 
hvite 

4de finnestråle 

Lengre enn halve 
finnelengden 

Kortere enn halve 
finnelengden 

Slimkanalporer 
på undersiden 

En i midtlinjen fremst på 
underkjeven 

En på hver side av midtlin
jen fremst på underkjeven 

Professor Nybelin har arbeidet meget med ferskvannsulkenes taxo~ 
nomi og utbredelse i Sverige (1938, 1958, 1958 a), og under en parasitt~ 
konferanse i Stockholm i september 1968 kunne han fortelle at han 
hadde funnet hvitfinnet steinulke i den svenske delen av den store 
innsjøen Stora Le som ligger øst for ørje. Dette var jo en angivelse som 
syntes å gjøre det meget enkelt å finne en ny fiskeart for Norge, idet 
det da bare var å lete i den samme sjøen på den norske bredden. 

Søndag 20. oktober 1968 dro jeg over til Stora Le, og det var ikke 
nødvendig å løfte på mange stener inne ved båtplassen ved Otteid før jeg 
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Fig. 2. 
Hvitfinnet steinulke. Underkjeven av et av eksemplarene fra Stora Le. En slimkanalpore 
i midtlinjen fremst på underkjeven (jfr. Tab. 1). Porene er blitt svært store på grunn av 

en delvis inntørring av preparatet. 
Bullhead. Lower jaw of one of the spee imens from Stora Le. A mueilage passage pore is 
loeated on the foremost part of the lower jaw (cf. Table 1). The pores are enlarged as aresult 
of the specimen having dried out. (Foto: Reidar Mehl) 

fant ferskvannsulker. Det var ingen tett populasjon i det gruntvanns~ 
området jeg kunne undersøke, men jeg fikk tak i 4 av de 7 individer jeg 
oppdaget ved forsiktig å flytte på flate løstliggender stener. En rask 
eksaminasjon av individene (Tab. 1) godtgjorde at her var en ny art for 
Norge funnet. De uflekkede bukfinner (Fig. 1) og den midtstilte slim~ 
kanalporen fremst på underkjeven (Fig. 2), viste at alle fire eksemplarer 
var hvitfinnet steinulke. Lengden var hos de 4 individer 65, 55, 55 og 
46 mm. Alle karakterer anført for C. gobio stemte, bortsett fra at sidelinjen 
ikke var tydelig helt til halefinnen, noe også Nybelin (1958) finner varierer 
noe. Materialet er oppbevart på Zoologisk museum (IH 2/69). 

Etter dette heldige resultat ble det foretatt noen undersøkelser også 
i de vann som lå på vestsiden av veien ned mot Halden, men dessverre 
uten resultat. Her ble ingen ulker i det hele tatt observert. Steinulken 
skulle jo finnes der, og jeg tar de negative funn for å være et sammentreff 
av uheldige omstendigheter og ikke noe kriterium på at hvitfinnet 
steinulke ikke finnes i andre deler av vassdraget. 

En videre undersøkelse av de to ferskvannsulkenes utbredelse i landet 
vårt vil ikke by på store vanskeligheter. Det vil bare kreve at man har 
tålmodighet til å vasse rundt i strandregionen og forsiktig løfte på de 
flate stenene man finner. Disse ulkene ser ut til å ta det meget rolig når 
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stenen forsiktig fjernes, og de 4 jeg fanget tok jeg med bare hendene der 
de lå på bunnen. Med en skarpslipt gaffel på et kort skaft skulle «fisket» 
kunne bli meget effektivt. 

En nøye gjennomgåelse av det materiale av norske ferskvannsulker 
som finnes ved våre museer og enkelte ferskvannsinstitusjoner, vil være 
av interesse, som en innledende undersøkelse, for å bringe på det rene 
hvordan denne fiskearten forekommer i landet vårt. Det henstilles til 
alle som kommer over ferskvannsulker, å sende dem inn til Zoologisk 
museum, Sarsgt. 1, Oslo, med opplysninger om hvor, når og av hvem 
individene er funnet. 

Det er to sørgelige ting i forbindelse med navnsettingen på vår 
steinulke: 

Den ene er at vi dessverre ikke kan få navn på vår nye fiskeart like 
enkelt som svenskene har gjort det. Svenskene kaller C. gobio for sten~ 
simpa, mens de kaller C. poecilopus for bergsimpa. Dette er logisk fordi 
det er bergsimpan som går opp i høyereliggende elver og vann. 

Når vi nå har brukt navnet steinulke på C. poecilopus, som går opp 
i «bergen», er vi nødt til - som jeg har gjort i overskriften - å bruke 
et navn for C. gobio som angir en karakterforskjell fra steinulken. 

Den annen er at i den norske utgaven av håndboken «Europas 
ferskvannsfisk» (Muus og Dahlstrøm (Jensen 1968», omtales C. gobio og 
C. poecilopus som henholdsvis ferskvannsulke og steinulke. Dette blir en 
litt ulogisk navnsetting, da den som har fått ferskvann som forstavelse 
også går i brakkvann. Ferskvann og stein blir også motpoler. Videre er 
data om de to fiskearter stokket om hverandre i denne håndboken, og 
ferskvannsulken kalles bare dette i overskriften, mens den heter steinulke 
i teksten. Under steinulke omtales den som alminnelig steinulke. Her er 
altså virvaret totalt. 

Røise har i «Fiskene i farger» (1954) anvendt de hvite bukfinner som 
karakter, og jeg vil foreslå at det navn han bruker, «hvitfinnet steinulke», 
blir godtatt som fremtidig norsk navn på den nye ferskvannsfisken vår. 

SUMMARY 
The Bullhead, Cottus gobio, a new fish species for Norway 

Four specimens of C ... gobio were caught in shallow water on the Norwegian shore 
of the lake Stora Le in Ostfold county October 20, 1968. This is the first record of 
this species in Norway. 

Author's address: Zoologisk museum, Sarsgt. 1, Oslo 5. 
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Symphyler -
en arthropodgruppe som er lite undersøkt i Norge 

ERIK BØRSET 

Symphyler er opptil 8 mm lange, hvite, tusenbeinliknende dyr. De 
lever underjordisk, og da svært få har arbeidet med jordbunnsfaunaen 
her i Norge, er vårt kjennskap til denne gruppen meget beskjedent. 

Symphylenes systematiske stilling er meget interessant og omdiskutert. 
Deres 12 par bein og en del karakterer som de har felles med diplopodene, 
gjør at de tradisjonelt blir behandlet under tusenbein (Myriopoda). 
I nyere systematikk blir de derimot, sammen med de apterygote og 
pterygote insekter, samlet i klassen insektartete (Labiata). Denne sys
tematiske uenigheten viser at vi har å gjøre med en gruppe som kan si 
oss mye om slektskapsforholdet mellom Myriopoda og Insecta. 

Økologi 
Alle symphyler er som nevnt jordbunnsdyr, men de er også funnet 

under bark, i mose, blant råtnende lauv og på liknende steder (Edwards 
1959 a). De er vanligst i humusrik, lett jord da de er avhengige av at det 
er rikelig med ganger og sprekker. Dette kommer av at de ikke selv 
er i stand til å grave. 

Den letteste måten å iaktta symphyler på er å snu steiner som stikker 
litt ned i jorda på en passende lokalitet, helst lauvskog. En vil da kunne 
få se de hvite dyra med sine karakteristiske lange antenner raskt løpe 
omkring for å finne et hull å gjemme seg i. 

Symphylene er vegetarianere. De fleste artene deltar i dekompo
neringen av råtnende plantemateriale. Noen kan også spise friske plante
deler, da helst de mest sukkulente underjordiske delene (Cloudsley~ 
Thompson 1958). Den kosmopolitiske Scutigerella immaculata Newp. 
(Fig. 1) hører til denne siste gruppen. Den lever av røttene på friske 
planter (Edwards 1959 a) og av unge, underjordiske spirer som den kan 
hindre i å komme opp av jorda (Cloudsley-Thompson 1958). 

Da Scutigerella immaculata kan opptre i meget stort antall, er den 
flere steder et fryktet skadedyr. I England er den særlig plagsom i veksthus 
og kalles der «the glasshouse symphyl». Også i Sverige har den opptrådt 
som skadedyr, der på unge krysantemumplanter i veksthus (Scheller 
1960). 

Innsamling av Symphyler 
Det går som nevnt an å samle symphyler ved å velte stein, og så 

plukke opp dyra med en fuktet, myk pensel. Atskillig mer effektivt er 
det å slippe små jordprøver forsiktig opp i et kar med vann (flotasjons
metoden). Symphylene flyter da opp og kan samles med en pensel. En 
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Fig. 1. 
Scutigerella imlllaculta Newp. funnet under en stein 

(found under a stone) As, Akershus. Ca. 10 x . 

Fig. 2. 
Symphylella vulgaris Han· 
sen. Etter (after) Edwards 

(1959 b). Ca. 25 x . 

slik innsamlingsmetode har vist seg 2-3 ganger mer effektiv enn varme, 
utdrivelse i Tullgren,trakt (Edwards 1955). En grundig redegjørelse av 
sampling, og ekstraksjonsmetoder for symphyler er gitt av Edwards og 
Dennis (1962). 

Tidligere norske funn av Symphyler 
Før og omkring århundreskiftet ble det publisert en del arbeider om 

norske myriopoder. I flere av disse arbeidene blir Scutigerella immaculata 
omtalt (av alle forfattere under slektsnavnet Scolopendrella). 

Det første publiserte funnet ble gjort av von Porat (1887). Han fant 
Scutigerella immaculata på Bygdø i Oslo. Ellingsen (1891) nevner at den 
ikke er sjelden ved Kragerø. I et annet arbeid (Ellingsen 1903) angir han 
som nye finnested er Fredrikstad, Holmestrand (meget alminnelig), Triset 
i Telemark og Trondheim. 

