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Jervesporinger i Jotunheimen 

SVEIN MYRBERGET, BJØRN GROVEN OG ROAR MYHRE 

Dette arbeid gir resultater av sporinger etter jerv, Gula gula (L.), 
vinterstid i Jotunheimen 1965-1968. Med Jotunheimen mener vi 
området øst for Bøverdalen, som også ofte kalles øst-Jotunheimen. 
Dette er det høyeste fjellområdet i Nord-Europa, og toppene går opp 
til 2470 m o.h. Det finnes en rekke breer innen terrenget og en mengde 
vann og elver. Undersøkelsesområdet ligger for det meste i Lom og 
Vågå kommuner, mindre deler i Fron og ø. Slidre, Oppland fylke. 
Områdets avgrensning er de terrengavsnitt som er vist på kartet fig. 4. 

I dette distriktet var det særlig store tap av sau på beite i 1964 
(Myrberget 1966, 1967, Myrberget & Grotnes in press). Sesongen 1964/65 
ble hele 10 jerv avlivet i Jotunheimen og Breheimen (Skjåk). To av 
disse, en hunn med hiunge, ble tatt april 1965 ved Gjende (Lom). En 
voksen hanjerv ble samme vår skutt i Nord-Fron. Den høye felling av 
jerv denne sesong førte øyensynlig til sterk nedgang i jervebestanden og 
også i tapet av sau i de følgende år (Myrberget & Grotnes 1969). 

På vårvinteren 1965 ble det igangsatt sporing av jerv i Jotunheimen, 
og arbeidet har fortsatt i de følgende vintre. Hensikten var å få nærmere 
greie på jervebestandens størrelse og jervens byttevalg. En har samarbeidet 
med reingjeterne i området for å få opplysning om alle kontakter de 
har hatt med jerv eller jervespor. Feltarbeidet har i hovedsaken vært 
ledet aven av oss (B.G.). 

Innen området finnes ca. 2000 tamrein fra Vågå tamreinlag A /L og 
ca. 2000 stk. fra Lom tamreinlag A /L. Om sommeren beiter omkring 
5000 sau i terrenget, også en del geit, storfe og hest. 

Metoder og materiale 
Metoden med å følge dyrespor i snø for på den måten å få et inntrykk 

av de store rovdyrs næringsvaner og vandringer er ikke ny. Haglund 
(1966, 1968) har systematisk sporet jerv, gaupe, ulv og bjørn i Sverige. 
Saunders (1963) og Nellis & Keith (1968) har benyttet metoden på 
gaupe, og Burkholder (1959) og Pulliainen (1965) har sporet ulv. I Norge 
er metoden bare benyttet i mindre utstrekning for rovdyr, av Lund 
(1962) for rødrev og av Myrberget (1963) for bjørn. 

Vi har benyttet samme metodikk som Haglund (1966 p. 284-285). 
Ved sporfunn har en i første rekke lagt vekt på å få notert lokalitet, 
sporlengde fulgt og eventuell kontakt med andre dyrearter. Vesentlig 
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Fig. 1. 
Flyfoto av Jotunheimen med sjøen Gjende liggende sentralt i bildet. 

(Foto: Widerøe's flyveselskap .) 
Aerial photograph of Jotunheimen, with Lake Qjende in the centre of the pictu.re. 

ved sporundersøkelser er at de enkelte spor følges tilstrekkelig langt. 
Bare unntaksvis har det imidlertid for oss vært mulig å få sammenheng
ende sporinger på opp til tre mil. Dette skyldes i første rekke værforhold 
og snøforhold. I disse områder er det nemlig bare sjelden stille vær 
med nysnø som er ideelt under sporinger. Som det vil gå frem av det 
nedenforstående, er også muligheten for overhodet å påtreffe jervespor 
nokså liten i dette distriktet. Som et typisk eksempel på hvordan en 
sporing er foretatt, skal vi her gi et utdrag av notatene gjort ved sporing 
jnr. 13 (ifølge bilag 1) 3. april 1966: 
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Sporet kom fra skaret mellom Burskardsknappene og fortsatte mot Steinflyi. 
Dyret hadde sannsynligvis gått der natten fø r . Det virket ikke skremt og hadde 
gått i gangfart. Ca. 200 m opp i lia mot Semmelhø hadde det rotet rundt i en 
tue med einer. Flere ganger krysset jerven revespor uten å ta notis av disse. 
Del av lemen pels ble funnet lenger oppe. Like ovenfor hadde den fulgt et rypespor 
ca. 20 m. Noe høyere opp støtte den på spor av hare, og jerven hadde rotet 
litt rundt blant småbjørka der haren hadde gått. Den hadde fulgt haresporet 
ca. 20 m. En del revespor og rypespor ble videre krysset, men jerven tok inO'en 
notis. Tre·fire hull etter lemen ble passert uten at jerven undersøkte noe.

o 
Et 

revespor ble fulgt i ca. 50 m . Anslagsvis sporlengde er 6,5-7 km. Sammenlagt 
ble det i løpet av sporingen observert 30- 40 ryper, en hare, 10- 12 hull etter 
lemen, og 2 snøspurv. 

" ~' -
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De fleste sporinger i Jotunheimen er gjort aven av oss (B.G.), tildels 
i samarbeid med fjelloppsynsmann J. Vassdokken. Enkelte opplysninger 
om jervespor har man fra dette området også fått fra K. Veslelia, over
gjeter K. Fuglesteg, overgjeter S. Storlien, A. Steinehaugen og S. Bjørgen. 
En av oss (R.M.) forsøkte påsken 1966 å få turistene til å melde fra 
om jervespor i Jotunheimen. Arbeidet ble utført i samarbeid med 
cand. real. L. Lien .. Som et resultat fikk man bl.a. av herr S. Bølling, 
Oslo, innsendt opplysning om spor vedlagt foto. 

Det er inkludert en del sporobservasjoner nordvest for Bøverdalen, 
fra Sygnefjell. Vi har også tatt med jervesporinger utført i Lesja ved 
ø. Mølmen og i Skjåk ved cand. mag. Hanna og Knut Birkeland, Likeså 
er avslutningsvis beskrevet en sporing ved fiske- og viltstellkonsulent 
R. Aabakken i Lierne, Nord-Trøndelag. 

Alle spor og sporinger i Jotunheimen i 1965-1968 er tegnet inn på 
kartene (fig. 4-8). I mange tilfeller er dog ikke sporlengdene blitt notert j 
det har da i alt vesentlig dreid seg om jervespor som ikke systematisk 
er fulgt. Sporlengden ved en slik sporkryssing er satt til 0,1 km. I mange 
tilfeller er dog dette tall for lavt, idet sporet kan være fulgt, for en noe 
lenger distanse, eller at man har undersøkt sporet så langt som mulig 
ved hjelp av kikkert. I alt har en fra Jotunheimen sporinger på tilsammen 
omkring 114 km. Hvis man inkluderer sporingene i, Sygnefjell, Skjåk, 
Lesja og Lierne, blir den samlede sporlengde omtrent 155 km (tabell 2). 

De fleste sporingene i Jotunheimen (32 sporinger eller sporkontakter 
på i alt 64,6 km), ble utført på spor etter et spesiell jerv, den såkalte 
«Trefotingen» eller «Trefot». Sporet var lett kjennelig da den høy!'!;! 
forlabb avtegnet seg bare som en liten grop i snøen (fig. 3). Av størrelsen 
på sporene dreide det seg tydelig om en hanjerv. Dette sportegnet .er 
meget karakteristisk, og en antar at det ikke fins andre jerv med slike 
spor innenfor Jotunheimen. Det er imidlertid kjent at minst to .jerv felt 

Fig. 2. 
Jervespor i Jotunheimen under ideelle sporingsforhold. (Foto: P. Søylen.) 

W olverine tracks in Jotunheimen 1968. 
Fig. 3. 

Riss av sporet til «Trefot}) (ved R. Myhre). 
$ketch of tracks of «Threef eet». 

e-'-~ --1 
': 

U 96em 

Q _______ J 
I I 
113cml 

SPORETS DYBDE : 8 cm 



i Norge siden i960 har hatt bare tre ben. t begge ti1f'el1er var den ene 
foten kuttet helt øverst. Slike kutt er sannsynligvis gjort av saks eller 
skuqd, muligens av ungene under lek etc. 

Det kan ikke o helt utelukkes at det at sporingene i vesentlig grad 
har vært utført pa en noe skadet jerv, kan ha influert på resultatene 
men, så vidt vi kan bedømme det, i tilfelle bare i liten utstrekning. Jerve~ 
har flere ganger vært observert uten at noe unormalt kunne sees i gange e.l. 

Sesongen 1965/66 førte Groven, Vassdokken og Storlien dagbok om 
~ine turer i fjelle~. En fikk opplyst rute, antall km gått, antall timer 
l terrenget og mulIge observasjoner av jervespor. Hensikten var å under
søke om en på dette vis kunne taksere jervebestander. 

M.ølmen har gitt verdifulle data om jerv i Ottadalsområdet, Lesja, og 
overgjeter S. Mork, J. 0ien og N. Skamsar har bidratt med opplysninger 
fra Skjåk. 

Kartene er tegnet av frk. Grethe Knudtsen. 
Vi tillater oss å overbringe de nevnte personer vår beste takk. 

Bestandsstørrelse 
Som ovenfor nevnt, prøvde vi å få en indeks for bestandsstørrelsen 

1965/66 ved å notere antall jervespor observert pr. dag, eventuelt time 
eller km i terrenget. Med i arbeidet var tre sporere. Tabell 1 gir en oversikt 
over, resultatene. I de tilfeller hvor sporene har operert sammen, er 
oppgavene ført på bare en av dem. En vil se at på i alt 190 døgn denne 
vint~ren kom sporerne over jervespor bare 9 ganger. En av dem (Groven) 
fant jervespor bare to ganger i løpet av fjellturer på i alt 1702 km. Dette 
understreker at metoden må sies å være ubrukbar for å skaffe en indeks 
for 'bestandsstørrelse av jerv. Dette skyldes bl.a. snøforholdene og 
værf.brholdene. Resultatene understreker også de problemer en har ved 
sporinger av jerv i disse strøk, da det er meget vanskelig å finne ferske 
jervespor som er egnet til å følge over lange strekninger. 

Tabell 1 
Antall observasjoner av jervespor gjort av tre menn ved turer i Jotunheimen 

vinteren 1965/66 
Number of wolverine tracks observed by three men in Jotunheimen during the winter 1965/66 

Sporerens navn 
Names of the trackers 

D ato Date 

Antall dager 
Number of days 

Antall timer 
Number of hours 

Antall km 
Number of km 

Antall jervespor 
Number of wolverine tracks 
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Groven I Vassdokken I Storlien Total 

9/11-27/4 17/1-27/4 12/11-26/4 

70 20 100 190 

363 132 

1702 

2 3 4 9 

Det er også meget sjelden å få se jerv i disse trakter. Storlien (pers. 
medd.) har under 16 års gjeting bare sett jerv fem ganger, og Bj~rgen 
(pers. medd.) har opplyst at på 40 års ferder i fjellet som jeger, fi$ker, 
reingjeter og på leting etter husdyr, har han bare en gang sett jerv på 
nært hold. I så glisne bestander vil det derfor være meget vanskelig å få 
data til studier ved direkte observasjoner av jerv i naturlige bestander 
(kfr. Kratt 1967). 

Kartene (fig. 4-8) viser at i vårt hovedundersøkelsesområde var det 
vinteren 1965/66 bare en jerv i den vestre delen, den såkalte «Trefotingen». 
Kartene antyder imidlertid også at de andre vintrene forekom det 
minst en jerv til i distriktet. I 1964/65 kan alle spor etter andre' jerv 
stamme fra hunnen som ble avlivet i hi vest for Gjende i april 1965. 
Det var felles oppfatning blant reingjeterne at i området til Lom tamre.inlag 
i nordvestre del av distriktet, fantes det vinteren 1966/67 i tillegg til 
«Trefotingen» to jerver. Som det vil gå frem nedenfor, er det grunn til 
å tro at «Trefotingen» periodevis 1967/68 vandret ut av vårt hoved
undersøkelsesområde. Det er klarlagt ved sport egn at de jervene som 
i flere år holdt til i nordvestre del av undersøkelsesområdet, også streifet 
over på Sygnefjell. 

1 1 -30/ 6 1965 

Fig. 4. 
Jervesporinger Jotunheimen 1/1-30/6-1965_ Fylte sirkler: Spor etter «Trefot». Åpne 
sirkler: Andre jerv. Trekant: «Tref<;>t», ingen opplysninger om sporretning. Pilene angir 

sporets retning. Tallene i parentes gir dato. (Nærmere opplysninger i bilag 1.) 
Wolverine tracks in Jotunheimen 1/ 1- 30/6-1965. Solid circles: Tracks of «Threefeet». 
Open circles: Other wolverines. Triang!es: «Threefeem, no information as to direction of 

tTl;lcks , which is othcrwise indicated by arrows. Figures in brackets give dates. 
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, ... Fig. 5. 
Jerves,poringer Jotunheimen 1/7-1965- 30/['-1966. Symboler-som på fig. 4. 
WO~~~I~e}racks in Jotunheirnea 1/7-1965'-;-30/6-19\66. Symbob as in fig. 4. 