I et arbeid over collemboler og diplurer på Vestlandet sier Lie, 
Pettersen (1898) at Scutigerella immaculata og dipluren Campodea fragilis 
ofte ble funnet under Samme steiner i Bergen. 
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Egne observasjoner 
I april og mai 1968 samlet jeg en del symphyler i Oslo,området. 

I alt 12 forskjellige lokaliteter ble undersøkt. På 11 av lokalitetene ble 
innsamlingen foretatt ved å snu stein, bordbiter o.l. Antall dyr som ble 
funnet, kan derfor ikke gi noe mål for forskjeller i populasjonenes 
størrelse på lokalitetene. 

En oversikt over disse lokalitetene og over de innsamlete symphyler 
er gitt i tabell 1. 

Den 10/5,1968 ble det gjort et forsøk på innsamling ved flotasjons' 
metoden. Prøven ble tatt på NLH, ÅS, fra en tidligere komposthaug med 
en del grov sand iblandet. De øverste 2 cm av jorda, der det var mye 
røtter og strø, ble fjernet. Av den underliggende jorda ble det samlet 
opp 10 liter, som i flere porsjoner ble helt opp i et kar med vann. 

Flotasjonen ga som resultat: 15 Scutigerella immaculata og 7 Symphylella 
vulgaris. 

Av dyr med lengde over 2 mm var symphylene den vanligste gruppen 
i min prøve. 

Fig. 3. 
Norske funn av Scutigerella illlmaclllata 

Newp. 
Norwegian finds of Scutigerella immaculata 

Newp. 
~ Egne funn. Own finds. 
• Tidligere publiserte funn. EarlieT publis. 

hed finds. 

Diskusjon 
Scutigerella immaculata - som 

også tidligere er kjent fra Oslo, 
området - ble funnet på alle de 
undersøkte lokalitetene (Tab. 1). 
Symphylella vulgaris (Fig. 2) ble 
funnet på 4 lokaliteter. Det er 
mulig at den har vært til stede på 
flere av lokalitetene, da den er 
atskillig mindre enn Scutigerella 
immaculata (2- 3 mm) og derfor 
lettere kan bli oversett. Symphylella 
vulgaris er tidligere ikke publisert 
som funnet i Norge. 

Både Scutigerella immaculata og 
Symphylella vulgaris må anses som 
vanlige i næringsrik jord i Oslo, 
området. Scutigerella immaculata 
opptrer hyppigst, og ved innsam, 
lingene fikk jeg inntrykk av at den 
var en av de mest vanlige arter 
i jordbunnens makrofauna (2 mm 
til 20 mm). 

De kjente finnesteder for Scuti, 
gerella immaculata ligger nokså 
spredt i Sør,Norge (Fig. 3). Det er 
å vente at videre undersøkelser vil 
vise at den finnes jevnt utbredt 
i større deler av landet. 
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Lokalitet 
Locality 

Linderud 
Oslo 

Linderud 
Oslo 

Vollebekk 
ÅS 
Akershus 

Vollebekk 
ÅS 
Akershus 

Huk 
Oslo 

ÅS kirke 
ÅS 
Akershus 

Frydenhaug 
Ås 
Akershus 

Årungbukta 
Frogn 
Akershus 

Linderud 
Oslo 

Vollebekk 
ÅS 
Akershus 

Syverud 
ÅS 
Akershus 
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Tabell 1 

Symphyler innsamlet ved håndplukk i april og mai 1968 
Symphyls collected by hand in April and May 1968 

Dato Biotopbeskrivelse Scutigerella 

Date Habitat description immaculata 
Newp. 

24/4 Under hassel (Corylus avellana L.) 2 
og rødhyll (Sambucus racemosa L.) 
på hagemark 

25/4 6 
12/5 8 

25/4 I mycelierik råhumus i furuskog. l 
På kalkbakke 

26/4 På grøftekant mellom granskog 9 
og dyrket mark. Dominans av 
engkvein (Agrostis tenuis Sibth.) 

---
26/4 Fuktig felt med tett tennung av l 

Sal ix-arter, osp (Populus tremula 
L.) og bjørk (Betula odorata 
Bechst.) 

28/4 Skråning med mye løs kalkstein l 
i furuskog. Mye strø i bunnen 

30/4 Tett holt med ask (Fraxinus 8 
excelsior L.) og alm (Ulmus glabra 
Huds.) 

30/4 Avfallsplass og kompost ved 8 
gartneri 

8/5 I askeskog. I bunnsjikt dominans l -
av liljekonvall (Convallaria 
majalis L.) 

12/5 I tett ungskog av hassel, osp, ask 13 
og grå-or (Alnus incana (L.». I 
bunnsjikt dominans av lilje-
konvall 

14/5 I gruppe av store popler (Populus 20 
spp.) og grå-or. Bare skvalderkål 
(Aegopodium podagraria L.) i 
bunnen 

16/5 I en liten bøkeskog med nesten 18 
rent strødekke 

Symphylella 
vulgaris 
Hansen 

-

-
-

-

-

-

l 

-

-

l 

4 

-

-

SUMMARY 
Symphyls, an arthropod-group poorly investigatecl in Norway 

All the former published finds of symphyls in Norway are from the time before 
and at the beginning .of this century. The only species mentioned in these pa pers is 
Scutigerella immaculata, which is reported from 7 localities in the southern part of 
Norway. 

In April and May 1968, I collected symphyls in the Oslo-area. 12 localities were 
examined. In Il of the localities the symphyls were collected by hand (Table 1), and 
one locality was examined by the flotation method. 

Scutigerella immaculata was found in all the localities. Symphylella vulgaris, a species 
not previously reported from Norway, was found in four of the localities. Both 
Scutigerella immaculata and Symphylella vulgaris seem to be common in rich soil in 
the Oslo area. 

The hitherto known distribution of Scutigerella immaculata in Norway is shown 
in Fig. 3. 

Author's address: Zoologisk institutt, Norges Landbrukshøgskole, 1432 Vollebekk. 
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Trekk fra fuglefaunaen i Trollheimen 

ROLF LANGVATN OG ARNE MOKSNES 

I forbindelse med spesielle undersøkelser av hjort og lirype har vi 
i årene 1965-1967 foretatt en del fugleobservasjoner i Folldalen i 
Trollheimen. Grunnet byggingen av Trollheimen kraftanlegg kommer 
store deler av Folldalen til å bli satt under vann. Da det oss bekjent ikke 
er publisert noe om fuglefaunaen i dette området, mener vi at observa
sjonene kan ha interesse. Avdøde Alfred Karlstrøm, Rindal, har med 
bidrag fra Vassdragsvesenet gjort en rekke observasjoner av fugl i Foll
dalen, og dette materialet er tatt med i artslisten. 

Folldalen er en ca. 3,5 mil lang fjelldal som har sitt utspring i de 
sentrale deler av Trollheimen. Gjennom dalen renner elva Folla mot 
nord, inntil den munner ut i Surna. Det undersøkte området ligger 
omtrent midt i dalen på grensen mellom Rindal og Surnadal kommuner 
i Møre og Romsdal fylke. Figur 1 viser en oversikt over området. Dal
bunnen ligger her på en høyde av ca. 450--470 m o.h. og består dels 
av store flate myrer, dels av skog. Langs elvebredden går det et belte 
av bjørkeskog som enkelte steder dekker ganske store arealer. Furuskogen 
dominerer på tørrere lokaliteter. Skoggrensen ligger i dalsidene på ca. 
700 m. Det meste av skogen er her en blanding av bjørk og furu, men 
det finnes også en god del ren fjellbjørkeskog. Vierregionen domineres 
på tørre lokaliteter av lynghei, ofte med dvergbjerk og av myr og 
salixforekomster på fuktigere partier. Fjellene går på sidene av dalen opp 
i 16-1700 m høyde. Hele området er bygget opp av harde gneis bergarter 
som danner et tynt og oftest utpreget surt jordsmonn (Skogen 1969). 

De fleste av observasjonene er gjort i dalbunnen og i dalsidene opp 
'.:il en høyde av 1000 m og faller innenfor de subalpine og lavalpine 
regioner. Observasjonene er presentert i tabell 1. 

Vadere 
Heilo, Pluvialis apricaria, og rødstilk, Tringa totanus, er de mest tallrike 

artene i Folldalen. Rødstilken hekker i størst antall på myrene i dal
bunnen, men også på myrene i den lavalpine region. Heilo hekker derimot 
nesten utelukkende ovenfor tregrensen. Strandsnipa, Actitis hypoleucos, er 
vesentlig funnet hekkende langs Folla. Videre finnes småspoven, Numenius 
phaeopus, spredt og fåtallig på myrene i dalbunnen. Boltit, Eudromias 
morinellus, og fjæreplytt, Calidris maritima, er begge funnet hekkende 
i den lavalpine region, men boltitens hekkeplasser ligger på overgangen 
til mellomalpint miljø. De andre artene som er oppført i listen, bortsett 
fra myrsnipe, Calidris alpina, er observert på myrene i dalbunnen og 
i elvebreddens kantskog. 
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Observasjoner av rovfugl sammenliknet med smågnagerbestanden 
Når det gjelder rovfuglene, ligger observasjonsfrekvensene langt 

høyere i 1966 enn i 1965 og 1967. I den forbindelse kan det nevnes at 
1966 var et rikt smågnagerår i Folldalen sammenliknet med de to 
øvrige år. 

De dominerende smågnagere i området syntes å være Microtus sp. og 
lemen, Lemmus lemmus. De nevnte gnagere ble i 1965 observert fåtallig. 
Sommeren 1966 derimot, forekom Microtus sp. tallrik i hele den subalpine 
region. I den lav alpine region var derimot lemen mest vanlig, mens arten 
bare unntaksvis ble sett i lavere terreng. Smågnagerne syntes særlig 
tallrike i august-september. 

I januar/mars 1967 ble det på snøen funnet en rekke kadavere av 
lemen. Disse var da like vanlige i dalbunnen som høyere opp i fjellet. 
Microtus sp. ble observert tallrik på førjulsvinteren 1966, men fåtallig 
i månedene etter jul. Ut over sommeren og høsten 1967 foreligger det 
bare få og spredte observasjoner av lemen og Microtus sp. 

Tabell 2 gir en oversikt over de observerte rovfugl i de forskjellige år. 
Ved å sammenligne observasjonsfrekvensen av smågnagere og rovfugl 

fant vi bra samsvar. 1966 var et markert toppår både for smågnagere 
og rovfugl. Antall observerte arter av rovfugl i 1965, 66 og 67 var 
henholdsvis 5, 7 (8) og 6. 

o 5 10 

N 

1 

Km 

Fig. 1. 
Oversiktskart over 
undersøkelsesområd
et i Møre og Roms
dal. De" fleste obser
jonene ~r gjort innen
for området som er 
merket .-.
Outline map of the 
study area. Most of 
the observations are 
made within area mar
ked. - .-
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Tabell 1 
O versik t over de observerte artene (Synoptical tab le of the observed species) 

Tegnforklaring (Symbols): 
H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger. (Breeding verified by nests or clutches. ) 
h Gjentatte observasjoner eller spesiell adferd sannsynliggjør hekking. 

(Repeated observations or special behaviour indicate breeding.) 
xxx Vanlig eller temmelig vanlig i hekketiden. (Common in the breeding season.) 

Spredt, fåtallig i hekketiden. (Sparse and scattered in the breeding season.) 

Sjelden i hekketiden. (Rare in the breeding season.) 
xx 
x 
000 Vanlig eller temmelig vanlig på trekk eller om vinteren. 

(Common on migration or in the winter.) 
00 Spredt, fåtallig på trekk eller om vinteren. 

(Sparse and scattered on migration or in the winter.) 
o Sjelden på trekk eller om vinteren. (Rare on migration or in the winter.) 

Vanlige tall angir antall observasjoner. 
(Ordinary figures indicate number of observations.) 
Tall i kursiv angir antall observerte individer. 
(Figures in italics indicate number of observed individuals.) 
Årstall oppføres bare som 65, 66 osv. (Years are given as 65, 66 etc.) 

( ) Observasjoner gjort av Alfred Karlstrøm. (Observations made by Alfred Karlstriim.) 
* Se kommentarer til artslisten. (See comments to the list of species.) 

(Storlom, Qavia arctica) . .. ....... (H) x (1) (1) (juni) 
Hegre, Ardea cinerea . . . . . . . . . . . . . o 2 2 aug. 
Stokkand, Anas platyrhynchos . ..... H xxx 
Krikkand, A. crecca ............. H xx 
T oppand, Aythya fuligula ...... .. H x 
Kvinand, Bucephala clangula ...... H xx 
(Havelle, Clangula hyemalis) . ..... x 
Laksand, Mergus merganser . . . . ... xx 
Siland, M . serrator . . .... .... .... x 
(Sædgås, Anser fabalis) .. . .. .. .. .. x 
Kongeørn, Aquila chrysaetos . . . . . . . (H) xxoo 
Fjellvåk, Buteo lagopus ... .. . .... .. h xx 
Spurvehauk, Accipiter nisus .... . . . x 
Hønsehauk, A. gentilis .. . . .. . .... xoo 
Vandrefalk, Falco peregrinus* .... . x 
Jaktfalk, F. rusticolus?* . . . . . . . . . . . o 
Stor falk indet. * . . . ............ . x 
Dvergfalk, F. columbarius . .. . ... . . (H) x 
T årnfalk, F. tinnunculus .... . ..... H xx 
Lirype, Lagopus lagopus ...... .. .. H xxxooo 
Fjellrype, L. mutus ............... H xxxooo 
Orrfugl, Lyrurus tetrix ..... ....... H xxxooo 

(1) (1) 

3 4 
(1) (1) 

3 
2 
2 
2 

7 
2 
2 
3 

Storfugl, T etrao urogallus ......... xo 2 3 
Heilo, Pluvialis apricaria .......... H xxx 
Boltit, Eudromias morinellus ....... H xx 
Enkeltbekkasin, Qallinago gallinago . x 
Rugde, Scolopax rustieola . . . . . . . . . . h xx 
Storspove, Numenius arquata . . . . . . o 
Småspove, N. phaeopus . . ......... H xx 
Skogsnipe, Tringa ochropus ...... . x 
Rødstilk, T. totanus .............. H xxx 
(Grønnstilk, T. glareola) . . . . . . . . . . x 
Gluttsnipe, T . nebularia .. .. ... .. . x 
Strandsnipe, Actitis hypoleucos . . . . . H xxx 
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3 3 

2 3 

(2) (3) 
5 5 

juni 

juni, aug.-sept. 

aug. 

aug. 
okt., nov. 
aug. 
(juni), aug. 

aug., okt. 

juni 

aug. 

juni 

(juni) 
(juni), juli 

(65) 
65 

(65), 66 

(43) 

65, 66, 67 
(48) 

66 

65,66 
66 
66 
(65), 67 

65,66 

65, 66 

65 

66 

(65) 
(65), 66 

(Fjæreplytt, Calidris maritima) ..... (H) x 
Myrsnipe, C. alpina . .......... .. o 
Brushane, Philomaehus pugnax .... x 
Svartbak, Larus marinus . . . . . . . . . . x 
Fiskemåke, L. eanus . ........ .... H xx 
Gjøk, Cueulus eanorus . .......... H xxx 
Hubro, Bubo bubo ............... o 
Perleugle, A egolius funereus . . . . . . . . o 
Grønnspett, Picus viridis . . . . . . . . . . o 
Flaggspett, Dendrocopos major . . . . . . o 
Dvergspett, D. minor. . . . . . . . . . . . . xoo 
Tretåspett, Picoides tridaetylus .. ... h xoo 
Vendehals, Jynx torquilla . . . . . . . . . . xo 
Ravn, Corvus corax ..... .. ... . ... h xxooo 
Kråke, C. corone. . . . . . . . . . . . . . . . . xxooo 
Skjære, Pica pica ...... . . . .. .... xoo 
Nøtteskrike, Qarrulus glandarius . . . xoo 
Kjøttmeis, Parus major. . . . . . . . . . . xx 
Blåmeis, P. caeruleus . . . . . . . . . . . . . xo 
Toppmeis, P. cristatus ....... . ... x 
Granmeis, P. montanus . .......... H xxxoo 
Stjertmeis, Aegithalos caudatus .... o 
Trekryper, Certhia familiaris . ... .. xo 
Gjerdesmett, Troglodytes troglodytes . x 
Fossekall, Cinclus cinclus . ......... h xx 
Gråtrost, Turdus pilaris ........ . .. H xxx 
M åltrost, T. philomelos .... .. .. . . H xx 
Rødvingetrost, T. iliacus . . ...... . . h xx 
Ringtrost, T. torquatus . ........ . . (H) xx 
Svarttrost, T. merula ............ H xx 
Steinskvett, Oenanthe oenanthe . .. . H xxx 
Buskskvett, Saxicola rubetra ....... h xx 
Rødstjert, Phoenicurus phoenicurus .. H xx 
Blåstrupe, Luscinia svecica ........ H xx 
Rødstrupe, Erithacus rubeeula . ..... h xx 
Munk, Sylvia atricapilla . ....... . . h xx 
(Møller, S. curruca) .... . . . . . . . . . . x 
Gransanger, Phylloscopus collybita .. H x 
Løvsanger, Ph. trochilus . ...... . ... H xxx 
Fuglekonge, Regulus regulus ....... o 
Grå fluesnapper, Muscicapa striata . . H xx 
Svart-hvit fluesnapper, M. hypoleltca H xx 
Jernspurv, Prunella modularis ..... H xx 
Trepiplerke, Anthus trivialis . ..... H xx 
Heipiplerke, A. pratensis ......... H xxx 
Linerle, Motacilla alba .... . ...... H xx 
Varsler, Lanius excubitor .. ........ (H) xo 
Grønllsisik, Carduelis spinus .. . ... h xx 
Bergirisk, C. flavirostris .......... xx 
Gråsisik, C. flammea . . .. . . ...... H xxxooo 
Dompap, Pyrrhula pyrrhula ....... o 
Furukorsnebb, Loxia pytyopsittacus . o 
Bokfink, Fringilla coelebs . ........ . H xx 
Bjørkefink, F. montifringilla . ..... H xxx 
Gulspurv, Emberiza citrinella ... .. . o 
Sivspurv, E. schoeniclus . .. ........ H xxx 
Snøspurv, Plectrophenax nivalis .... (H) xxoo 
Gråspurv, Passer domesticus ... .. .. xxo 

(4) (4) 
2 9 
1 1 
1 1 

1 1 
3 3 
1 1 
1 1 

2 2 

2 2 
1 1 

2 20-25 
2 2 
1 1 

(1) (1) 
2 2 

3 3 

2 
2 

(juni-aug.) (65) 
aug. 65, 66 
juli 66 
aug. 67 

feb.-mars 67 
aug.-okt. 66 
sept. 65 
sept. 67 

(juni), aug. 

april, juli 66, 67 
juni 65 

des., april 66,67 
april, juli 67 
juli 67 

(juni) (65) 
mai-juni 67 

okt. 67 

(juni), okt., des. (65),66,67 

jan. 
aug. 

feb. 