Fig. 6. . . 
Jervesporinger Jotunheimen 1/7-1966-30/6- 1967. Symboler som på fig 4 

Wolverine tracks in Jotunheimen -1/7-1966-30/6-1967. Symbols as in fig. 4 .. 

Fig. 7. 
Jervesporinger Jotunheimen 1/7-1967- 30/6- 1968. Symboler som på fig. 4. 

Wolverine tracks in Jotunheimen 1/7-1967-30/6-1968. Symbols as in fig. 4. 

Fig. 8. 
Jervesporinger Jotunheimen 1/7-1968- 31/12-1968. Kryss: Direkte observasjon av jerv, 

usikkert hvilken, men trolig «Trefot». Andre symboler som på fig. 4. 
Wolverine tracks in Jotunheimen 1/7-1968-31/12-1968. Crosses: Direct observation of 

wolverines, identity unlmown. Otiler syrnbols as in fig. 4. 

~43 



Territorium 
Om jervens nærings revir og størrelsen på dette hersker delte meninger. 

Kratt (1959, 1967) opplyser at hunjerven i Finland har et revir av 
størrelsesorden 300 km2

, mens hanjervens territorium er 1000-2000 km2, 

men at størrelsen kan variere alt etter næringstilgang og bestandsstørrelse. 
Krott anfører at den normale struktur i en populasjon er 2-3 hunjerv 
innenfor reviret til en hanjerv. Haglund (1966) tar ikke standpunkt til 
næringsrevirets utstrekning eller populasjonens struktur. Jerven markerer 
sitt revir passivt ved urin, ekskrementer e.l., men også aktivt ved 
duftmarkering fra analkj~rtlene (Krott 1959, 1967). Duftmarkeringsspor 
er ikke mulig å observere under sporinger (Haglund 1966). 

I vårt materiale kan bare reviret for «Trefotingen» beskrives. Som 
tidligere nevnt dreier det seg trolig om en hann. Av kartene (fig. 4- 8) 
går det frem at denne jerven i vintrene 1964/65 til 1967/68 har ferdes 
i et område som er ca. 4 X 5 norske mil i utstrekning. Dette tilsvarer 
1000 til 2000 km2

, altså samme revirstørrelse som oppgitt av Kratt for 
hanjerv (se ovenfor). Spor av «Trefotingen» er imidlertid også observert 
utenfor dette området: 

I september 1967 var «Trefotingen» ved Grotli, Skjåk (Mølmen pers. medd.). 
Ved Raudalsvatnet i Skjåk ble observert spor etter en trefotet jerv 25. februar 

1968 (0ien pers. medd.). Jerven besøkte skudd stedet hvor en voksen hanjerv 
var felt dagen før. Sportegnet ble ikke undersøkt av våre sporere for å få sikkert 
klarlagt om det stammet fra «Trefotingen», men etter alt å dømme var dette 
tilfelle. 

Mølmen (pers. medd.) kom 17. mai 1968 over ferske spor etter «Trefotingen» 
på Grønmillom, Lesja. Sporene ble fulgt ca. 4-5 km. Jerven hadde passert 
en simle med en liten kalv (8- 10 døgn gammel) på bare 30-40 meters avstand 
uten å være interessert. Sporene var karakteristiske for «Trefotingen» med 
merke etter stumpen av høyre fremfot. Identiteten er bekreftet på grunnlag 
av fotos. 

I det minste vinteren 1967/68 kom således «Trefotingen» langt 
utenfor vårt egentlige undersøkelsesområde. Grotli ligger 40- 45 km 
nordvest for Bøverdal og vell mil nord for Raudalsvatnet. Raudalsvatnet 
ligger ca. 35 km nordvest for og Grønmillom ca. 40 km nord for 
Bøverdal. Avstanden mellom disse to observasjonssteder er 30-35 km. 

Bare 10 dager før observasjonen av ferske spor av «Trefotingen» 
i Grønmillom 17/5 1968, ble ferske spor etter denne jerven observert 
i dens vanlige område, ved Heimdalshø (fig. 6 og jnr. 43 bilag 1). Av
standen mellom stedene er omkring 90 km i luftlinje. Ifølge Haglund 
(1966) vandrer jerven i gjennomsnitt ca. 30 km pr. døgn. Makridin (1964) 
oppgir vandringslengder for jerv i enkelte områder i Øst-Sibir på mellom 
45 og 85 km pr. døgn. En vandring på 9 mil i luftlinje på 10 døgn, slik 
som påvist for «Trefotingen», er således ingen umulighet, selv om den 
har måttet krysse høye fjell og dype daler på sin vei. 

Den ovenfor nevnte observasjon av «Trefotingen»'s besøk ved 
skuddstedet for voksen hanjerv i Raudalen, kunne tolkes dithen at 
«Trefot» er en hunn. Mot dette taler som før nevnt sporets mål, og 
en må også nevne at revirets store utstrekning stemmer overens med 
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hanjervens ifølge opplysninger ved Krott (se ovenfor). Først ved felling 
vil kjønnet kunne sikkert fastslås, likeså om det virkelig dreier seg om 
bare en jerv med dette sportegn. 

Vinteren 1966/67 foreligger en interessant observasjon fra den 
nordvestre grense av området mot Bøverdalen: Den 24. januar 1967 
ble det funnet spor etter to jerv som etter alt å dømme hadde lekt med 
hverandre og hatt følge i det minste 3-4 km (jnr. 26). Det kan ha vært 
ungdyr, men data fra litteraturen antyder at familiebåndet på denne 
årstid har brutt sammen. Det kan også tenkes at det dreier seg om 
et par. Jervens paringstid er nokså dårlig kjent. De fleste forfattere 
mener dog at paringen inntreffer en gang mellom april og august (se 
Myhre 1967 p. 52-54, Pulliainen 1968 p. 341). Hvis dette har dreid 
seg om et par, er det interessant at «Trefotingen» i årene 1967-1968 
har vandret om på begge sider av denne lokaliteten. 

Ernæring 
Undersøkelser over jervens føde ved ulike m etoder som sporinger 

og ekskrementanalyser (Haglund 1966), undersøkelse av innhold i mager 

Tabell 2 
Jervesporinger. Sporlengder og byttedyr. Data ifølge bilag l 

W olverine trackings. Lengt/u of tracks and prey 

Antall Antall Bytte Prey Åtsel Carcasses 

Lokalitet spor· km Rein Rangifer 
inger Små-

Number Number Drept Forsøk gnagere Rein Sau 
Locality of of Killed Unsucc- Micro- Rangifer Sheep 

trackings km essful rodents 

Jotunheimen 
Sporinger 
1-31 km 19 111.0 - 3 2 l l 
Tracks 
1-31 km 

Sporinger 
0.1-0.9 km l ) 28 3.2 l 2 - - -
T racks 
0.1-0.9 km l

) 

Sygnefjell 6 0.6 - - - 3 -
Skjåk l 30.0 - - - - -
Lesja l 4.5 - - - - -
Lierne l 6.5 - - - P) -

Total 56 155.8 l 5 2 5 l 

1) For beregning av antall km jfr. teksten s. 239. 
For number of km per track see the text p. 239. 

2) Uvisst om reinen var drept av jerven eller omkommet på annen måte (åtsel). 
Uncertain whether the reindeer was killfd by a wolverine or had died from some other cause. 
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(Myhre 1968) og i jervehi (Myrberget 1968, Pulliainen 1968) antyder 
alle at reinen er det viktigste næringsdyr for jerven. r tillegg lever den 
av småvilt som rødrev, hare og ryper, og av smågnagere. En sjelden gang 
kan elg eller rådyr tas . Den kan lokalt gjøre stor skade på saueholdet 
(Myrberget 1966, 1967). 

r tabell 2 er oppført antall byttedyr ved de ulike sporinger. r alt har 
man i Jotunheimen 19 sporinger av lengder 1-31 km, i alt 111 km. 
r tillegg har man en sporing i Skjåk på 30 km, en i Lesja på 4,5 km og 
en i Lierne på 6,5 km. Av sporinger på over 1 km har vi i alt 152 km. 
De eneste byttedyr som ble observert tatt, er en lemen og en mus. 
Dessuten forsøkte jerven i tre tilfelle å følge rein eller reinspor, og 
den besøkte en gang åtsel av rein, en gang av sau. Tabell 2 oppgir også 
34 tilfeldige kontakter med jervespor, og ved disse ble det observert 
at en rein ble drept, to ganger forfulgte jerven rein, og tre ganger besøkte 
den åtsel av rein. Til sammenligning kan nevnes at Haglund (1966) ved 
957 km sporing observerte at jerven hadde drept 26 rein og 3 smågnagere. 
Den hadde i 85 tilfeller besøkt kadavere, i første rekke av rein, hvorav 
16 med sikkerhet var drept av jerv tidligere. 

Den med sikkerhet jervedrepte rein ble tatt av «Trefotingen» 20. april 
1965 (jnr. 7), som straks fortsatte videre, men kom tilbake for å spise 
neste natt. Det skal ha vært en gammel, skrøpelig simle som gikk alene. 

r noen av de tilfeller da jerven hadde fulgt reinspor, er det tvilsomt 
at det har dreid seg om noen egentlig jakt. Således fulgte jerven et kort 
stykke et spor etter simle med kalv 19. januar 1965 (jnr. 2). Den 14. 
desember 1966 gikk «Trefotingen» og lurte på en reinflokk et par dager 
uten at man kunne se at noe ble tatt (jnr. 24). Den 31. oktober 1967 
jaget «Trefotingen» etter ca. 50 rein, mens det gikk 300 dyr i området. 
Lange byks var å se i snøen etter jerven og reinene, men alt tydet på 
at jakten endte uten resultat (jnr. 39). Den 30. oktober 1968 jaget 
«Trefotingen» i sporene etter en reinflokk på ca. 100 dyr, og jerven 
hadde stor fart langs reinsporet (jnr. 44). Av større interesse er følgende 
mislykkede forsøk på å drepe rein, hvor muligens reinen ville ha blitt 
tatt dersom ikke jerven var blitt forstyrret: 
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«Trefotingen» hadde 20/12.67 krysset en tømmervei ca. 200 m fra Russbrua. 
Alt tyder på at den var blitt skremt av traktorlys. I nærheten var blodspor etter 
en rein. Steinehaugen og Storlien fulgte blodsporet av reinen ned til Sjoaelva. 
Den hadde uten å nøle kastet seg ut i den strie elva, og etter sporene å dømme 
hadde farten vært stor helt frem til elvekanten. Reinen var blitt drevet med 
fossen ca. 100 m nedover der elva var islagt. Den hadde ikke greid å ta seg opp 
på isen eller svømme i land, men lå fastfrosset midt ute i issørpa. Det viste 
seg å være en simle, og den var så utmattet at den straks ble avlivet. Den hadde 
tidligere brutt av høyre bakbenet slik at dette bare hang fast i skinnet, og under 
løpet hadde det gamle såret begynt å blø, derav blodsporene. Såret var ikke 
betent. Simlen hadde et kraftig bitt over manken like bak bogfestet. Piggene 
på ryggbenet var knust, og da en tok i såret med fingrene, var alt nesten bare 
en løs masse. Det var tydelige hull i skinnet etter fire tenner. Slaktevekten var 
ca. 30 kg. Reinen var mager, trolig på grunn av det avbrutte bakbenet. Mye 
tyder på at det var et gammelt dyr. Ifølge overgjeteren burde slaktevekten 
normalt på dette dyret ha vært omkring 40 kg (jnr. 41). 

I tillegg til selve sporingsresultatene har en endel opplysninger om 
jervedrepte rein innenfor landsdelen. 

Ifølge årsberetninger for Trio tamreinlag A /L, Skjåk, drepte en jerv 
en simle under vårflyttingen 1961, og denne sommeren ble det drept 
minst tre reinkalver. Fram reinlag A /L, Valdres, opplyser at de fra tid 
til annen har sett at rein blir tatt av jerv, men at dette vesentlig dreier 
seg om rein som ikke er i samlet flokk, helst dyr som er blitt igjen på 
sommerl::eitet, da dette ligger i mer typisk jerveterreng enn vinterbeitet. 

Bjørgen (pers. medd.) opplyser at under 6-7 års reingjeting har han 
observert at jerven har drept rein to ganger. Den ene gangen var reinen 
på forhånd skadet i en fot. Den andre gangen hadde jerven stilt seg inn 
på en liggende rein i styggvær, og drept den etter at reinen hadde dratt 
jerven med seg et stykke. Mork (pers. medd.) opplyser at høsten 1962 
drepte jerven stor «gra bukk» i Skjåk, og at det vinteren 1963/64 ble 
drept rein på flere fjellstrekninger. 

Fra Ottadals-området forteller Mølmen (pers. medd.) følgende: 
Den 14. mai 1967 kom jeg i Lodalen, Lesja, over en simle som nettopp 
var drept av jerv (fig. 9). Simlen var enda varm. Den hadde akkurat 
kalvet, var trolig blitt drept i fødselsøyeblikket. Kalven var borte. 

Disse meget spredte erfaringer viser at rein som er skadet eller er 
i dårlig hold, er særlig utsatt for å bli drept av jerv. Den ovenfor nevnte 
bukk kan ha vært svekket etter brunsten. Som ovenfor fortalt kan 
jerven drepe simler under kalving, og trolig også nyfødte kalver (jfr. 
Collett 1911-12 p. 340-341). Jerven kan også utnytte styggvær og for 
den gunstige føreforhold. Haglund (1966) konkluderer med at jervens 
jakt på rein ikke i dominerende grad synes å være rettet mot dyr av 
dårligere kvalitet enn gjennomsnittet i reinflokken. Den tendens til 
utvalg av svake dyr som likevel ofte forekommer, bl.a. i vårt materiale, 
varierer sannsynligvis i høy grad etter de aktuelle forhold. 

Fig. 9. 
Jerv drepte simle under kalving 14/5.1967 i Ottadalsområdet. (F?to: ø. Mølm~n.). 

A wolverine l<illed this reindeer while she was calving on May 14 1967 In the Ottadal dtstnct. 
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Undersøkelsene gir ikke mange data om jervens jaktmetodikk. lføgel 
Haglund (1966) forekommer neppe forfølgelse av rein på over 1 km, 
og angrepet skjer som regel umiddelbart og uten at jerven prøver å lure 
seg inn på dyret. Jerven forsøker å komme opp på ryggen av reinen, og 
angrepet avsluttes som regel med et kraftig nakkebitt slik som ved den 
skadete simlen (se ovenfor). Denne simlen ble forfulgt i minst 3 km. 

Vinteren 1964/65 fant Veslelia (pers. medd.) slakteplass hvor jerv 
hadde tatt et rådyr vest for Dalsvatnet. Det var trolig samme jerv som 
ble skutt 20. april 1965 på Hestbrepiggen, da denne jerven skal ha hatt 
ruten sin over Dalsvatnet omtrent en gang hver uke. 

Jerv besøkte i flere tilfelle åtsler. En gang Unr. 48) hadde den gravd 
seg gjennom ca. 1 m snø og 3 til 4 tommers islag ned til 2 døde reinsdyr, 
en bukk og en kalv som tidligere hadde falt ned fra en berghammer. 
På Sygnefjell hadde en jerv 9. april 1967 spist på et lite reinsdyr som 
nesten sikkert var drept aven løshund (jnr. 49). En jerv hadde også 
13. april 1967 på Sygnefjell spist på et lite reinsdyr, og dette var sundrevet 
og spredt ut over et område på ca. 50 m i diameter (jnr. 50). Denne reinen 
var trolig drept av jerv. Den 7. mai 1968 lå «Trefot» og spiste på et 
kadaver, trolig rester aven nyfødt reinskalv, ved Heimdalshø (jnr. 43). 
Den 26. april 1966 hadde jerv gravd ved åtsel etter flere sauer som hadde 
ligget fra høsten før (jnr. 18). Ifølge Vassdokken (pers. medd.) var 
jerven ofte i Murdalen vinteren 1964/65 da det lå en død elg der inne. 
Ellers er det kjent at vinteren 1966/67 besøkte jerven okse som hadde 
slått seg ihjel i Leirdalen. 

Haglund (1966) fant at jerv ofte fulgte gaupespor og spiste på restene 
av dyr drept av gaupa. Gaupe forekommer regelmessig i Jotunheim
området (Myrberget & Grotnes in press). Bl.a. ble en gaupe observert 
ca. 1. april 1967 litt sør for Memurubu, Vågå (K. Lund pers. medd.). 
Det er ikke av oss påvist at jerven har utnyttet rester etter gaupas bytte. 

Man skulle tro at det etter slaktingen av tamrein ville bli en del 
avfall av rein som kunne spises av jerv. Ifølge Bjørgen (pers. medd.) er 
det bare vominnholdet og tarmene som ikke blir utnyttet. Tarmene 
graves ned. Det er dog observert at jerv har besøkt slike slakteplasser 
og spist bein (Skamsar pers. medd.). 

Vi har i løpet av sporingene fått en direkte observasjon av kontakt 
mellom rødrev og jerv (jnr. 43). Jerven lå og spiste på en rein. En rev 
kom bent mot den. Reven gikk tett innpå før den stoppet. Da jerven 
fikk øye på reven, satte jerven seg på bakbenene og stirret på reven, som 
da ikke turde komme nærmere. 

Vi vil konkludere med at våre undersøkelser i Jotunheimen og 
nærliggende områder har underbygget hva som tidligere er kjent, at 
hovedføden for jerven om vinteren er rein. De fleste jervedrepte dyr 
har vært skadet eller svekket. Vi har også påvist at jerven har tatt rådyr 
og smågnag~'re. Jerven utnytter i stor utstrekning åtsler, for det første 
da av rein, men også av elg og husdyr. I flere tilfelle har det trolig ikke 
dreid seg om dyr som tidligere er drept av jerven, men som er forulykket, 
i ett tilfelle drept av løshund. 
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Bilag 1 
Hovedoversikt over jervesporingene 1965- 1968. 

Sporinger av «Trefotingen» med stjerne etter journalnr. 
Survey of wo!verine tracks 1965-1968. T racks from «Trefot» marked with asterisk 

l Spor. Sporets Bytte eller Sporerens navn 
Lokalitet Dato lengde alder id. oppførsel 

og jnr. i km Track 
Preyor Tracker's name 

Locatity Date Track age 
length in days behaviour 

Jotunheimen 
Groven 1* 6/ 1.65 3 2 

2 18-19/ 1.65 31 2 Fulgt 
reinspor Groven & Vassdokken 

3 3/2.65 0.1 O Groven 
4* 10/3.65 0.1 > 5 Groven 
5* 14/4.65 4 O Groven 
61) 14-16/4.65 Nyøygard 
7* 20/4.65 0.1 O Drept rein Storlien 
8* 22/4.65 7 O Spist mus Groven 
9* 2/2.66 0.1 O Storlien 

10* 8-9/2.66 0.2 O Storlien 
11 * 7/4.66 0.1 O Bølling 
12 7/4.66 0.1 > 5 Lien & Bjørgen 
13* 3-9/4.66 17 O Spist lemen(?) Myhre & Lien 
14* 9/4.66 0.1 > 5 Storlien 
15* 19/4.66 6 ca. 10 Vassdokken 
16 20/4.66 4 ? Veslelia 
17* 24/4.66 3.5 2-3 Vassdokken 
18* 26/4.66 2.5 2-3 Gravd ved 

åtsel sau Vassdokken 
19* 27/4.66 0.3 4-5 Groven 
20* 27/4-66 3 3 Vassdokken 
21* 30/10.66 0.1 O Storlien 
22* 16/ 11.66 0.2 O Groven 
23* 18/11.66 0.2 O Groven & Storlien 
24* 14/ 12.66 O.l 1 Lurt på 

reinflokk Storlien 
25 15/12.66 0.1 O Groven 
26 2) 24/1.67 3.5 0-1 Veslelia 
27 26/ 1.67 0.1 O Groven 
28 27/1.67 0.1 O Groven 
29* 9/2.67 3 1 Veslelia 
30 14/2.67 0.1 O Groven 
31 14/2.67 0.2 O Groven 
32 19/3.67 0.1 2 Bjørgen 
33 26/3.67 0.1 O Bjørgen 
34* 4/4.67 3 3-4 Groven 
35* 18/4.67 0.1 ? Vassdokken 
36* 22/4.67 0.1 0-1 Groven 
37* 26/4.67 0.1 5 Groven & Vassdokken 
38* 13/5.67 0.1 2 Danielsen 
39* 31/10.67 0.1 O Jaget 50 rein Groven & Repp 
40* 11 / 12.67 0.1 O Groven 
41* 20/12.67 1.5 O Forfulgt 

en rein Groven & Steinehaugen 

Forts. neste side 



Lokalitet Dato Spor- Sporets Bytte eller 
og jnr. 

lengde alder id. oppførsel Sporerens navn ikm Track 
Locality Date Track age Preyor Tracl<er' s name 

length in da-ys behaviour 

42 12/2-68 12 0- 1 Groven & Søylen 43* 7/5-68 0.3 O Åtsel 
reinkalv Groven & Vassdokken 44* 30/10-68 4 O Forfulgt rein Kluften 45* 13/11-68 0.1 O Vassdokken 

Sygnefjell 
46 14/1-67 0.1 O Notert 
47 12/2-67 O.l O etter samtaler 48 21/2-67 O.l O Åtsel rein med 
49 9/4-67 0.1 O Åtsel rein reingjetere 50 13/4-67 0.1 O Åtsel rein i Lom 
51 19/4-67 O.l O 

Skjåk 
52 4- 6/4-66 30 ~ 

0- 2 Birkeland 

Lesja 
53* 17/5-68 4.5 O Mølmen 

Lierne 
54 12/3-67 6.5 O Slept del 

av rein Aabakken 

1) Hunn og en unge avlivet i hi. Female and young killed in den. 
2) To jerver. Twa wolverines. 

Jervesporinger i Lierne 
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I lien opp mot Haukpiggen var det 12. mars 1967 masse tråkk av jerv (jnr. 54). 
Den hadde gått frem og tilbake i sine spor flere ganger og hadde holdt til der 
i flere dager. Enkelte utspor var gjenføket. Til tross for alle sporene var det 
ikke noe som tydet p å at det hadde vært flere jerv. 

Til slutt ble funnet et utspor rett vestover. Dyret hadde tydeligvis båret 
med seg en del av et reinsdyr. Flere steder lå det igjen reinhår, og med visse 
mellomrom (ca. 150-200 meter) viste det avtrykk av blod etter noe som var 
lagt ned. 

Ca. 1 km fra der utsporet ble funnet hadde jerven holdt til under noen små 
graner hvor det var føket sammen en større snøfonn slik at det dannet en hule. 
Utenfor hulen var det en masse reinhår og blod i snøen. Dyret som hadde holdt 
til her, hadde flere ganger vært ute på en avsats ca. 10 meter fra hulen, hvor den 
hadde fin oversikt over de nærmeste områder. Mengden av reinhår og blod 
omkring hulen tydet på at dyret har hatt mer kjøtt her enn det som det hadde 
båret med seg langs sporet. Eldre spor kunne likevel ikke påvises i nærheten. 
Det var ingen ben som lå igjen, da ramn hadde holdt til her en tid . 

Jerven hadde så fortsatt v idere vestover. Mye tydet på at jerven hadde forlatt 
hulen om morgenen. Den hadde siden vært særlig interessert i alle spor den hadde 
passert (røyskatt, ryper og mus). Et sted hadde den snudd og gått tilbake 7-8 
meter for å kontrollere et harespor den hadde krysset. Intet sted var det tegn 
til at den hadde vært skremt, den hadde hele tiden beveget seg i gang. Ett eneste 
sted hadde den gjort 2-3 sprang i forbindelse med et nedhopp fra en høy 
snøskavloppmed en gran. På granen var det tegn til at noen få barnåler var 
revet løs, og jerven hadde tydelig bitt i kvisten. I noen meget bratte snøskavler 
der den hadde båret med seg kjøttstykket, hadde den beveget seg sidelengs. 
I de harde skavlene var det her tydelige spor etter klørne som var satt ned på 
tvert i forhold til bevegelsesretningen (krabbegang). 

Av særlig interesse er observasjonen om at jerven har transportert 
reinkjøtt minst et par km, hvorpå den straks hadde fortært det. Ellers 
er fra tidligere vel kjent at jerven oppretter kjøttlager. Biting i kvister er 
påvist tidligere av bl.a. Kratt (1959) og kan muligens ha en funksjon 
i markering av reviret. Biting i einerkvister ble i Jotunheimen påvist 
ved sporingene jnr. 13 og 42. 

SUMMARY 
Tracking wolverines, Gula gula, in the Jotunheim mountains, 
South Norway, 1965- 68 

Tracking wolverines in winter by a method described by Haglund (1966, pp. 284-5) 
was undertaken in the Jotunheim mountains in central S. Norway from 1965 to 1968. 
This is the highest mountain region in northern Europe, with heights up to 2 470 metres 
(8 130 ft.). The limits of the area investigated are shown in Fig. 4. Within this area 
4 000 tame reindeer graze. Some data from neighbouring districts and from a track 
in Lierne (N. Trondelag) are included. 

In the course of 190 days in the mountains, wolverine tracks were crossed only 
9 times (Table 1). 