67 
66 

66 

59 



Tabell 2 
Observasjoner av rovfugler gjort av forfatterne i årene 1965-67 
Observations of predators made by the authors in the years 1965-67 

( ) Usikre, se kommentarer til artslisten (Uncertain, see comments to the list of species) 

Antall observasjoner Antall individer 
Art Number of observations Number of individuals 

Species 
1965 I 1966 l 1967 1965 I 1966 I 1967 

Kongeørn, Aquila chrysaetos ............ 5 4 1 5 4 1 
Fjellvåk, Buteo lagopus . ... . .... ..... .. . 2 3 5 2 4 6 
Spurvehauk, Accipiter nisus o ••••••••••• 1 1 
Hønsehauk, A. gentilis ............ ... . 2 3 3 2 5 3 
Vandrefalk, Falco peregrinus ......... .. 1 (2) 1 (6) 
Jaktfalk, F. rusticolus? ..... ... . .. ..... (2) (2) 
Stor falk indet . ..................... . 2 2 
Dvergfalk, F. columbarius . ............ . 1 2 
Tårnfalk, F. tinnunculus o •••••••••••••• 2 8 1 2 16 3 
Hubro, Bubo bubo o • • •• ••••••• • ••• • • • • l 1 
Perleugle, Aegolius funereus . . ........... 3 3 

--~ ---------------
T otal . . ................. 12 28 12 12 43 16 

Vandrefalk, Paleo peregrinus. Den eneste helt sikre observasjonen av 
arten ble gjort den 9. august 1965, da ett individ ble sett. Den 2. august 
1966 ble 3 falker sett samtidig på langt hold. Den 10. august 1966 ble 
igjen 3 falker observert på samme sted. Vi fikk se fuglene i kikkert på 
50 m hold, men i svært ugunstig belysning, bl.a. ble ikke fargene på hodet 
sett tydelig. Hovedinntrykket var imidlertid en forholdsvis mørk fugl, 
særlig på ryggsiden, som virket nesten blåsvart. Vi tror det dreiet seg 
om vandrefalk. Det er også mulig at de tre falkene utgjorde et kull, men 
nærmere holdepunkter for h ekking foreligger ikke. Ellers har vi fra 1966 
flere observasjoner av store falker uten at vi kan si hvorvidt det dreier 
seg om jaktfalk eller vandrefalk. 

Jaktfalk, Paleo rusticolus. Vi har ingen helt sikre observasjoner av 
denne arten. Den 1. oktober 1966 fikk vi imidlertid se en falk forfra på 
ca. 15 m avstand idet den gjorde et mislykket utfall mot en lirype i flukt. 
Den virket svært lys, og vi kunne ikke se noen skjeggstripe. Vi kan 
selvsagt ikke på grunnlag av dette uttale oss med sikkerhet, men vi 
mener det dreiet seg om jaktfalk. Den 11. november 1966 ble det observert 
en stor falk på så langt hold at ingen detaljer kunne sees, men tidspunktet 
kan indikere jaktfalk. 

Spurvefugler 
Ravn, Corvus corax. Denne hekker sannsynligvis spredt på flere 

lokaliteter i Folldalen. Om vinteren er det store ansamlinger av ravn 
som spiser avfall ved anleggsbrakkene i området. Om kveldene er de 
observert på trekk mot nattkvarteret i Vindøladalen som er en sidedal 
til Folldalen. Den 18. februar 1967 kl. 17.15 ble det tellet hele 86 ravn 
på vei mot Vindøladalen. Flokken var imidlertid så stor at vi ikke rakk 
å telle alle individene, slik at vi tror den inneholdt minst 100 fugler. 
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Når det gjelder arter som gråspurv, Passer domestieus, og blåmeis, 
Parus caeruleus, muligens også kjøttmeis, Parus major, og gulspurv, 
l:!mberiza citrinella, antas disse artenes forekomst å være en følge av 
menneskets bosetning i anleggsområdet. 

SUMMARY 
Survey of the bird fauna in Trollheimen 

The authors present a survey of the bird fauna of Folldalen in Trollheimen (63 0 N, 
90 E) in M ore and Romsdal county. The observations were carried out during the years 
1965- 67. The area lies mainly within the sub-alpine and low-alpine regions (450-
1000 m above sea level). 

The predators were more numerous in 1966 than in 1965 and 1967, probabljr 
because 1966 showed a population peak for small rodents in this area. 

Author's address: Zoologisk Institutt, Norges lærerhøgskole, 7000 Trondheim. 

LITTERATUR 
Skogen, A. 1969 : Karplanteflora og vegetasjon i Folldalen, T rollheimen, Møre og Romsdal. 

(In press.) 

Smånotiser 
Bever observert i Nord-Trøndelag og utsatt i Sør-Trøndelag 

En bever hadde, ifølge Kristian Skjørland, høsten 1967 og muligens våren 1968 
tilhold i elva Bjøra i O verhalla, Nord.Trøndelag. I august 1968 ble det gjort flere 
observasjoner av ferske bevergnag ved en elv p å Namsskogan (Fellesavisa 10/8 1968). 
Nærmeste beverlokaliteter er i Nordli og Hattfjelldal (S. Myrberget 1967, Medd. Statens 
viltundersøkelser nr. 26 : 40 pp.), samt i Sverige (K. Curry-Lindahl 1967, Acta Theriologica 
12: l-IS). 

1. september 1968 ble ett par bever satt ut i Husdal statsalmenning Orkdal av 
Sør-Trøndelag Naturvern. Det siste dyret fra den forrige utsettingen i dette området 
døde i 1961 (J. A. Pedersen 1967, Fauna 20: 109- 110). 

Summary 
Beaver observed in North-Trondelag and re-introduced in South-Trondelag 

A beaver was observed at the river Bjora, Overhalla, North-Trondelag in the autumn 
of 1967, and trees newly gnawed by beaver were found at Namsskogan, N·T in August 
1968. 

September 1, 1968, one pair of beavers was re·introduced in Orkdal township, 
South.Trondelag. 

Ola Arne Aune 



Samme gevir fra to sider. 

Et merkelig gevir av rein 
Høsten 1966 fikk Statens vilt undersøkelser tilsendt høyre side av et meget kraftig 

gevir av rein, Rangifer tarandus (se Fig.). Geviret ble innsendt av herredsskogmester 
A. Sveli, Sausvatn. Det var funnet ca. 1. oktober 1966 på eiendommen Kristenli i 
Brønnøy. Det lå i en gressmyr, og noen av takkene stakk opp av myra. Resten av 
geviret var nedgrodd, kanskje 3- 4 cm under overflaten. 

Som det går frem av bildet, er geviret meget forskjellig fra de vanlige. Det er nesten 
ikke krummet, og stangen er meget tykk. Det er en overtallig gren mellom øyetakken 
og issetakken nederst p å forsiden. Baktakken er svært lang, og de øverste takker er 
forholdsvis tett stillet, nesten som en krone. 

Lignende gevirer kjennes bl.a. fra en utdødd rase av rein fra øst·Grønland, R.t. 
eogroenlandicus, beskrevet av M. Degerbøl (1957 Aeta Aretiea, Fase. X: 27-33). Selv 
om funnet i overflaten aven myr ikke tydet på at geviret hadde ligget der særlig lenge, 
fant vi likevel å ville datere det. Dette ble gjort radiologisk ved Fysisk institutt, NTH, 
Trondheim. Undersøkelsen viste at geviret var maksimalt 15 år gammelt. 

For å klare opp i saken ble fotos sendt til alle norske lappefogder og til forsøkslederen 
i reindrift, Harstad. Det går frem av svarene fra disse at slike abnorme gevirer ikke er 
vanlige, men kan finnes hos gamle rein. Særlig er 'Påpekt stangens tykkelse og kronens 
størrelse og uvanlige form. Lappefogd A. Pleym opplyser imidlertid at han like etter 
siste krig i Finnmark fikk et gevir aven 5-6 års ukastrert okse vel meteren langt og 
temmelig tykt. Krona målte ca. 25 cm tvers over platen. Ellers antyder flere av lappe· 
fogdene at uregelmessige og tykke gevirer først og fremst finnes hos kastrerte tamrein. 
En del reineiere i Nordland, som bilder av dette gevir er vist til, mener at det antagelig 
stammer fra en kastrat som har hatt særlig gode beitemessige forhold. 

Summary 
A strange ander from reindeer 

Description and pictures are given of a peculiar strong ander of Rangifer tarandus 
found in Bronnoy, Nordland county, 1966. The antler is probably from an o ld castrated 
domestic buck. 

Svein Myrberget 
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Moskusokse på lang vandring fraktet tilbake til Dovre 
Hj. Munthe·Kaas Lund omtaler i Fauna 1965, s. 96-97, vandringer som enslige 

okser fra moskusfestammen p å Dovre har foretatt. Også i 1968 ble enkelte okser 
observert utenfor sitt vanlige tilholdssted. Av disse tiltrakk især ett dyr seg oppmerk. 
somhet. Gjennom avisene kunne en i første halvdel av september følge dets vandring 
nordover i Sør.Trøndelag fylke. 

1. september ble oksen observert ved øyungen i Alen, etter at den tidligere var sett 
ved Elsjøen litt lenger sør. I tida 5- 7/9 var området like ved Reitstøa stasjon i Singsås 
tilholdsstedet. Om morgenen den 10. var den kommet fram til Bjørsjøen i Klæbu, 
hvor den hadde tilhold i 3 dager. Fra morgenen av den 13. ble oksen sett i åssiden like 
ovenfor Melhus kirke ca. 2 mil sør for Trondheim sentrum. 

Går en ut i fra moskusfeets vanlige tilholdssted i Stølådalen på Dovrefjell, har 
denne oksen tilbakelagt en strekning på omlag 160 km målt i luftlinje mellom de 
forskjellige observasjonsstedene. Avstanden mellom Reitstøa og Klæbu er ca. 35-40 km. 
På denne strekningen brukte oksen ikke mer enn to døgn. 