Most of the tracking (65 km) followed a particular wolverine with characteristic 
track-marks (Fig. 3), the so-called «Trefot» (<<Threefeet»), probably a male. Figs. 4-8 
show that this wolverine, during the years 1965- 68, wandered over an area extending 
between 1000 and 2000 square km. In the winter of 1967- 68, Trefot's tracks were 
severai times observed as far as 40 or 45 km north-west of his normal hunting ground, 
and outside the main study area. 

In 22 cases tracks at least 1 km long were followed, their totallength being 152 km. 
In addition, we have data of 34 contacts with wolverine tracks, each observed over 
about 100 m, though in many cases the tracks were followed further. Table 2 shows 
the number of victims and visits to carcasses along these tracks. In addition we have 
some incidental data on reindeer killed by wolverines, as well as carcasses of different 
animals partly eaten. In total we know the following reindeer were killed: Three calv:es, 
an old female, one female with an injured foot and another attacked when calvmg 
(Fig. 9), a buck apparently exhausted by rutting, and another reindeer lying down to 
shelter from severe weather. One female that had been followed for at lea st 3 km 
before .J'refot was scared off had previously broken a leg. Thus most of the reindeer 
killed by wolverines in this region had already been injured or weakened in some ,:"ay. 
Carcasses of reindeer and sheep, moose and cattle had been partly eaten by wolvermes. 
Some of these anima1.s had suffered accidents, others had probably been killed by 
wolverines, and one by a dog. One roe deer is known to have been killed by a wolverine 
within the study area. 

Authors' addresses: 
Myrberget : 

Statens viltundersøkelser 
1432 Vollebekk 

Groven: Myhre: 
2680 V ågåmo 1835 Enebakk 



REFERERT LITTERATUR 
Burkholder, B. L. 1959: Management of a wolfpack in Alaska. J. Wildl. Mgmt. 23, 1- 11. 
Collett, R. 1911- 12: Norges Hvirveldyr I: Norges Pattedyr. Kristiania (Aschehoug) 

744 pp. ' 
Haglund, B. 1966: De stora rovdjurens vintervanor I. Viltrevy 4 (3), 81-310. 
- 1968: De sto ra rovdjurens vintervanor Il. Viltrevy 5 (6), 213-361. 
Krott, P: 1959: Der Vielfra~s (Gulo gulo L. 1758). Monogr. Wildsiiuget. 13, 159 pp. 
- 1967. Der Effekt verschledener Metoden auf das Resultat wildkundlicher Unter. 
suchungen mit gleicher Fragestellung. Medd . Stat. 'viltunders. 2 (25), 11 pp. 
L
79

und, H. Munthe·Kaas, 1962: The red fox in Norway Il. Medd. Stat. viltunders. 2 (1 2), 
pp. 

Makridin, V. P. 1964 : (Distribution and biology of the wolverine in the far north.) 
Zool. Zh. 43, 1688-1692, (Russisk). 

Myhre, R . 1967 : Jerven. Fauna 20, 51-63. 
- 1968: Jerven i Norge: Aldersanalyse, reproduksjon og ernæring. Hovedfagsoppgave 

ZooL, Univ. Oslo (maskinskrevet), 50 pp. + Tables. 
Myrberget, S. 1963: På bjørnespor i Engerdal. Jakt.Fiske.Friluftsliv 92, 188- 189. 
- 1966 : Norske undersøkelser over de store norske rovpattedyrene. Nord. Viltforsk. 

Konfr. Stockholm 3-5. mars 1966, 99-108. 
1967: De fire store rovdyr i Norge. Naturen 91, 228- 240. 

- 1968: Jervens ynglehi. Fauna 21, 108-115. 
Myrberget, S. & Grotnes, P. 1969: Sau og jerv i Jotunheimen og Breheimen. Norsl< 

natur 5: 75-84. 
Nellis, C:. H. & Keith, L. L. 1968: Hunting activities and success of lynxes in Alberta. 

J. Wtldl. Mgmt. 32, 718-722. 
Pul~~~nei5~: 1965 : Studie:on the wolf(Canis lupus L.) in Finland. Ann. Zool. Fenn. 2, 

- ~j~8: :::.eding biology of the wolverine (Gulo gulo L.) in Finland. Ann. Zool. Fenn. 5, 

Saunders, J. K. 1963: Food ha bits and movements of the lynx in Newfoundland. 
J. Wildl. Mgmt. 27, 384-400. 

252 

Svalbard-reinen i 1960-årene. Beiteareal og bestand 

MAGNAR NORDERHAUG 

Innledning 
Helt siden de siste restene av Svalbards reinstamme ble totalfredet 

i 1925, har denne bestanden vært i en gradvis (omenn svært ujevn) 
utvikling. r dag registrerer vi resultatene av dette i flere deler av Svalbard. 
Noe klart bilde av den bestandsutvikling som har foregått gjennom disse 
45 årene, har vi imidlertid ikke. Visse holdepunkter er gitt av Hoel (1931) 
og Lønø (1959). De anslår en størrelsesorden for stammen på ca. 1000 
og ca. 1350- 1650 for henholdsvis 1930 og 1958, men disse angivelser 
kan ikke uten videre anvendes til sammenligninger. 

Når det gjelder Svalbard-reinens nåværende situasjon, så er det tre 
hovedspørsmål som har særlig aktualitet. Det gjelder dels omfanget av 
tilgjengelige beiteressurser, hvilken optimalbestand disse arealene tillater, 
samt reinstammens nåværende størrelsesorden. Uten en nærmere kjenn
skap til disse forhold vil framtidige viltstellvurderinger ikke være mulig. 
Det foreliggende er ment som et foreløpig utgangspunkt i denne sammen
heng. Det vil imidlertid framgå at vårt nåværende kjennskap ikke uten 
videre tillater sikre konklusjoner, selv om endel brukbare holdepunkter 
nå foreligger. 

Arealtilgang 
Omfanget av reinbeitearealer i Svalbardområdet begrenses av flere 

forhold. De viktigste faktorer er utvilsomt den korte vegetative periode 
og den begrensede delen av landarealene som i dette tidsrom er snø- og 
isfrie. En del av de snøfrie arealene er dessuten mer eller mindre uproduk
tive områder (høyereliggende strøk, fjellgrunn, nyere moreneavsetninger, 
områder med kraftig vindeksponering og rask uttørring, innsjøer, 
elveløp m.v.). Det er videre klart at bare deler av de produktive sommer
arealene utgjør brukbart vinterbeite, dvs. det næringsgrunnlag som i en 
betydelig utstrekning avgjør reinstammens optimale størrelse. 

r et par tilfeller (Nøis 1958, Lønø 1959) er det tidligere gjort anslag 
over omfanget av reinbeitet på Svalbard. Nøis (1958) anslo 20 % av 
landarealene som egnede beiter. Det tilsvarer ca. 12 400 km2• Lønø (1959) 
anslo omfanget til ca. 15 % av totalarealet (dvs. ca. 9 300 km2) på grunnlag 
av kart, luftfotografier og samtaler med lokalkjente. Nærmere definisjoner 
av det vurderingsgrunnlaget som disse anslagene bygget på, er ikke kjent. 

Det foreliggende tar sikte på en foreløpig beregning av de vegetative 
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Fig. l 
Typisk beiteterreng på Barentsøya (sørøsthjørnet), ca. 75 m o.h . 

T ypical reindeer range on Barents6ya (SE corner), 75 metres above sea level. 
Foto : M. N . 

arealer, dels med h enblikk på en justert totaloversikt, dels for vurdering 
av reinarealenes størrelse i de enkelte deler av Svalbard. Det er her 
forutsatt at de vegetative arealer er lik tilgjengelig reinbeite (sommerbeite). 
Dette er i overensstemmelse med beitestudier på Spitsbergen*, Barentsøya, 
og Edgeøya i juni-august 1969, der alle tilgjengelige plantesamfunn 
(inklusive mosemark med sparsomt innslag av Equisetum) ble utnyttet 
som beite. Den ønskelige basis for en slik oversikt er systematiske 
undersøkelser av de enkelte områdene på Svalbard. Dette er imidlertid 
en tidskrevende oppgave som også byr på en rekke praktiske problemer. 
Under de nåværende forhold er derfor kotehøyder valgt som alternativ 
avgrensning for de vegetative områdene. Vegetasjonsdekket over store 
deler av Svalbard avtar forholdsvis raskt med høyde gradienten på grunn 
av redusert avsmelting, vindeksponering og uttørring i høyereliggende 
strøk. En slik avgrensning blir veldefinert, men det er innlysende at den 
også innebærer flere ulemper. Feilfaktorene kan inndeles i to grupper 
med henholdsvis negativ og positiv innvirkning på arealstørrelsen. Endel 
av de viktigste er: 

1. Mindre vann, bekkeløp, ikke avsmeltbare snøleier, samt vege ta
sjonsløse områder under høydeavgrensningen vil redusere om
fanget av det reelle vegetative areal. 

2. Flateforskjeller mellom terreng og kart, samt arealer med vegeta
sjon over h øydeavgrensningen vil øke omfanget av det reelle 
vegetative areal. 

Feilfaktorene under pkt. 1 og 2 vil i en viss utstrekning utjevne 
hverandre. I hvilken grad skal ikke drøftes her. 

* I henhold til offisielt vedtak i 1969 er navnet på den største av øyene endret til 
Spitsbergen (tidl. Vestspitsbergen). 
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I tillegg til de forannevnte feilkilder kommer de målefeil en slik 
metode medfører. Arealberegningene er utført m ed millimeterpapir på 
kartverk 1 :500000 (Norsk Polarinstitutt, førebels utgåve 1964 og 1969). 
Ved foretatte kor,troller var avviket mindre enn 5 % til hver side for 
de angitte arealstørrelser. 

Valg av høydekote for avgrens:ling volder visse problemer. For såvel
Spitsbergen som Nordaustlandet ligger de viktigste vegetative områder 
under 100 meter-koten. Dette er imidlertid ikke tilfelle på Edgeøya og 
Barentsøya. Disse områdene er overveiende dekket av sandstein , siltstein 
og skifere av Trias alder. I visse områder er dessuten doleritter sterkt 
framtredende. Områdene er lite påvirket av foldinger og preges av 
platådannelser og forholdsvis avrundede terrengformer. 

U ndersøkelser i disse områdene ble foretatt i 1969. I betydelig grad 
ble her arealer over 100 meter-koten utnyttet som beite. (På enkelte steder 
forekom endog rikelig beite over 400 meter-nivået.) Som høydeavgrens
ning på Edgeøya og Barentsøya ble 200 meter-koten valgt . Så vidt det 
har vært mulig å bedømme, vil denne avgrensning gi det tilnærmet 
riktigste bilde av beitearealene til mer detaljerte oversikter kan utarbeides. 
Det er grunn til å regne med at de pågående vertikale flyfotograferinger 
som nå pågår kan bli av betydning i denne sammenheng. 

Fig. 2 
Beiteområder på Barentsøya fotografert fra den vegetasjonsløse toppen på fig. 1 

(ca. 190 m o.h.). I bakgrunnen sees noen av de viktigste reinområdene p å..,gdgeøya. 
Reindeer range on Barents6ya photographed from the barren top in the background of fig· 1 

(190 metres above sea level). In the background, reindeer habitats on Edge6ya. 
Foto: M . N. 



Tabell 1 angir omfanget av de definerte arealene på Svalbard. De 
omfatter markerte snøfrie områder under 100 meter-koten (Spitsbergen 
Prins Karls Forland, Nordaustlandet, Kong Karls Land) og 200 meter: 
koten (Barentsøya, Edgeøya) på kart i målestokk 1: 500000. Større vann 
og markerte moreneområder ved breene er ikke medregnet. Selv om 
størrelsesordenen sannsynligvis gir et tilnærmet bilde av forholdene i de 
enkelte områdene, må angivelsene sees på bakgrunn av de feilkilder som 
er skissert foran. Det er videre grunn til' å presisere at oversikten bare 
er ment som et utgangspunkt for mer detaljerte studier. 

Tabell 1 
Anslått omfang av produktive arealer for rein i Svalbardområdet 

Estimated size of productive areas for reindeer in the different parts of Svalbard 

Anslått prod. areal (km') 

Område 
Estimated prod. area (km') 

Anmerkninger 
Area Besatt om· Ubesatt om· Remarks 

råde 1969* råde 1969** 
Populated Unpopulated 

area 1969* area 1969** 

SPITSBERGEN 
Sørkapp Land ...... ... ... . ... 172 
Wedel Jarlsbergs Land ... ...... 325 
Nathorst Land ...... .. ...... . 130 M /Akseløya 
Nordenskiold Land/Sabine Land . 1193 
Btinsow Land/Dickson Land/ 

James I Land ............... 378 
Oscar Il Land ... . ........... .. 438 M / Kongsfj .. omr. 
Albert I Land .......... . .... . 108 
Haakon VII Land . .. .. ... ..... 390 
Andree Land ................. 370 Fra Bockfj .bunn 
Ny Friesland .... ... ........... 439 
Olav V Land .. .. .... ... ...... 122 

Total Sp~tsbergen ....... 2786 1279 
PRINS KARLS FORLAND 352 
HINLOPEN0YENE ....... : : : : : : 136 Nystrømøya/ 

NORDAUSTLANDET .......... 1403 
Wilhelmøya 

NORDAUSTLAND0YENE 164 Lågøya/Storøya 
KONG KARLS LAND .. .. ...... 236 
BARENTS0YA .. ...... ....... . 383 
EDGE0YA .. ........ . ......... 1519 M /Zieglerøyene og 

Halvmåneøya 

TOTAL SVALBARD ..... 6091 2167 

* Endel av områdene er bare delvis besatt. 
Some areas are only partly populated. 

** Individer er observert i enkelte områder. 
Indilliduals obserlled in some of the areas. 
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Reinens arealbehov. Et sideblikk 
Et områdes kapasitet som reinområde (bæreevne) er avhengig av 

en lang rekke forhold. Hovedmomenter i denne sammenheng blir 
spørsmålet om beitegrunnlagets kvalitet og årstilvekst, samt beite
periodens årlige lengde. Et tredje moment er det f6rbehov reinen har 
pr. døgn. Den førstnevnte faktor varierer naturlig nok betydelig over 
artens sirkumpolare utbredelsesområde som i nord/sørlig retning strekker 
seg fra fattige, høyarktiske tundraområder tillavrike skogsmarker. Når 
det gjelder beiteperiodens lengde, vil forskjellige forhold gjøre seg 
gjeldende med hensyn til stasjonære og trekkende reinpopulasjoner. En 
sesongmessig flytting som hos amarikansk tundrarein (Rangifer tarandus 
groenl.andicus) og nord-skandinavisk tamrein (nominatformen) gjør det 
mulig å utnytte beiteressursene i større områder. Reintettheten pr. 
arealenhet kan da være forholdsvis stor, men bare over en kortere del 
av året i samme område. For stasjonære reinstammer blir forholdet et 
annet. Stasjonære øypopulasjoner finner vi foruten Svalbard bl.a. på 
de nord-kanadiske øyene. Her er reinen bundet til tilnærmet samme 
beiteområder hele året, selv om sesongvise, lokale forflytninger finner 
sted. Større flokkansamlinger er sjelden (Tener, 1963), og individtettheten 
pr. arealenhet er gjennomgående lav. En medvirkende årsak til dette 
siste har sammenheng med at produksjonsgrunnlaget i disse ekstreme 
strøk er forholdsvis begrenset. 

Enkelte steder opptrer for øvrig stasjonære og trekkende reinstammer 
i samme område. Det gjelder bl.a. på Somerset Island i Nord-Kanada 
(Manning & Macpherson, 1961) der en stamme av amerikansk tundrarein 
drar nordover før isløsningen, utnytter gunstige sommerbeiter, for så 
å trekke sørover til fastlandet når isen legger seg om høsten. På samme 
øy forekommer en stasjonær stamme av Peary-rein (Rangifer tarandus 
peary). Det er for øvrig kjent at Peary-reinen, som ansees som forholdsvis 
stasjonær, kan streife over til andre øyer vinterstid (Macpherson, 1961). 

Kelsall (1968) har sammenfattet en rekke angivelser av reintetthet 
pr. arealenhet utnyttbar beiteland i ulike vinterområder for trekkende 
reinpopulasjoner i Alaska, deler av Kanada og Asia. Disse varierer 
naturlig nok betydelig, fra 1.8- 6.2 dyr pr. km2 (4.7-16.0 pr. sq. mile). 
I Kanada er f.ø. en tetthet på 18.2 dyr pr. km2 (47.3 pr. sq. mile) registrert 
på vinterbeite, men Keisall anslår den nåværende gjennomsnittstetthet 
for amerikansk tundrarein på vinterbeite til omkring 4.2 dyr pr. km2 

(10.8 pr. sq. mile) produktivt land, og at en eventuell helårsutnyttelse 
av disse strøk teoretisk ville tåle en tetthet på det halve eller lavere 
(dvs. omkring 2 dyr pr. km2). Verdien av slike angivelser er naturlig 
nok begrenset. De uttrykker ofte bare øyeblikksbilder om ikke regionale 
studier ligger til grunn over lange tidsrom. 

På øyer der utsetting av rein har funnet sted, er betydelig høyere 
individtettheter registrert. Scheffer (1951) fant en tetthet på 18.8 dyr 
pr. km2 (49 pr. sq. mile) på St. Paul Island (Alaska) rett før den innførte 
reinstammen brøt sammen. Denne tetthet ble siden anslått til tre ganger 
høyere enn områdets bæreevne. Tilsvarende forhold kjennes fra rein-
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forsøket på St. Matthew Island (Alaska) (Klein, 1968), der en tetthet på 
18.0 dyr pr. km2 (46.9 pr. sq. mile) ble nådd før sammenbruddet i 1963/64. 
Dette gjaldt utviklingen av innførte reinstammer til øyer med gode 
beiteforhold. Ingen likevekt ved selvregulerende mekanismer ble etablert 
før selve eksistensgrunnlaget sviktet og forårsaket katastrofe. 

Forholdene hos små, stasjonære øypopulasjoner i høy-Arktis (Sval
bard, de nord-kanadiske øyer m.fl.) er på flere måter forskjellige. Gjennom 
et forholdsvis langt tidsrom synes de å ha utviklet en viss økologisk 
stabilitet og tilpasning til ekstreme klimaforhold og begrenset primær
produksjon. Individtettheten er da også gjennomgående aven annen 
størrelsesorden. Dette belyses bl.a. ved de undersøkelser som er foretatt 
på de nord-kanadiske øyene i de senere år. Det gjelder fly tellinger i 
sommerhalvåret på tilsammen 15 av øyene, fra Victoria Island og Baffin 
Island i sør til Ellef Ringnes Island og Amund Ringnes Island i nord 
(Macpherson, 1961; Manning & Macpherson, 1958 og 1961; Tener & 
Solman, 1960; Tener, 1963). På de søndre øyene er det et innslag av 
amerikansk tundrarein, men for øvrig består bestanden av Peary-rein. 
Tetthetsangivelsene fra de enkelte øyene varierer betydelig fra 1.634-
0.010 dyr pr. km2 (4.250-0.025 pr. sq. mile) potensielt beiteland. Av 
særlig interesse er undersøkelsene foretatt på Queen Elisabeth Islands 
i 1961 (Tener, 1963), da de omfatter reinpopulasjoner som er relativt 
upåvirket av mennesker. Undersøkelsen omfattet 11 øyer, der vel 
6000 km2 ble undersøkt. Tellingene omfattet fra 7.8-2.6 % av de 
enkelte øyers potensielle beiteareal. Den gjennomsnittlige reintetthet var 
0.256 rein pr. km2 (variasjonsbredden angitt over) for alle øyene totalt. 

Sammenligner vi Kelsalls (1968) førnevnte angivelser aven gjennom
snittlig vintertetthet på 4.2 individer pr. km2 på det kanadiske fastland 
med Teners (1963) data for reintettheten på de nord-kanadiske øyer, 
framtrer en markert forskjell mellom trekkende og stasjonære rein
populasjoner i dette området. Denne forskjellige størrelsesorden viser 
imidlertid ikke bare hvordan en større biomasse pr. arealenhet kan 
opprettholdes hos trekkende viltarter. Som anført foran, gjenspeiler den 
også de mindre gunstige produksjonsbetingelsene for landlevende pattedyr 
på høyere breddegrader. 

Reintetthet på Svalbard 
Ut fra det foregående er det grunn til å vente at den optimale rein

tettheten på Svalbard er lavere enn hva vi finner i kontinentale områder, 
og kanskje nærmere tilsvarer forholdene på de nord-kanadiske øyene. 
Opp til 1969 har det imidlertid vært forholdsvis sparsomme informasjoner 
om reintettheten på Svalbard. I Tabell 2 er gjengitt 8 tilfeller fra tids
rommet 1958-1968 der noenlunde pålitelige reintellinger er utført 
innen områder så velavgrenset at arealet siden kunne beregnes. 

I første omgang bør observasjonene 1- 5 betraktes. De er samtlige 
fra Sabine Land/Nordenskiold Land, dvs. et av de strøk som rommer 
noen av de beste beitearealer i arkipelet. Totalt foreligger her tellinger 
fra 1224 km 2 (beregnet beiteareal). Den registrerte tetthet varierer 
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betydelig (0.060-1.609 rein pr. km2
). Dette gjenspei~er utvilsomt 

varierende konsentrasjoner i de ulike områder etter beIteforholdene. 
Andre forhold gjør seg imidlertid også gjeldende: 

1. Observasjon 1 og 2 stammer fra samme område. Mellom 
observasjonene ligger imidlertid et tidsrom på 10 år. Den 
registrerte forskjell kan derfor delvis skyldes bestan.dsendringer. 

2. Observasjon 4 og 5 stammer fra samme omrade (Sassen
området) . Det gjelder her strøk med svært gode beiteforhold 
(størst individtetthet), som ventelig blir overrepresentert om 
data fra begge observasjoner benyttes. . 

For å få et bilde av reintettheten i disse strøk i 1960-årene bør følgelIg 
bare observasjonene 2, 3, 4 (707 km2

) eller 2, 3, 5 (764 km2
) benytte.s. 

Reintettheten ligger da innenfor variasjonsrammen 0.764-0.936 rem 
pr. km2 i denne del av Svalbard. Det må presiseres at dette ikke gjelder 
den optimale tetthet, men den registrerte tetthet (1962-68). I flere deler 
av Svalbard er reinstammen sannsynligvis i fortsatt vekst (Norderhaug, 
1969), og reintettheten vil følgelig øke. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabell 2 
Observert bestandstetthet av rein i forskjellige deler av Svalbard, 1958- 68 
Observed population density of reindeer in different parts of Svalbard, 1958- 68 

Totalt Beregnet Rein 
antall prod. , pr. 

Område Kilde Dato rein areal km' 
(km2) 

Area Reference Date Total Estimated Animals 
number product. IJer 
observed area (km2

) km" 

Lundstrømdalen- O . Lønø/ 6- 90 3 15 0.286 

Ingeborgfj. (Spitsb.) l'-<'P Arkiv 22/7-59 

Berzeliusdalen/Rein· K. Vaughton / 28/7- 379 378 1.003 

dalen/ Kjellstrømdalen Oxf. Exped. 1968 17/8.68 
(Spitsb.) 

Kapp Linne- Kapp Heintz & 7-8/8-65 11 184 0.060 

Martin (Spitsb.) Norderhaug, 1966 

Sassendalen m/vesten. Heintz, 1963 4- 150- 180 145 1.034-

forligg. daler (Spitsb.) 14/8·62 1.234 

Adventdalen- Ehrenroth & 23- 325 202 1.609 

Sassendalen (Spitsb.) Lohm, 1967 26/7-66 

Roosneset (Spitsb.) Larsen, 1965 9-25/7.63 201 27 7.444 

Edgeøyas vestkyst Norderhaug, 1968 15 /6-66 54 50- 64 0.844 
1.080-

Wargentinflya, Tollen, 1960 22- 65- 85 227 0.286 

Nordaustlandet 24/7.58 0.374-
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Med hensyn til observasjon 6 så avviker denne tettheten betydelig 
fra de øvrige angivelser lengre sør på Spitsbergen. Det framgår at selve 
telleområdet var temmelig lite (ca. 27 km2

). Det kan være grunn til å tro 
at det her dreier seg om en lokal, og antagelig sesongpreget ansamling 
som ikke er representativ for Liefdefjord jReinsdyrflya-området totalt. 
Disse forhold ventes r.ærmere avklaret i 1970. 

Observasjon 8 fra Nordaustlandet gir inntrykk aven noe mindre 
reintetthet der enn i ovennevnte område. Det gjenspeiler utvilsomt visse 
regionale variasjoner i cæreevnen. Selv om Nordaustlandet rommer endel 
større, lavtliggende, snøfrie områder, er de klimatiske forhold ekstreme. 
Berggrunnen er dessuten preget av granittiske bergarter, vulkanitter, samt 
sedimentbergarter (overveiende kvartsitter og dolomitter). Dette er 
mir.dre gunstig vegetasjonsunderlag. 

Fra Edgeøya forelå det før 1969 bare sparsomme data (obs. 7), som 
indikerte en reintetthet på 0.844-1.080 rein pr. km2• Denne tetthet kan 
synes høy for disse strøk. Sommeren 1969 ble det imidlertid mulig 
å gjennomføre nær fullstendige reintellinger rå Edgeøya og Barentsøya 
med helikopter under Norsk Polarinstitutts ekspedisjonsvirksomhet 
(Norderhaug upubl.). Den ovennevnte observasjon viste seg da å være 
i god overensstemmelse med den totale tetthet som ble funnet på Edgeøya 
i 1969. Resultatene viste da en tetthet på 0.953 rein pr. km2 (under 
200 meter-koten). For Barentsøya var tettheten noe høyere (1.264 pr. km2

) . 