Etter initiativ fra politiet ble oksen om ettermiddagen den 13/9 bedøvet ved hjelp 
av injeksjonsgevær, hvoretter den ble transportert tilbake til Dovreområdet. Distrikts· 
veterinær Nils Krogh opplyste at man ut fra en dosering på 2 mg/kg kroppsvekt, benyttet 
500 mg av preparatet sernylan ved bedøvelsen, idet man anslo dyrets vekt til ca. 250 kg. 
Både bedøvingen og transporten foregikk uten komplikasjoner. 

Summary 
Wandering musk ox transport ed back to Dovre 

In August.September 1968, a musk ox, Ovibos mosehatus, travelled a distance of 
about 160 km northward from Dovre to Melhus township, only 20 km south of 
Trondheim city. At this place the ox was immobilized with 500 mg sernylan by means 
of a syringe gun, before it was transported back to the Dovre area. 

Ola Ame Aune 

Flaggermus ved Tønsberg 
Sammen med Ragnar Syvertsen foretok jeg sommeren 1968 en høyst tilfeldig 

undersøkelse over hvilke arter av flaggermus (Chiroptera) som fantes i omegnen av 
Tønsberg. 

Vi kunne bare registrere to arter: dvergflaggermus, Pipistrellus pipistrellus, og 
vann flaggermus, Myotis daubentonii. I villa bebyggelse på Solvang i Tønsberg forekom 
dvergflaggermus relativt spredt. Fire eksemplarer ble innsamlet (28/6 og 30/6). Vann
flaggermus ble funnet i tilknytning til en mindre ferskvannsdam på Teie, Nøtterøy. 
Den 17/7 såes minst 10 individer over dammen, og 2 eksemplarer ble samlet inn. 

De undersøkte flaggermus ble tatt ved hjelp av hov, mens de søkte næring om 
natten. Eksemplarer av begge arter er avgitt til Zoologisk Museum, Oslo. 

Summary 
Bats at Tonsberg, Vestfold county 

At Solvang, Tonsberg, a total of four Pipistrellus, Pipistrellus pipistrellus, were 
caught June 28 and June 30, 1968. July 17, 1968, two Daubenton's bats, Myotis dauben
tonii, out of at lea st ten observed, were captured at Teie, Notteroy. 

Jan Michaelsen 

Havbrasme, Brama raii Bloch, fra Nordland 
Den 2. februar 1968 fanget brødrene Kristian og Sverre Andreassen en sølvgrå fisk 

utenfor Sørarnøy i Gildeskål. Den ble tatt på torskegarn sammen med torsk og annen 
fisk. Fisken ble bestemt til havbrasme, Brama raii Bloch. Den er nå ved Nordland 
Fylkesmuseum. 

Ved ankomsten til museet målte den 553 mm og veide 2050 gram. Kroppshøyden 
ved ryggfinnens forkant var 189 mm. For øvrige måldata henvises til Nordland Fylkes
museum Arsberetning 1967: 12-15. 

Dette er, så vidt vites, den første havbrasme som er tatt i Nordland fylke. 



Summary 
Ray's Bream, Brama raii Bloch, from Nordland County 

February 2, 1968, a Ray's Bream was caught at approximately 67° N, 14° E. This 
is the first record of this species in Nordland County. 

Per Straumfors 

Fire nye funn av Forcipomyia eques (Diptera) i Norge 
Ektoparasitten Forcipomyia eques, som parasitterer på gulløye (Neuroptera), er hittil 

funnet to ganger i Norge (Greve 1968, Fauna 21: 59- 60). Jeg nevnte at arten antagelig 
er vanligere her i landet enn det spinkle materialet skulle tyde på, og denne formodning 
ble ikke gjort til skamme da det sommeren 1968 ble gjort fire nye funn. 

Det ene eksemplaret tok jeg selv under et kort opphold i Eksingedalen. Den 16. juni 
hovet jeg på furu og rundt einer litt ovenfor Eidslandet, som ligger nederst i Eksinge. 
dalen, og fikk da en Chrysopa perla cJ , med en Forcipomyia eques Cf på høyre fremvinge. 
Det bør her nevnes at i tiden fra 14.-17. juni tok jeg tilsammen over 50 Chrysopa perla 
på denne og nærliggende lokaliteter, men ingen av disse var parasittert. 

De tre andre eksemplarene ble begge tatt av stud. real. Trond Andersen ved 
Akersvannet i Sem, Vestfold, den 14. og 16. juli. Verten var i begge tilfelle en C. perla cJ. 
Det ene gulløyet som ble tatt den 14. juli, hadde båret to parasitter, men begge disse 
og den tredje parasitten på det andre gulløyet lå for seg selv i sprittubene. Alle parasittene 
var hunner. 

Med dette er det kjent 6 eksemplarer av Forcipomyia eques i Norge fra fire forskjellige 
lokaliteter og fordelt på tre verter: Chrysopa perla (4), C. ventraUs (1), Nineta flava (1). 

Summary 
New records of Forcipomyia eques in Norway (cf. Greve 1968, Fauna 21: 59- 60) 

During June and July 1968, four new specimens of the ectoparasite Forcipomyia eques 
were collected in Eidslandet, Hordaland (1), and in Sem, Vestfold (3). The host was 
Chrysopa perla in all cases. One host from Vestfold carried 2 parasites. 

Lita Greve 

Funn av Periphylla hyacinthina i nordlige farvann 
Det første eksemplaret av dypvannsmaneten Periphylla hyacinthina Steenstrup, som 

er registrert nord for Vestfjorden, ble funnet i Troms i 1962 (Hognestad 1962, Fauna 15: 
112-113). 

I begynnelsen av september 1968 ble det funnet i alt 5 eksemplarer pelagisk i området 
mellom Nord·Norge og Spitsbergen (se Fig.) på følgende lokaliteter: 

5. september 1968: 76° 14' N llo 15' E, 2 ekspl. på 30-35 m dyp. 
6. september 1968: 71 ° 09' N 10° 15' E, 3 ekspl. på 35-45 m dyp. 

Eksemplarene hadde en totalhøyde på 19- 24 cm. Fangsten ble gjort med pelagisk 
trål. Temperaturen i området var mellom 5° og 7° C. 

Funnstedene i nordlige farvann tyder på at P. hyacinthina føres mot nord av de 
fremherskende strømmer fra utbredelsesområdet i Atlanterhavet. 
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Summary 
Finds of Periphylla hyacinthina 
in northern waters 

5 specimens of the Jellyfish Peri· 
phylla hyacinthina were found pelagic 
along the north·eastern boundary of 
the Norwegian Sea (76° 14' N Il ° 15' E 
and 71 ° 09' N 10° 15' E) at depths 
of 30- 45 m September 1968. 

Per Hognestad 

Bokanmeldeiser 
DESMOND MORRIS: Den nakne ape. 
En zoologisk studie av mennesket som dyreart. 
Oversatt av Nils Lie. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1968. Kr. 32,50. 

Denne bok som nå foreligger i norsk oversettelse, er solgt i enorme opplag i den 
engelsktalende verden og har foranlediget atskillig oppstuss. På bakgrunn av resultater 
innenfor de siste års sammenlignende atferdsforskning lar forfatteren våre dyriske 
tilbøyeligheter avdekke uten skånsel. Det er i vår tid utvilsomt et veldig latent behov 
for selvransakning, og det er likt til at mange mennesker rett og slett ønsker å la seg 
ryste ut av sitt gode skinn. Det kan være nyttig at etologiske synspunkter bringes frem 
i den almene debatt, og på mange måter byr boken på stimulerende lesning. Men den 
må sees på med våken kritikk. Bokens største svakhet er at den inneholder masser av 
utsagn som er rene gjetningen. For den ukritiske leser som ikke er fortrolig med 
moderne atferdsforskning, vil de kunne fremtre som fastlagte kjensgjerninger. For. 
fatterens kategoriske fremstilling levner liten plass for tvil. Men det er så uendelig 
meget vi ennå ikke vet, og det burde forfatteren gjort oss oppmerksomme på. 

Arnold Abro 

HJALMAR MUNTHE·KAAS LUND: Fugleliv året rundt. 
Aschehougs forlag, Oslo 1968. 109 s. Kr. 29,50. 

I denne boka gir forfatteren en hel del kortere og lengre glimt fra fuglenes liv og 
ting knyttet til dette, alt fra albatrosser i Antarktis til snø spurv på Svalbard. Men 
hovedsakelig er det vårt eget lands fugler som skildres. Dels presenteres her «gamle 
kjente» ting, dels nyere ting. Men det at en såvidt liten bok skal favne et såpass vidt 
felt, gjør at den kan virke noe springende. 

Et fint pluss er avslutningen om å bruke naturvett. Alt er satt på trykk i samme 
morsomme og lett forståelige stil som vi kjenner fra forfatterens radiokåserier. Boka 
er illustrert med strektegninger og fotos. 

Karl Hagelund 

JAMES D. WATSON: Dobbeltspiralen. 
J. W. Cappelens forlag, Oslo, 1968. 179 s. Pris ikke angitt. 

I 1962 fikk 3 mann, Francis Crick, James D. Watson og Maurice Wilkins, sine 
Nobelpriser av den svenske konges hånd for sitt fremragende arbeid med klarleggelsen 
av DNA· molekylets struktur. 

Yngstemann i laget var amerikaneren James D. Watson, som bare var 25 år gammel 
da han sammen med den 12 år eldre briten Francis Crick gjorde en av vår tids største 
naturvitenskapelige oppdagelser. Bokens forfatter forteller hvordan han ser på begiven· 
hetene omkring oppdagelsen. Historie skrives ikke av dem som er med og skaper 
historien, og når historikerne skal skrive om DNA· molekylets klarleggelse: vi~ frem· 
stillingen ganske sikkert bli annerledes enn deltageren James D. Watson g,lenglr den. 
Men det er interessant å lese om hvordan et fremragende forskeremne utvlkles under 
løsningen av den betydningsfulle oppdagelse som her ble gjort. Også for d~n som i~ke 
selv er naturvitenskapsmann, vil det ganske sikkert være interessant lesnmg og gl et 
innblikk i hvordan forskningsarbeid kan foregå. 