Resultatene av disse undersøkelsene skal ikke drøftes nærmere her. Det 
bør imidlertid påpekes at disse øyene representerer noen av Svalbard
områdets beste reinområder, og at den nåværende populasjon neppe 
utgjør optimalbestanden. 

Diskusjon og sammendrag 
Med utgangspunkt i den forannevnte avgrensning av produktive 

områder på Svalbard er omfanget av reinarealene (sommerbeiter) beregnet 
til omkring 8250 km2

• I hvilken grad de positive og negative feilfaktorer 
som er nevnt foran influerer på sluttresultatet, er ikke kjent. Størrelsen 
av vinterbeitearealene, som er en vesentlig begrensende faktor for 
reinstammen, utgjør bare en del av de nevnte arealer. Følgelig kan den 
angitte størrelsesorden på omkring 8000 km2 ventes å markere en øvre 
grense for de tilgjengelige beitearealene for Svalbardreinen. 

Det vil framgå at tettheten i de besatte reinområdene på Svalbard 
varierer betydelig. Generelt sett kan det imidlertid sies at de data som 
hittil belyser reintettheten på Svalbard viser en lavere tetthet sammen
lignet med forholdene hos fastlandspopulasjoner (KeIsall, 1968), men en 
markert høyere tetthet enn den som er påvist hos de stasjonære rein
populasjoner på de nord-kanadiske øyene (Tener, 1963). Det siste 
gjenspeiler rimeligvis noe gunstigere produksjonsbetingelser på Svalbard. 

Betrakter vi reinstammens nåværende utbredelse i forhold til omfanget 
av de produktive arealer, finner vi at 2167 km2 (26.2 %) av de totalt 
anslåtte 8258 km2 er uten rein (Tab. 1). Det gjelder områdene Sørkapp 
Land, Oscar Il Land, Albert I Land, Ny Friesland og Olav V Land på 
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Fig. 3 
Svalbardrein på vår beite (juni), Nordenskiold Land, Spitsbergen. 
Svalbard reindeer in spring (lune), Nordenski6ld Land, Spitsbergen. 

Foto: M. N. 

Spitsbergen, samt Prins Karls Forland, øyene rundt Nordaustlandet og 
i Hinlopen og Kong Karls Land. I en del av disse områdene er det 
indikasjoner på at en etablering er i ferd med å skje. 

I de resterende 6091 km2 hvor vi i dag kan regne med eksisterende 
stammer, varierer tettheten betydelig. Dette må dels sees i sammenheng 
med varierende produksjonsbetingelser, dels med relativt lave tettheter 
i de områder der reinstammer er under etablering. En noenlunde sikker 
beregning av Svalbardstammens nåværende størrelse er følgelig avhengig 
av tetthetsangivelser fra de ulike deler hvor totaltellinger ikke foreligger. 
Det vil foran framgå at informasjonene som foreligger på dette punkt 
ikke er så utførlige som en kunne ønske. Likevel tillater de beregninger 
som gir visse antydninger om den nåværende bestandssituasjon (Tab. 3). 

For Spitsbergens vedkommende er reinområdene i tabellen delt i to 
grupper. Den ene gruppen (Spitsbergen A) omfatter Wedel Jarlsbergs 
Land, Blinsow Land, Dickson Land, James I Land og Andree Land. 
I disse områdene synes en viss nyetablering å finne sted (Norderhaug, 
1969), men tettheten er etter alt å dømme ennå svært lav (her anslått 
til 0.1 dyr pr. km2

). Den andre gruppen (Spitsbergen B) omfatter de kjente 
reinområdene på Spitsbergen (Nathorst Land, Nordenskiold Land, Sabine 

261 



Land og Haakon VII Land). Tettheten (og variasjonsbredden for tettheten) 
i disse områder er basert på gjennomsnittet av observasjonene 2, 3, 4 og 
2, 3, 5 i tabell 2. For Nordaustlandet er beregningene basert på tellingene 
på Wargentinflya (Tollen, 1960). For Barentsøya og Edgeøya er anvendt 
resultatene fra de utførte helikoptertellingene i 1969 (Norderhaug, upubl.). 
En generell innvending mot de foreliggende data er at de stammer fra 
et såvidt bredt tidsrom (1958-1969). Trolig influerer dette noe på 
resultatene. 

Den foreliggende beregning antyder en reinstamme betydelig større 
enn Lønø's (1958) anslag for 1950-årene. Selv om bestanden siden da 
har vært i fortsatt vekst, er direkte sammenligninger med angivelsene 
fra 1950-årene ikke tilrådelig. 

Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å bedømme den optimale 
reintetthet innen de enkelte deler av Svalbardområdet, idet de kjente 
tetthetsangivelser stort sett gjelder bestander som etter alt å dømme er 
i fortsatt vekst. Data fra Nordenskiold Land/Sabine Land, dvs. noen av 
Spitsbergens bedre reinområder, viser en reintetthet på ca. 0.8-0.9 dyr 
pr. km2 i 1960-årene. Den optimale tetthet kan ventes å ligge noe høyere, 
muligens henimot 1.2-1,4 dyr pr. km2

, men for Spitsbergen som helhet 
er dette antagelig i overkant. For Nordaustlandet vil optimaltettheten, 
som foran antydet, antagelig ligge lavere, kanskje rundt 0.5 dyr pr. km2

• 

For Edgeøya og Barentsøya kan det ut fra vår nåværende viten være 
grunn til å regne med en optimaltetthet på nærmere 1.5 dyr pr. km2

• På 
denne bakgrunn er det rimelig å anta at Svalbardstammens opprinnelige 
størrelsesorden (før avskytningen fikk nevneverdig innflytelse) kan ha 
vært 6000-7000 dyr (tilsvarende en gjennomsnittstetthet på 0.8- 0.9 
dyr pr. km2 i et areal på 7900 km2). Disse angivelser får imidlertid bare 
betraktes som et foreløpig utgangspunkt i det videre studium av Svalbard
bestandens utvikling. 

Et nærliggende spørsmål er om en reinstamme av ovennevnte størrel
sesorden kunne danne grunnlaget for den avskytning som fant sted opp 

Tabell 3 
Beregnet totalbestand av rein på Svalbard i 1960-årene 
Estimated population of reindeer in Svalbard in the 1960's 

Beregnet Reintetthet Beregnet 
produktivt pr. km2 bestand 

Område areal (km2
) 

Estimated Reindeer Estimated 

Area productive per km2 population 
area (km2

) 

Spitsbergen A 
o ••••• ••••• ••••••••• ••• • 

1073 0.100 107 

Spitsbergen B .................. .. ..... 1713 0.764-0.936 1309-1630 

Nordaustlandet .................. . .... 1403 0.286-0.374 401-525 

Barentsøya .. ...... ... ... ..... . . ... ... 383 1.264 484 

Edgeøya ....... . ..................... 1519 0.953 1448 

Total .................. · . 6091 3749-4194 
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til 1925. Dette er teoretisk tenkbart, men en nærmere diskusjon vil her 
føre for langt. Det berører også mulige langsiktige svingninger i Svalbard
områdets reinbestand i sammenheng med klimatiske endringer. 

Sett under ett er det grunn til å anta at Svalbards reinstamme i 1960-
årene har utgjort godt over halvparten av den opprinnelige reinstamme 
i arkipelet. Dette dekker imidlertid over betydelige lokale variasjoner 
fordi

o 

graden av gjenetablering innen de enkelte områdene er forskjellig. 
For a kunne trekke sikrere konklusjoner må den videre utvikling nå 
følgt;,s nøye. Det~e gjel~er særlig med hensyn til tilveksten i innvandrings
omradene, endnnger 1 bestandstettheten i de nåværende reinområder 
og endringer i kalvproduksjonens størrelse. ' 

SUMMARY 

.Range- and population size of the Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhyncus) 
In the 1960's 

Since total protection of the Svalbard reindeer was enforced in 1925 a gra dual 
irregul~r in~rease in ~umber has been observed. In the present paper, 'the size of 
potent1~1 re1~de~r habltat, the present population size and aspects regarding optimum 
populatlOn S1ze In Svalbard are diseussed. 

The total range is estimated at 8258 sq. km, of which 2167 sq. km (26.2 %) at 
present are unpopulated (Table l). 
. In most parts ~f the. archipelago the population is probably still increasing. Present 

S1ze .of ~he herd 1S ~st1mated at 3750-4200 animals (Table 3). Varying population 
dens1ty 1S observed 10 the different parts of Svalbard. Densities in the 1960's from 
so~e of the best ranges were (reindeer per sq. km) : 0.764-0.936 (Nordenskiold Land/ 
Sab10e Land), 0 .953 (Edgeoya) and 1.264 (Barentsoya). 

Populat~on size before human exploitation started was probably of the order 
6- 7000 ammals (corresponding to an average density of 0.8-0.9 animals per sq. km 
in a total range of 7900 sq. km). 

Author's address : 
Norsk Polarinstitutt, Boks 5054, Majorstua, Oslo 3. 
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OPPROP 
Undertegnede arbeider med biologien hos fuglekonge (Regulus regulus) og er 
meget takknemlig for opplysninger om artens utbredelse, spesielt i vintermånedene. 
Det er av interesse å vite om fuglekongen ikke foreko mmer, forekommer 
sjeldent, vanlig eller tallrik. Stedsangivelse (kommune, lokalitet, omtrentlig 
høyde over havet) og dato bør oppgis. 
Alle bidrag vil være av stor verdi. 
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Ravn som angriper rein 

EIVIND ØSTBYE 

Blant høyfjellets renovatører står ravnen, Corvus corax, blant de aller 
fremste. En stupt rein rekker sjelden å bli kald før ravneflokken sitter 
hakkende på den. Og det er åtsler av forskjellig slag den vesentlig lever 
av, selv om den også tar smågnagere, egg og mindre fugler. Men det hører 
ikke med til dens vanligere former for næringssøk at den angriper og 
dreper større dyr , hvis de da ikke er syke eller utmattede. 

I det følgende skal kort berettes om to tilfelle fra fjelltraktene like 
nord for Hardangervidda, der rein, Rangifer tarandus, har blitt angrepet 
av ravn; i det første tilfelle en nyfødt kalv og i det andre en voksen simle. 

Den 14. mai 1967 kl. 0500 hørte Kåre Westby, Finse, en kraftig 
skriking fra en flokk på ca. 20 ravn, som flakset over en skavl på toppen 
av Lille Finsenut. Da han kl. 0530 gikk av nattskiftet, gransket han 
området rundt skavlen nærmere i kikkert uten å se noe. Men ravnene 
fortsatte levenet sitt der oppe. Senere, ca. kl. 12, fikk han se at ravnene 
jaget en reinkalv utfor skavlen; et fall på ca. 7-8 meter. Westby tok 
da, sammen med O. Graue, en tur oppunder skavlen for å se hvordan 
det hadde gått med kalven. Denne så da ut til å være uskadd. Relativt 
nylig født måtte den ha vært, da den ennå hadde rester av slim og 
fødselshinner over hodet. Inne på Finsenuten ble da også funnet blodspor 
etter fødselen. Kalven fulgte så etter karene inn på nuten og ble etterlatt 
der i håp om at morsimla skulle finne den igjen. Kalven ble ikke rørt, 
da dette antagelig ville medføre at moren ikke ville ta den tilbake, om 
den skulle være så heldig å bli funnet igjen av henne. 

De to påfølgende dager ble området visitert for om mulig å få rede 
på om kalven hadde klart seg. Det ble imidlertid ikke sett spor etter 
denne, men grunnet kraftig snødrev og vind kan det ikke sies med full 
sikkerhet at man traff på det rette stedet. 

At ravnen kan angripe og drepe en voksen rein, hører til de absolutt 
sjeldne tilfelle. Erik Tufte, Geilo, og to andre reingjetere var imidlertid 
vitne til dette i midten av april 1951, mens de gjette rein nær Klævafjell 
ca. 4 km NØ for Jungsdalshytta. De skulle til å raste og hadde drevet 
simleflokken sammen på et lite vann, hvor den lå rolig og hvilte. Mens 
de satt og spiste ca. 100 meter fra flokken, fikk de se en ravn som drev 
og flakset inne i denne. Den ble ikke ofret større oppmerksomhet, da 
de regnet med at den plukket «værer» (larver av reinbrems, Oedemagena 
tarandi, som ligger under huden og borer seg ut om våren og forsommeren 
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for å forpuppe seg nede i jorden). Da de etter rasten skulle videre med 
flokken, lå det igjen ei simle på isen. De gikk bort til denne, da de trodde 
den sov, noe som ofte forekommer om våren når reinen ligger i sol
steiken. Men da viste det seg at den var død. Ravnen hadde hakket et 
rundt hull midt på ryggen til simla. Tufte mener at ravnen må ha klart 
å hakke rett inn på ryggmargen, for ellers ville reinen ha forsøkt å løpe 
unna for å bli kvitt den. 

Dette med at ravn angriper nyfødte reinkalver er kjent blant rein
gjetere, og nevnes også av Olstad (1948) og Skjenneberg (1965). Erik 
Tufte, med mer enn tyve års erfaring som reingjeter, forteller at ravnene 
følger reinflokkene under kalvingen og spiser kalvingsavfall og døde 
kalver. Enkelte ravner, hevder han, kan se ut til å ha lært seg til å drepe 
nyfødte kalver ved å hakke øynene ut på dem. Deretter setter de seg til 
å vente til kalvene dør. 

Angrep av ravn på «the barren ground caribou» (R. tarandus groen
landicus) i Nord-Amerika er også meget sjeldne foreteelser. Keisall (1968) 
nevner at nyfødte kalver leilighetsvis kan bli drept, men at drap av 
voksne dyr neppe kan tenkes. 

Kort oppsummert er det ikke helt uvanlig at ravnen kan ta nyfødte 
kalver ved å hakke ut øynene deres. De kan også, men antakelig mer 
sjelden, til og med tilsynelatende bevisst, jage dem utfor stup, som 
Westbys iakttagelse viser. At friske og rørige rein blir drept, forekommer 
nok uhyre sjelden. Det må ha vært en enestående sjelden tildragelse 
Tufte var vitne til. Ravnen må i dette tilfellet ha vært mer enn urimelig 
heldig med sin hakking. 

Ravnens hovedrolle i forholdet til reinen er som åtseleter, selv om 
den leilighetsvis kan spille en liten og temmelig ubetydelig rolle som 
predator. 

SUMMARY 
Raven attacking reindeer 

In an area just north of the Hardangervidda plateau in South Norway, it was observed 
on two separate occasions that ravens, Corvus corax, had attacked reindeer , Rangifer 
tarandus. In the first case a flock of ravens frightened a newborn calf over an escarpment, 
in the second, a cow was pecked to death. 

Author's address: 
Zoologisk laboratorium, Universitetet, Blindern, Oslo 3. 
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Runde - et sjøfugleldorado 
GUNNAR LID 

øya Runde ligger på Sunnmørskysten et par timers båttur ut fra 
Ålesund. Her har vi det største fuglefjell i Sør-Norge. Vi må så langt 
nord wm på høyde med polarsirkelen før vi finner fuglefjell av tilsvarende 
størrelsesorden. På Runde hekker de fleste av de arter vi vanligvis 
betegner sjøfugler. Det er faktisk bare stormsvalene, storskarv, polar
lomvi og rødnebbterne som mangler. Det som først og fremst særmerker 
Runde, er at fuglekoloniene ligger så konsentrert. I løpet aven rundtur 
av tre-fire timers varighet kan man med letthet observere alle de arter 
som er aveildet på de følgende sider og flere til. Av disse knytter det seg 
særlig interesse til havhesten og havsula. Begge disse arter ble for første 
gang i Skandinavia påvist hekkende på Runde. I løpet av de 45 år som 
har gått siden havhesten ble funnet, er antall par på øya øket til bortimot 
det tidobbelte. Nå i slutten av 60-årene teller bestanden 300-400 par. 
Ikke alle disse får imidlertid fram unger årlig. Enkelte år kan unge
produksjonen være lav, for eksempel i 1969 viste det seg at en høy 
prosent av havhesteparene lå på tomme reir. 

Det var i 1947 at havsula ble funnet hekkende på Runde, der 14 
individer hadde slått seg til i Rundebranden. Siden den gang har kolonien 
vokst kraftig, og i 1969 hadde den øket til ca. 550 eksemplarer. Brun 
(Fauna 15: 164-171) har tidligere presentert en kurve for havsule
koloniens vekst fram til 1962. Denne kurven er her videreført fram til 
1969 (se figuren), dessuten har jeg supplert Bruns data med tall fra 1957 
og 1960. Tallene fra 1965 og 1966 er tatt fra en artikkel av Barth (Fauna 19: 
110- 115). I 1965 gjorde jeg selv en telling som ga ca. 425 individer, 
noe høyere enn det tall på 400 som Barth oppgir. Imidlertid er det hos 
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Havsulekoloniens vekst 1947- 1969. 
Qrowth of the Qannet colony 
on Runde 1947-1969 
(from 14 to about 550 individuals). 

Fauna 22: 267- 270. Oslo 1969. 

Barth bare regnet med fugl liggende 
i selve fjellet, mens det i mitt tall 
også er inkludert fugl på vingene. Da 
Brun i sin telling heller ikke har 
tatt med fugl på vingene, har jeg valgt 
å bruke det laveste tall fra 1965. Som 
det framgår av kurven, er det intet 
som tyder på at veksten av kolonien 
har kulminert, og man kan derfor 
vente en videre øking i årene som 
kommer. 

Sommeren 1969 arrangerte NZF 
en ekskursjon til Runde. En rapport 
om denne finnes i Fauna 22: 234-236. 

Også kommende sommer vil NZF 
prøve å få i stand en tilsvarende tur. 
Da vil kanskje enda flere av forening
ens medlemmer benytte anledningen 
til å oppleve fugleparadiset på Runde. 
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øverst til venstre de bratteste deler 
nv fuglefjellene med Rundebranden. 
(Foto: Roger Engvik .) 
Til høyre toppskarv, allerede i juni/juli 

, mi ter de fjærtoppen på hodet. 
(Foto: Gunnar Lid.) 
Nederst utsnitt ut fra en av krykkje
koloniene. (Foto: Roger Engvik.) 



Havsula er en utmerket 
flyver. (Foto: Gunnar 
Lid.) Nederst til venstre 
havsuler på reir i de 
bratteste og nærmest 
utilgjengelige deler av 
fugl·~fjellene. I likhet 
med havhesten (nederst 
til høyre) har havsula 
bare en unge. Begge arter 
har særegne nebb, hav· 
sula langt og sy lspisst, 
havhesten på stormfugl. 
vis kort og tykt med 
rørformede nesebor. 
(Fotos: Roger Engvik.) 

Ny rase av gråsisik, Acanthis flamme a cabaret, 
funnet i Norge 

A. BERNHOFT-OSA 

Høsten 1962 trakk en mengde gråsisik, Acanthis flammea, sørover 
forbi Revtangen på Jæren. Særlig var det et livlig trekk i begynnelsen 
og i slutten av oktober. Som jeg tidligere har omtalt (Stav. Mus. Arb. 
1962: 185), ble det i 1962 ringmerket 1144 gråsisiker på Revtangen, og 
av disse undersøkte jeg personlig ca. 1 000. 

Den 8. oktoCer 1962 fanget jeg en gråsisik, en 6', som var det mørkeste 
eksemplar jeg Loen gang hadde hatt i hånden. Dessuten var det en litt 
annen nyanse i den røde fargen enn hos vanlige gråsisikhanner. Dertil 
gikk rødfargen noe lenger ned på brystet og ut mot kroppssidene enn 
tilfellet pleier å være hos denne fugleart. Da fuglen hadde en såpass 
avvikende drakt, ble den for sikkerhets skyld ikke ringmerket, men 
beholdt som lokkefugl. Et rar dager seinere fikk jeg nok en 6' som var 
så lik den første at det var helt uråd å se den minste forskjell på dem 
når de satt i et av burene mine. Begge to virket mindre og slankere og 
syntes ikke å ha så tett og lubben fjærdrakt som vanlige gråsisiker. 

Da det etter håndbøkene å dømme muligens kunne dreie seg om 
rasen Acanthis flammea cabaret, ble eksemplaret fra 8. oktober skinnlagt 
for å kunne tjene til sammenlikning om jeg i de følgende år skulle komme 
over flere slike mørke gråsisiker. Og selv om det viste seg bare å være 
en individuell fargevariasjon, hadde fuglen en viss interesse for Stavanger 
Museums samlinger. Det andre mørke eksemplar slapp dessverre ut av 
buret ved et uhell. 

Under en samtale spurte stud. scient. Poul Hald-Morten sen ved 
Zoologisk Museum i København, om jeg noen gang hadde sett rasen 
cabaret på Jæren, for han hadde funnet den i Danmark. Da Mortensen 
fikk se fuglen fra 1962, mente han at det måtte være denne rase og tilbød 
seg å sammenlikne den med de eksemplarer som fantes i København og 
som var bestemt av dr. Finn Salomonsen og dr. H . Springer fra Alaska. 

Undersøkelsen viste at gråsisiken fra Revtangen den 8. oktober 1962 
med sikkerhet tilhører rasen Acanthis flammea cabaret. Det kan vi vel 
gå ut fra at også det andre ovenfor omtalte eksemplar gjorde. For det 
undersøkte individ oppgir Mortensen følgende mål: nebb til fjærkant 
9,5 mm, tars 15,1 mm, vinge 70,0 mm og stjert 52,5 mm. 

I den detaljerte beskrivelsen som Poul Hald-Mortensen gir av fjær
drakten, heter det til slutt: 

«Det foreliggende individ er forskjellig fra alle eksemplarer 
af nominatformen her på Zoologisk Museum i København, men 
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Fra venstre A canthis jlammea jlammea, Acanthis jlammea ca baret fra Danmark 30/ 1. 1967, 
A canthis jlmmnea cabaret fra R evtangen, Norge, 8/ 10· 1962. 

Foto: G eert Brovad, Zoologisk museum , København . 

tegningen og farvene stemmer påfallend e overens med vinterfugler 
af und erarten cabaret fra T ved i Nordjylland og Hallein i T yskland. 
Da de anførte m ål er ret små, betenker jeg meg ikke på at bestemme 
dette eksemplar fra Norge til Lille Gråsisiken, Carduelis* flammea 
cabaret.» 

Det kan r.evnes at den 25. oktober 1963 ble det på Ornitologisk 
stasjon ringme rket en «uva nlig mørk» gråsisik, men jeg ha:lde ikke høve 
til selv å undersøke fuglen. Det er ikke umulia at det oas!) har vært 
en cabaret. "" b 

Et h øvelig navn Ic'å denr:.e for Norge nye gråsisikrase kunne kanskje 
være liten gråsisik . - I en flokk av gråsisik vil cabaret skille seg nokså 
tydelig ut ved a t den vil virke omtrent så mø rk som en bergirisk. 

Til slutt vil jeg takke Poul Hald-Mortensen for hjelpen med å 
bestemme fuglen. 

SUMMARY 
A new subspeci es of Redpoll found in Norway 

At the Bird Observatory at Revtangen (58° 45' N . 5° 30 ' E), Rogaland, the author 
ca ptured a ma le Acanthis jlammea cabaret October 8, 1962, and another male fl few 
days later. This \Vas the first discovery of the Lesser R edpo ll in Norway. 

A uthor's addrcss: 4050 Sola. 

* Ifølge Va urie 1959 = Acanthis. - Red. 
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0 rnehsk (havgjørs) funnet ved Bergen 
J. F. W ILLGOHS 

A rten skal nå hete Argyrosonms regiwl1 (Asso , 180 1), men det hittil mest 
anvendte latinske navnet er Sciaena aq llila (Lacepede 1803). Aqllila peker hen 
på ø rn, og muligens kan dette være med tanke på fiskens størrelse og rov· 
gjerr ighet. På dansk ka lles de" da også for øm efisk . Svenskene har imidlertid 
gitt den navnet havgbs (Gbs = Lucioperca IILcioperca , på no rsk gjørs) , noen 
so m jeg personlig fi""er ganske velva lgt. Før kom iteen for norske d yrenav n 
har tatt den e ndelige avgjørelse , vil jeg da få lov å fores lå Iwvgjørs som norsk 
" avn på de fllle fi sken.* 

Gjenno m firma Hallvard Lerøy A lS har Zoologisk museum i Bergen 
mottatt et eksemplar av denne arten, som såvidt jeg vet ikke tid ligere er 
påvist i Norge. Den ble tatt på garn den 10. oktober 1968 av Marius 
Johansen, T veitevåg, på ca . 20 favners d yp i Korsfjord en ved nordsiden 
av St. Kalsøy i Austevoll. 

Fisken var fersk og i god behold da museet mottok den, bortsett fra 
noe beskadigelse av ryggfinnen. Fargen på kroppssidene og hodet va r 
sølvaktig med større felt med bronsebrune marmoreringer. Ryggen jevnt 
mørkere med innslag av stålblå glans. Buksiden i det hele ganske lys. 
Langs sidelinjen en rekke mørke pletter. Fargeinntrykket kunne elle rs 
skifte sterkt ettersom lys og synsvinkel skiftet. Finnen e virket iallfall 
jevnere brunfarget og m ørkere enn kroppen. 