Brynjulf Valum har skrevet et etterord til den norske utgaven og peker på at en 
slik stor oppdagelse sjelden blir utført fra grunnen av aven enkelt person. Det er 
mange andre forskeres innsats som er med og danner det fundament som den enestående 
sluttprestasjon er bygget på. I denne sammenheng nevnes den norske forsker professor 
Sven Furberg ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans arbeider har utvilsomt 
bidratt vesentlig til at den endelige løsning gikk så elegant. 

Rolf Vik 
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OVE ARBO H0EG: Vitenskapelig forfatterskap. 
Universitetsforlaget, Oslo 1968. 108 s. Pris kr. 9,50. 

Veiledning i hvordan vitenskapelige resultater skal publiseres krever innsikt, 
kunnskaper og erfaring. 

For den som sitter som redaktør eller rådgiver for et tidsskrift, tar det en uendelig 
masse tid å rette opp manuskripter som ikke er utarbeidet etter de forskrifter som gis. 

Hittil har den orienterende litteratur over dette emne vesentlig vært utenlandsk. 
Det gjør at det for forfatterne er et større tiltak å sette seg inn i problemene. 

Høeg's bok skulle kunne bidra til å fjerne denne siste hemning, da den er skrevet 
på et lett forståelig norsk og er veldisponert. En forfatter vil finne svar på alle vesentlige 
spørsmål innenfor emnet og dessuten finne informasjon av mer spesiell art. 

Universitetsforlaget har her gjort et godt løft for å høyne kvaliteten på de manus 
som skal vurderes for publisering, og det har valgt mannen som nettopp fyller kravene 
for å gi denne veiledning. 

Boken bør finnes i hyllen eller på skrivebordet hos enhver som tenker på - eller 
er i ferd med å «begå» en artikkel. 

Rolf Vik 

KAI CURR y -LINDAHL : Sarek, Stora Sjofallet, Padjelanta -
three National Parks in Swedish Lapland. 
Raben & Sjogren, Stockholm, 1968. 141 s. Sv. kr. 9,50. 

Forlaget har tidligere utgitt på svensk vakre brosjyrer som på en tiltalende måte 
beskriver de 16 nasjonalparker som Sverige har avsatt. Curry-Lindahl er medforfatter 
i flere av dem. Nå foreligger på engelsk en beskrivelse av 3 av de store nasjonalparker 
i svensk lappland som tilsammen utgjør ett stort sammenhengende fredet område. 
Brosjyren er blitt en bok med god informativ tekst og vakre bilder. Boken er en utmerket 
reklame for svensk villmark og svensk naturverninitiativ. 

Svenskene setter vanligvis ikke sitt lys under en skjeppe. Når det gjelder å ta vare 
på områder som er verdifulle som nasjonalparker, ligger de langt foran oss, og det er 
fullt berettiget at de lar verden vite hvilke naturherligheter de har tatt vare på. Måtte 
bare den slags vakker og god informasjon om svenske forhold bidra til at vi finner 
at en større innsats for å ta vare på våre naturherligheter her hjemme er nødvendig. 

Rolf Vik 
JACK CO HEN : Living Embryos. 
An Introduction to the Study of Animal Development. 
Pergamon Press, Oxford, London, Edinburgh, New York, Toronto, 
Sidney, Paris, Braunschweig, 1968. 156 s. IS sh. 

Boken er en lærebok beregnet både på college og universitet og gir en grei frem· 
stilling i tekst og bilder av hvordan kjønnscellene er bygget i forskjellige dyregrupper, 
hvordan befruktningen foregår og hvordan embryonalutviklingen skjer. Her er fremstilt 
forløpet hos frosk, nematoder, polychaeter, mollusker, arthropoder, echinodermer, 
tunicater og hos de forskjellige vertebratgrupper. De forskjellige organsystems utvikling 
er også beskrevet. 

Boken har 4 tillegg. Det ene behandler anskaffelse av materiale, det andre metoder, 
og det tredje gir anvisning på litteratur for den som vil sette seg mere inn i problemene. 
Det fjerde tillegg omfatter 8 forskjellige 8 mm filmsløyfer som hver varer 4 minutter. 
Til disse filmsløyfer leveres tekst i bokform. Videre er angitt titler på en rekke smalfilmer 
som blir sterkt anbefalt med angivelse av adresser til de firmaer som leverer disse 
filmene. Boken og de tilhørende filmer gir muligheter for en up to date opplæring 
i embryologien hos de fleste større dyregrupper. 

A. A. MOZGOVOI: Ascaridata of Animals and Man 
and the Diseases Caused by Them. Moskva 1953. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1968. 
390 s. $ 17.25. (IPST cat.no. 1556.) 

Rolf Vik 

Dette er den første omfattende monografi over underordenen Ascaridata. Alle 
aspekter som morfologi, klassifikasjon, biologi, utbredelse og medisinske og veterinær· 
medisinske problem er behandlet. En ny klassifikasjon av underordenen er angitt. 
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Ved denne klassifikasjon deles denne i 2 overfamilier, 6 familier og 43 slekter. Nøkler 
for bestemmelse av familier og slekter er laget, og diagnoser for familier og slekter er 
angitt og illustrert. De forskjellige typer av livssyklus er beskrevet i forbindelse med 
de systematiske grupper. En spesiell del behandler ascariasis hos mennesker, husdyr 
og ville dyr. 

Nøkler for bestemmelse avarter, angivelse av epidemiologi, diagnose, patologi, 
behandling og profylakse er beskrevet i hvert kapittel. 

Boken inneholder en omfattende litteraturoversikt som er av stor interesse. Den 
er en håndbok som hører hjemme på ethvert laboratorium og institutt som arbeider 
med menneske- og dyreparasitter. 

Rolf Vik 

S. L. DEL YAMURE: Helminthofauna of Marine Mammals 
(Ecology and Phylogeny). Moskva 1955. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1968. 
522 s. $ 19.00. (IPST cat.no. 1886.) 

Boken er et omfattende arbeid over helmintfaunaen hos marine pattedyr som sel 
og hval fra sjø- og havområder på hele jordkloden. Den er det første arbeid på dette 
området i verdenslitteraturen og også det første forsøk på en zoogeografisk analyse av 
innvollsparasittene hos marine dyr over hele jorden. Boken har et forord av helminto· 
logen Skrjabin, som anbefaler den til biologer og alle spesialister på området. Skrjabins 
anbefaling får anmelderens fulle tilslutning. 

K. A. BRODSKII: Calanoida of the Far Eastern Seas 
and Polar Basin of the USSR. 

Rolf Vik 

Keys to the Fauna of the USSR, no. 35. Moskva/Leningrad 1950. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1967. 
446 s., 306 figs. $ 17.75. (IPST cat.no. 1884.) 

Denne boken i serien Keys to the Fauna of the USSR omfatter gruppen Calanoida, 
som både kvalitativt og kvantitativt er den største gruppen av marine copepoder 
(hoppekreps). Calanoidene utgjør hovedmengden av det marine zooplankton og spiller 
en viktig rolle som føde for mange dyr i sjøen, blant annet for mange fisk og hval. 
Rauåten er vel en av de best kjente calanoidartene blant menigmann. 

Den innledende tekst har en detaljert beskrivelse av calanoidenes morfologi og 
anatomiske data som er nødvendige for bestemmelse av disse dyrene. Spesielle avsnitt 
om biologi, utbredelse, økonomisk betydning og teknikk finnes også. Det er beskrivelser 
av alle taxonomiske grupper, og bestemmelses nøkler for familier, slekter og arter. 
Boken er vesentlig basert på materiale fra russiske ekspedisjoner i det nordlige Stillehav 
og i Arktis, og mange nye arter er beskrevet. Faunaen i Barentshavet og det sydlige 
Karahav er ikke behandlet i denne monografien. Boken er rikt illustrert med figurer, 
men alle tegningene faller ikke like heldig ut i trykken. 

Marit E. Christiansen 

A. M. D'Y AKONOV: Ophiuroids of the USSR Seas. 
Keys the Fauna of the USSR, no. 55. Moskva/Leningrad 1954. 
Israel Program for. Scientific Translations, Jerusalem 1967. 
136 s., 47 figs. $ 6.25. (IPST cat.no. 1880.) 

Dette er den andre boken om echinodermer (pigghuder) i russiske farvann i serien 
Kays to the Fauna of the USSR. I den første boken, som ble utgitt på russisk i 1950 
og senere oversatt til engelsk, behandles Asteroidea (sjøstjerner), og i den finnes også 
en generell beskrivelse av gruppen echinodermer. 

Boken innleder med avsnitt om slangestjernenes morfologi og geografiske utbredelse. 
I russiske farvann finnes det 114 arter og flere varieteter av slangestjerner. Det er 
beskrivelser av alle taxonomiske grupper og bestemmelsesnøkler for familier, slekter 
og arter. Teksten er godt illustrert. 

Marit E. Christiansen 
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P. G. DANIL'CHENKO: Bony Fishes of the Maikop Deposits 
of the Caucasus. Moskva 1960. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1967. 
247 s., 32 figs. + 28 pls. $ 10.25. (IPST cat.no. 1885.) 

Maikop-avsetningene i Kaukasus stammer fra tidsperioden nedre Oligocen til nedre 
Miocen, dvs. fra ca . 35 til 25 millioner år siden, dengang Maikopområdet var et 
havområde med tilknytning til Tethyshavet. Bokens hovedavsnitt gir en detaljert 
osteologisk/morfologisk beskrivelse av 72 fossile fiskearter fra 50 slekter, hvorav 
5 slekter og 25 arter beskrives som nye. I to kortere kapitler diskuteres fossilenes 
lagdeling og de fylogenetiske forhold innen visse av de tilstedeværende fiskegrupper, og 
denne delen av boken er den mest interessante og givende. 

Boken er altfor spesiell for selv den avanserte amatør, men bør ha stor interesse 
for paleontologen og fiskesystematikeren. 

Per Pethon 

G. U. LINDBERG & M. L LEGEZA: 
Fishes of the Sea of Japan and the Adjacent Areas of the Sea 
of Okhotsk and the Yellow Sea. Part l, Amphioxi, Petromyzones, 
Myxini, Elasmobranchii, Holocephali. Moskva/Leningrad 195 9. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1967. 
198 s., 108 figs. Si 10.25. (lPST cat.no. 1772.) 

Bokens opplegg er strengt systematisk og gir en utmerket oversikt over de i området 
forekommende arter. Beskrivelser og bestemmelsesnøkler er bra og illustrasjonene 
tilstrekkelige. 

Boken har ingen almen interesse siden den dekker et så fjerntliggende faunaområde, 
men for dyregeografen bør den være av interesse, særlig på grunn av at Japanhavet er 
et geologisk relativt nytt og isolert område. 

Per Pethon 

O. V. EGOROV: Wild Ungulates of Yakutia. Moskva 1965. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem 1967. 
216 s. ill. $ 11.50. (IPST cat.no. 1840.) 

Det store østsibirske området, Yakutia, ligger opp til Nord-Ishavet og gjennomkrysses 
av elven Lena og polarsirkelen. Innledningsvis gjøres rede for dets landskapsformer, 
klima og vegetasjon og derpå tundra- og taigabiotopene til det planteetende storvilt 
som finnes her: Moskushjort, hjort, elg, rein, rådyr og tykkhornsau. 

Disse arter beskrives med en del opplysninger om levevis. Moskushjorten, Mosehus 
moschiferus, er et lite hjortedyr uten gevir. Hannenes øvre hjørnetenner er så lange 
at de raker synlig ned forbi underkjeven, og p å buken har de en moskuskjertel. -
Yakutia-hjort passer ikke til beskrivelsen av hjorterasen mansjurisk hjort, Cervus elaphus 
xantopygus, heller ikke til Altai-mara!, C. elaphus asiatieus, som den likevel ligner mest. 
Den er utbredt bare i den sydlige del. - Elgene i Yakutia regnes som de største i 
Sovjet-Unionen, med vekter over 600 kg og et stort gevir, palmat eller cervint. -
Man snakker om to raser av villrein der borte: tundrarein, Rangifer tarandus tarandus 
( = norsk rein), og skogrein, R. tarandus valentinae, hvis gevir er mere plateformet. _ 
Rådyrene hører til den største av underartene, sibirsk rådyr, Capreolus capreolus pygargus 
med vekter opp til 65 kg. I de siste ti-årene har utbredelsesområdet øket betraktelig 
mot nord og til dels i østlig retning. - I fjellområdene øst for Lena finnes tykkhornsau, 
O vis canadensis, i småflokker på opp til 18 individer. 

Når det gjelder f .eks. systematikk og populasjonsstudier, er aldersbestemmelse 
viktig. Sammensmeltning av epi- og diafyser blir angitt for en rekke knokler i suksessive 
aldersgrupper av de aktuelle arter. 

Konkurranse, særlig om vinterføde, det planteetende storvilt innbyrdes og med 
småvilt som hare, blir diskutert. Tundra-villrein på vandring kan rive med seg hundrevis 
av tamrein og er således til betydelig skade. 

Av fiender omtales ulv, hund, rev, fjellrev, bjørn, jerv og gaupe, samt ørnene, 
hubro, snøugle og ramn. Antallet av skutte ulver sank med 20 % pr. år fra 1958 til 
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1962 til mindre enn det halve, 395 stk., og det ble påvist nedgang i bestanden. Anslagsvis 
er det nå bare 500-700 ulver igjen i hele Yakutia. - Jerv forekommer overalt med 
svært liten tetthet i taigaen og utpå tundraen, omkring 2 000 stk. - Antallet av bjørn 
blir angitt til 10-15 000. 

Hele I:estanden av planteetende storvilt i Yakutia blir gjort opp til omkring 400 000 
dyr. I forhold til bestanden av de vesentligste predatorene: ulv, jerv og gaupe, blir 
det 100 pr. predator (500 pr. ulv). I avsnittet om snyltere omtales en forskrekkelig 
remse av blodsugende insekter, endo- og ektoparasitter. Visse miljøfaktorers betydning 
for utbredelsen av det planteetende storvilt i Yakutia blir behandlet, likesom dettes 
økonomiske betydning. Endelig anføres noen betraktninger over såkalt «fauna berikelse». 
Hermed menes introduksjon av fremmede dyrearter som moskusfe, amerikansk bison 
og tamt yak-fe. 

En bibliografi med et par hundre russiske verker om planteetende storvilt avslutter 
denne boken, som er interessant og givende lesning for den pattedyrinteresserte - også 
fordi det er fruktbart å sammenligne med forholdene her i Norge. 

Jørgen A. Pedersen 

N. K. VERESHCHAGIN: Mammals of the Caucasus: 
A history of the evolution of the fauna. Moskva, 1959. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1967. 
820 pp. ill. $ 28.00. (IPST eat. no. 1704.) 

Denne bok gir et omfattende, interessant bilde av utviklingen av den terrestriske 
pattedyrfauna i Kaukasus gjennom tertiær og kvartær med den geologiske historie 
og de skiftende landskaper som bakgrunn. 

Kaukasus-eidet mellom det Kaspiske hav og Svartehavet utgjør en østlig del av 
Middelhavs·geosynklinalen hvor det i tertiærtiden var fjellkjededannelse og marine 
transgressjoner og regressjoner. Senere fulgte også nedisninger, slik at klima og miljø. 
forholdene for øvrig varierte meget gjennom kainozoikums mer enn 60 millioner år. 
Pattedyrfaunaen endret seg også meget i utbredelse og sammensetning ved innvandring 
og utdøen i tillegg til dyrenes fylogenetiske evolusjon. 

Situasjonen for pattedyrene i Kaukasus i ny tid er også behandlet, og menneskets 
aktiviteter som økologisk faktor blir diskutert. Det hele suppleres med data for områdets 
pelsproduksjon fra 1925 til 1955, foruten utbredelseskart for resente pattedyr såvel 
som for fossilfunn fra ulike geologiske perioder. Boken avsluttes med en fyldig 
bibliografi. 

Flere hundre illustrasjoner, k art og tabeller hjelper leseren i forsøket på å få oversikt 
over hele dette problemkompleks, som altså behandles ikke alene dyregeografisk eller 
paleontologisk, men bl.a. også økologisk. Forfatteren har forsøkt å angripe sin store 
oppgave ut fra en rekke av den moderne zoologis mange aspekter. 

Jørgen A. Pedersen 

P. P. PERFIL'EV: Fauna of USSR. Diptera. 
Vol. 3, no. 2. Phlebotomidae (Sandflies). Moskva, Leningrad, 1966. 
Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 1968. 
363 pp. (IPST eat. no. 5105.) 

Boken behandler underfamilien Phlebotomidae, som av B. B. Rohdendorf (1964) 
er utskilt av familien Psychodidae, sommerfuglmygg, og satt opp som egen familie 
i overfamilien Psychodidea. Flere arter i denne gruppe overfører sykdommer til 
mennesker og dyr. 

Boken tar for seg utbredelse, biologi, medisinske problemer, kontrolltiltak og 
systematikk. Boken har 291 tegninger øg 6 plansjer og har 46 sider med bibliografi. 

Albert Lillehammer 
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R. V. TAlT: Elements of marine ecology. An introductory course. 
Butterworths, London 1968. 272 pp., ill. 62 s. 

En innføring i et emne bør være omstendelig, med forklaringer, definisjoner og 
eksempler, og spekket med illustrasjoner som kan bibringe leseren konkrete fore
stillinger. En innføring i så utrolig mange emner som forfatteren har fått med i nær
værende bok, burde ha vært en omfangsrik publikasjon. Bare den som allerede er 
orientert i faget, vil ha fullt utbytte av å lese en summarisk fremstilling. En ordknapp 
fremstilling av et komplisert tema har dessuten lett for å gi et fortegnet eller misvisende 
bilde av de virkelige forhold på grunn av manglende eller utilstrekkelige reservasjoner, 
presisjoner og opplysninger. Det må imidlertid sies at forfatteren stort sett har vært 
meget dyktig p å dette punkt. Boken er velskrevet, og stoffet er usedvanlig logisk redigert. 
Et meget positivt trekk er at det etter hvert kapittel er oppført ikke bare den litteratur 
som er benyttet ved fremstillingen, men også bøker og artikler som anbefales for 
videre studium, dog med den begrensning at det bare er litteratur skrevet på engelsk. 
Hver referanse er forsynt med et lite kodenummer, som med et minimalt forbruk av 
plass kan puttes inn i teksten. Det er meget beklagelig at forfatteren bare i ny og ne, og 
tilsynelatende helt tilfeldig, har benyttet seg av denne enkle mulighet for kildeangivelse. 
I de aller fleste tilfelle må leseren, hvis han ikke husker det, prøve å gjette seg til hvor 
forfatteren har hentet opplysningene fra. Dette forhold kan lett, og bør absolutt, rettes 
i neste utgave. 

I nærværende bok finner man forholdsvis mer om de fysiske miljøfaktorer enn 
i de fleste liknende publikasjoner. Angående marine planter og deres økologi har ikke 
forfatteren tatt med stort, og bunnens bitte små (meiofauna) og mikroskopiske dyr er 
ikke berørt. Til gjengjeld er hele 67 sider viet fiskerier og fiskeribiologi. Så raskt som 
fangstmetoder og beskatningsforhold har forandret seg i de seneste år, må det dessverre 
sies at denne delen p å flere punkter ikke er helt up to date. Opplysningene er dessuten 
nokså nøye knyttet til forholdene i britiske farvann og britiske fiskerier. Man stusser 
f.eks. ved flere ganger å finne seien omtalt som bunnfisk. 