Vekten var 21 kg. Totallengden 134 cm, standardlengden 119 cm og 
hodets lengde 35 cm. Største høyde (under 1. ryggfinne) 28 cm og 
øyediameteren 2,8 cm. De to ryggfinnene var såvidt sammenstøtende. 
Den fremste hadde 10 piggstråler, den bakre 1 piggstråle og 28 leddstråler 
(Dl: X, D 2 : l 28). Brystfinner (P) med 18 leddstråler , bukfinne 1 pigg
stråle og 5 leddstråler (V: I 5) og i gattfinnen var det 2 piggstråler og 
8 leddstråler (A: Il 8). Langs sidelinjen en rekke med 54 skjell (Lin.lat. 54). 
Ellers kan n evnes at hode og hale var skjellkledde. 

Karakteristisk for denne fisken, som også påpekt bl.a. av Smitt (1892) , 
er de skråttstillete (fremoverliggende) skjellrekkene. Andre kjennetegn 
som skiller arten fra f.eks. havåboren (Moro ne labrax), er den påfallende 
lange bakre ryggfinnen og den korte gattfinnen. Det fins flere rekker 
med små tenner i kje 'ene. Mest fremtredende er den ytre tannrekken 
i overkjeven, spesielt på mellomkjevebenet (intermaxillare). H verken 
vomer, palatinum eller tungen har tenner. 

Artens utbredelsesområd e omfatter hovedsakelig Middelhavet og 
Afrikas nord- og vestkyst til Guinea-bukten. Ifølge Wheeler (1969) 
vandrer den mer sjeldent til no rdligere farvann, skjønt den er nokså ofte 
påvist nordover til Biscaya og Kanalkysten. D en er også tatt i farvannene 
omkring De britiske øyer . Red eke (1941) nevner 7 funn i tiden juli
september i årene 1835- 1865 i hollandske farvann, og Otterstrom (1912) 
og Andersson (1954) o mtaler 3 funn i svenske farvann og i d en vestlige 
0stsjøen: ett i 0resund nær Landskrona i desember 1852 og to ved 

* Hittil er navnet ørnefisk brukt i norsk litteratur: I serien Verdens dyreliv (Studie· 
fo rl aget), Våre saltvannsfisker (Mortensens forl.), Tanums store fiskebok (kominer). 

Red. 
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Neustadt høsten 1852 og i juni (år 7). Såvidt jeg har fått opplyst (Jørg n 
N ielsen , Zool. M useum, København, i brev 12. mai 1969) foreligger 
ingen senere funn på disse kanter. Sæmundsson (1926) nevner en ungfisk 
(28 cm) som ble funnet død ved Reykjavik 5. juli 1923 . Ellers er d et 
ifølge Wheeler (l.c.) vanligvis store og gyteferdige eksemplarer som blir 
tatt i nordlige farvann , hvor den for øvrig altså ikke gyter. D e pelagiske 
eggene er imidlertid blitt funnet utenfor Nord-Afrika-kysten utpå 
vinteren. 

Arten er kjent for å være en utpreget rovfisk som gjerne jager etter 
stimer med mindre fisk, især torske- og sildefisker, skjønt systematiske 
undersøkelser over næringen hittil mangler. Vanligvis besøker den 
grunnere vann og trenger stundom helt inn mot elvemunninger. Som 
matfisk skal den være av h øy kvalitet , m en den har hittil n eppe hatt 
noen økonomisk betydning. Ifølge Ehrenbaum (1936) skal arten kunne 
bli 2 m eter lang med en vekt av 200 kg. (En max. vekt på 70 kg for 
eksemplarer på denne størrelse som angitt av Bougis (1959) , synes dog 
være m er sannsynlig.) 

Som andre arter av Sciaenidae er denne fisken også kjent for å kunne 
frembringe låt, en slags dyp brumming som skal kunne h øres fra 16 favners 
dyp eller mere. Denne evnen skriver seg direkte fra det karakteristiske 
og kompliserte svømmeblæresystemet, noe som også er blitt bekreftet 
av Lagler m.fl . (1962). 

SUMMARY 
The Maigre (Argyros011lUS regi 11m) recorded near Bergen, Norway 

One spee imen was eaught in a fish net at a depth of 20 fath o ms about 30 km south 
o f Bergen on Oetober 10, 1968. Total length of the fisil was 134 cm and the weight 
21 kg. This is the fir st reeord fro m Norway and the fourth speci men taken in Scand i· 
navian waters. 

A uthor's address: Zoologisk museum , Universitetet, 5000 Bergen. 
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Argyrosomus regium. Korsfjorden 10. oktober 1968. 

Tøffelsneglen 1 Norge 

P ER BERGAN 

For noen år siden meldte Semb-Johansson (1963) i Fauna om de 
fø rste funn av tøffelsneglen, Crepidula fornicata (Linne 1758) i Norge. 
Han fortalte også om artens spesialiserte levevis. H er skal derfor bare 
kort oppsummeres: denne sneglen lever av å filtrere plank ton ; d en er 
en næringskonkurrent for østers; den h ører opprinnelig hjemme på d en 
no rd-amerikanske kyst; den ble innført til kysten av Kent i England 
ca. 1880 m ed importert østersyngel. 

I d en tid som er gå tt har den bredt seg slik at den nå finnes spredt 
i Nordsjøområdet, i dyp fra 0- 40 meter. Den har stor toleranse .for 
varierte bunnforhold bare det finnes muslingskall (f.eks. østers, kuskJ ell , 
blåskjell) eller sneglehus (f.eks. kongsnegl) - til n ød annen h ård bunn 
den kan bruke som underlag (Werner 1948, Walne 1956). Den tåler 
både brakkvann og h øy saltholdigh et, og den har stor temperaturtoleranse 
(Walne 1956). I England opptrer den som næringskonkurrent for østers 
(Walne 1956). Den «skade» tøffelsneglen gjør på de engelske østersbanker, 
er ikke begrenset til d et at den spiser av «samme m atfat». Under optimale 
forhold oppnår tøffelsneglen en så stor bestandstetthet at dens ekskre
m enter Od avfall snart dekker bunnen, slik at østerslarvene ikke vil sette 
seg (Frett~r & G rah am 1962). Co le og H ancock (1956) mener at rehabili
tering aven østers banke kan kreve at d et fj ernes oppti~ ~ tonn tø~elsnegl 
pr. mål bunn. Likevel vil etter 10 år tøffelsneglen Igjen ha nadd sm 
klimaks. Slik kan det gå når tøffelsneglen lever under optimale forho ld , 
med en lang forplantn ingsperiode. I Limfjo rden synes den derimot ikke 
å være blitt så tallrik at den er blitt noe vesentlig problem (Bagge 1968). 

Det ville være av interesse å kunne nyttiggjøre seg et dyr som kan 
forekomme i så store m engder. l England har man prøvet å spise den , 
m en den synes ikke å være særlig velsmakend e (Orton 1912). U nd er 
krigen i 1939- 45 eksperimenterte m an i Holland med å fremstille en 
pasta av tøffelsnegl, m en interessen for produktet opphørte da and re 
proteinkilder igjen kom inn i kostholdet (Walne 1956). «Sneg.lemel». av 
tøffelsnegl vil bli dyrere å fremstille enn det fiskemel det Ville matte 
konkurrere med (Walne 1956). Til slutt kan nevnes at tøffelsneglen er 
foreslått som egnet disseksjonsmateriale ved generelt studium av for~ 
gjellesnegler (Werner & Grell 1950). I alle fall synes dyrets nytteverd i 
å være begrenset. 

D en relativt r aske spredning kan virke overraskende, fordi dy rets 
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forp!antningsbiologi synes å være et hinder for en hurtig invasjon i nye 
omrader. T øffelsneglens forpla ntningsbiologi, som allerede Linne henviste 
til i sitt valg avartsnavn, er svært egenartet, og er blitt undersø kt aven 
rekke forskere, bl.a. Orton (1909, 1912, 1950, 1952), Coe (1936, 1953). 
Det som hittil foreligger, er: 

Når ,en tøffelsneglelarve etter 2- 3 ukers pelagisk eksistens (Conklin 
1897, Werner 1955) metamorfoserer og går over til bunnform slår den 
seg ne~ på, et,hardt underlag. Unge nysatte d yrkan bevege seg ~g har da 
to «veier a ga». Enten kan de krype omkring til de nnner en hunn Oet 

s~tte s~g opp .på skallet til den. U nge dyr som slik slår seg til på hunner: 
VII utvikles til hanner. Senere vil kjønnskjertlen etå over til en hunliet 
f~se .samtidig som penis tilbakedannes. Eller tøff: lsneglen kan slå se~ 
til pa et passende underlag, f. eks. skjell eller sneglehus. Av eksemplarer 
som vokser opp i ensomhet vil ca. halvparten utvikles til hanner (som 
senere går over til å bli hunner) , halvparten direkte til hunner. (Noen 
av d.isse hunner gjennomgår fø rst en ikke-funksjonell hanlig fase.) Slike 
ens~lge tøffel snegler kan forbli enslige, og etter at de er blitt hunlige, kan 
de Ikke }enger beveg~ seg. Det er en tydelig tendens hos unge bevegelige 
snegler a søke hen til hunner, og sette seg der. På den måten oppstår 
det kjeder, hvor de underste eksemplarene er hunner de øverste hanner 
og de i midten i overgangsfasen mellom hanner og' hunner. Kjeder a~ 
bare hanner er ikke funnet. Det er funnet kjeder med opptil 19 d yr 
(Orton 1952), og kjeden vokser med ett individ pr. år (Orton 1912, 
Waln~ 1956). Utvokste eksemplarer er 40- 50 mm lange, unntakelsesvis 
opp til 66 mm (Walne 1956). I England gyter hunnen når vanntempera
turen er kommet opp i + 10° C, dvs. i tiden april-august (Chipperfield 
1951). Hunnen har en slags yngelpleie idet den fester de 2-4 mm store 
egg~apslene på underlaget, og beskytter dem med sitt eget skall. En 
gytmg omfatter 60- 80 eggkapsler, h ver med 200-400 egg (Werner 1955). 

Man skulle vente at en slik forplantningsbiologi ville medføre 
betydelige naturlige spredningsvansker. Werner (1948) fant at utbredelses
hastigheten i Helgolandsbukten syntes liten. Funn av et enkelt eksemplar 
aven art med pelagiske larver beviser da ikke at det foreligger en etablert 
besta~d. Begrepet besta~d forutsetter - med visse unntak - at formering 
foregar eller kan forega. Etablering av bestand i et nytt område skulle 
~or tøffelsnegl.en forutsette at pelagiske larver i minst to år slo seg ned 
1 samme omrade; første gang på blåskjell, snegler o.a.; annet år slik at 
n ykommeren kunne søke hen til ettåringene som nå ville være hunner 
og so~ ville . stimulere n ykommeren til å utvikle seg i hanlig retning: 
Det V.llIe altsa etableres to-dyrs kjeder med en hunn og en hann i hver . 

• Na har Or:on (1952) av og til påtruffet enslige tøffelsnegler som «lå 
p~ egg». For a utelukke muligheten av at de øvrige eksemplarer i en 
kJ.ede var revet løs i. materiale tatt med skrape eller annen redskap, 
handpl~kket han enslIge. eksemplarer i store fjærepytter (rock pools). 
Blant ~lsse fant han ogsa noen dyr med egg i utvikling under skallet, 
festet ttl subst;-atet. Orton pekte på den mulighet at tøffelsneglen på en 
eller annen mate kan lagre sedceller fra sin hanlige fase, og så befrukte 
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sine egne egg når den hunlige er inntrådt. Er Ortons iakttagelse riktig, vil 
ett individ kunne gi opphav til en ny bestand. Her er det ønskelig med 
kontrollerte laboratorieforsøk for å klargjøre hva som egentlig skjer. 
Behovet for dette understrekes også av Orton (1952). 

D et ble nevnt foran at mens tøffelsneglen har pelagiske larver, har 
den også mulighet for å reise som blindpassasjer når den har nådd 
bunnstadiet. Til England kom den ca. 1880 med østersyngel importert 
fra USA (Orton 1912), og bredte seg langs den engelske kyst. Til Holland 
er den etter Sparck's (1935) antakelse kommet som pelagisk larve og 
senere blitt spredt med østers. Til Limfjorden i Danmark kom den i 1934 
med importert østersyngel (Sparck 1935). I 1949 hadde d en funnet veien 
til Jyllands østkyst (Forsman 1951), og i 1950 dukket den opp i Bohuslan. 
Den nnnes nå også på Jyllands vestkyst (Bagge 1968). Hessland (1951) 
diskuterer hvordan tøffelsneglen er kommet til Bohuslan, og finner det 
lite sannsynlig at den er kommet til Sverige med østersimport. Forsman 
(1951) er mer skeptisk på dette punkt. 

Etter at tøffelsneglen i 1950 og 1951 (og også senere) ble funnet på 
flere lokaliteter ved Lysekil i Bohuslan (Forsman 1951, Hessland 1951), 
spådde Broch (1955) at den også ville bli funnet i Ytre