Selv om det forutsettes at leseren fra feltkurser kjenner de vanligste arter av større 
bunndyr, må det ansees som en betydelig mangel at det ikke er oppgitt til hvilke dyre
grupper de hører, alle de arter som er nevnt som representanter for forskjellige biotoper. 
I mange tilfelle ville det også ha vært meget nyttig med illustrasjoner for å vise dyrenes 
bygning og levevis. Men ikke en eneste bunnevertebrat er avbildet. Til overflod er 
derimot de vanligste matnyttige fisker avbildet med strektegninger, som i flere tilfelle 
er så klossete utført at arten knapt kan kjennes igjen. Også mange av de øvrige figurer 
gjør et ufordelaktig inntrykk. Tegningene av Nansens lukkehov og Gulf III plankton 
sampler f.eks. viser helt feilaktige forhold mellom wire og redskap. 

Fredrik Beyer 

HEINRICH RAINER : Urtiere, Protozoa. Sonnentierchen, Heliozoa. 
I serien: Die Tierwelt Deutschlands. 
Gustav Fischer Verlag, Jena. 
176 s., 85 fig. Pris: DM 31,60. 

N år det gjelder kjennskap til vårt lands dyreliv, er Norge på noen felter et u-land. 
For mange grupper av dyr aner vi ikke hva som finnes her i landet. En av disse gruppene 
er soldyrene. Det er små, encellede dyr med lange radiære protoplasma-utløpere som 
får dem til å ligne små miniatyrsoler. De fleste lever i fersk- og brakkvann og er sikkert 
vanlig de fleste steder. Bare noen få arter lever i havet. 

En av grunnene til at ingen har studert disse dyrene her i landet, er mangel på 
brukbar litteratur, noe som nå burde være langt på vei avhjulpet med Heinrich Rainers 
bok. Den inneholder først en generell del som gir en innføring i dyrenes bygning, 
økologi, undersøkelsesmetoder osv. Deretter en spesiell del som i detalj behandler 
alle de 58 artene som er sikkert kjent. Det redegjøres greit for deres utseende, størrelse, 
næring og forplantning - så langt det er kjent. For hver art er det gode figurer som 
sikkert vil gjøre det lettere å bestemme dyrene. Som R ainer selv skriver, er dette ikke 
lett, så boken vil nok først og fremst bli brukt av fagfolk. Men også for en ivrig amatør
zoolog med et brukbart mikroskop vil studiet av soldyr kunne gi resultater, både når 
det gjelder kjennskapen til Norges fauna og til soldyrenes biologi. 

Bengt Christiansen 
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Foreningsmeddelelser 
Nils Kna ben in memoriam 

Førstekonservator Nils Knaben er død 70 år gammel, 
kort tid etter at han var gått av for aldersgrensen og nå 
gledet seg over å kunne få konsentrere seg om to større 
forskningsarbeider: «De nordiske havedderkoppers t axo
nomi og utbredelse» og «Eupithecia-artenes systematikk» -
som altså n å ikke ble fullført. 

Nils Knaben var medlem av Norsk Zoologisk Forening 
helt fra starten. Han tok straks del i arbeidet med å samle 
og revidere norske dyrenavn, og fra dyrenavnkomiteen ble 
nedsatt i 1950 var han medlem av denne. D a insektnavn
komiteen ble dannet i 1962, var han også selvskrevet 
medlem av dens arbeidsutvalg. Den siste dagen han var 
til stede på Zoologisk museum i Oslo, fikk han med takk overrakt et nettopp ankommet 
trykket eksemplar av «Norske dyrenavn, B: Insekter og edderkoppdyr». Fra 1954 til 
1965 var han også en av foreningens to regnskapskontrollører. 

Selv om Nils Knaben fikk tid til å påta seg tillitsverv innen NZF, var hans hovedinter
esse entomologien, og fra 1956 til 1965 satt h an som redaktør av «Norsk Entomologisk 
Tidsskrift». 

Hans nøyaktighet og punktlighet gjorde ham vel skikket både som museumsmann 
og til de tillitsverv han innehadde. For meg som hadde ham som foresatt i fem år, var 
han en dyktig læremester og en hjelpsom og god venn. Vi vil minnes ham i takknemlighet. 

Jon-Ame Sneli 

ÅRSMØTE 
Medlemmene i Norsk Zoologisk Forening innkalles herved til årsmøte 

kl. 19.00 onsdag 26. mars 1968 
Dagsorden: 

1) Årsberetning 
2) Regnskap 
3) Vedtektsendringer 
4) Innsendte saker 
5) Orientering 
6) V alg 
7) Neste årsmøte 

Ad. pkt. 4: Saker som ønskes tatt opp, må være arbeidsutvalget i hende innen 10. mars. 
Etter årsmøtet foredrag av Lektor Per Hafslund: Bilder fra livet i havet. 
Interesserte ikke-medlemmer har anledning til å delta i møtet, men har ikke 

stemmerett. 
Arbeidsutvalget 

Meddelelse fra valgkomiteen 
Etter vedtak på fjorårets årsmøte skulle valgkomiteen levere inn forslag til nytt 

styre i god tid før neste årsmøte. I overensstemmelse med dette har valgkomiteen 
fremlagt følgende: 

Vitenskapelig assistent ved Zoologisk museum, Jon-Arne Sneli, ønsker seg fritatt 
for vervet som kasserer. Isteden foreslåes vitenskapelig assistent Reidar Borgstrøm, 
Zoologisk museum. 

Styret har uttalt at det er tungvint at formann og sekretær har forskjellig arbeidssted 
og at det i denne forbindelse er ønskelig med en ny sekretær etter avdelingsleder Dagfinn 
Møller, Universitetsbiblioteket. Isteden foreslåes prosjektleder i !BP, Leif Lien, Zoo
logisk museum. 

Det øvrige styre inklusive formann foreslåes gjenvalgt. 
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Norsk Zoologisk Forenings Oslo-avdeling 
annonserer herved følgende møte/ekskursjonsprogram for våren 1969: 

Tirsdag 11. mars 
Odd Halvorsen: Om faktorer som regulerer .forekomsten av parasitter på fisk. 

Lysbilder. 

Tirsdag 25. mars 
Eilif Dahl. Økologi og naturvern. 
Mattis Kværne: Film og kåseri om Dovrefjell - natur, flora og fauna. 
Fellesmøte med Norsk ornitologisk forenings Oslo-avd. 

Tirsdag 15. april 
Bengt Christiansen: Svalbard, natur og dyreliv på land og sjø. Lysbilder. 

Tirsdag 29. april 
Gunnar Lid: Fuglene, et problem for flytrafikken. Lysbilder. 
Fellesmøte med Norsk ornitologisk forenings Oslo-avd. 

Tirsdag 13. mai 
Kveldslåtekskursjon til Gaustadskogen. Leder Olav Hogstad. 

31. mai/ l. juni 
Ekskursjon til Hestholmen, øra-utløpet av Glomma. 

Påmelding til Gunnar Lid, telefon 68 69 60. 

Dessuten meddeles at Norsk ornitologisk forenings Oslo-avd. skal ha møte 

Tirsdag 25. februar 
Svein Myrberget: Stormsvalene på Røst (med lydopptak og lysbilder). 
Birger Alfred Andersen: øra-området, et stykke verdifull østlands natur i faresonen 

(lysbilder). 

Alle møter holdes i Store kjemiske auditorium, 3. etg. i Fysikk-kjemi-bygningen, 
Blindern, klokken 19.30. 

Sommerkurs i ornitologi, Hardangervidda 7 /7-14/7 1969 
Studentersamfunnets friundervisning arrangerer i sommer et kurs i ornitologi på 

H ardangervidda. Her finner man et arktisk fugleliv bare 5 timers reise fra Oslo og Bergen. 
Kurset er lagt opp slik at både ornitologi- og fotointeresserte samt deltakere som ønsker 
fine fotturer, skal få et hyggelig og lærerikt opphold. Kursleder er cand. mag. Gunnar Lid. 

Nærmere opplysninger hos SFU, Bogstadveien 8, Oslo 3. 

Redaksjonen i Fauna melder at utsendelsesdatoen for hefte 2, 3 og 4 iår antas å bli 
,henholdsvis medio m ai, ca. 1. september og medio november. Manuskripter må være 
innsendt senest 1. april, 1. juni og 1. oktober, helst tidligere. 

Vi anbefaler leserne av Fauna å fjerne innholdsfortegnelsen på midtsidene i dette 
heftet, og legge den inn i forrige årgangs første hefte, hvor den hører hjemme. 
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SLI K skal et moderne 
forstør
relses
apparat 
være ... 
HØY kvalitet og moderne i form og 
teknisk utfØrelse er typiske særpreg 
for Durst forstørrelsesapparater til 
amatørbruk og fagbruk. 
AmatØrapparatene er velutstyrte i 
sin standardutrustning og har semi
automatisk fokusinnstilling. 
Indirekte lys via speil og konden
sorer sikrer jevn belysning. Filter
skuff og rØdfilter er innebygget. 
Durst's to modeller M 300 og 
M 600 tar henholdsvis negativ 
opp til 35 mm og 6 x 6 cm. 
Skal De fornye Deres mØrke
romsutstyr eller er De blant 
Dem som overveier å begynne 
med denne fascinerende hob-
byen, så er et Durst apparat 
i begge tilfeller en fornuftig 
inv'estering. 
Vil De vite mer om Durst 
apparatene, be om den rikt 
illustrerte brosjyren hos Deres 
fotohandler eller direkte hos 
eneimportØr: 

TOLLEF BRED AL AlS, 
Wesselsgt. 8, Oslo 1. 
Telefon 20 11 30. 

Den 

kresne 

bruker Durst 


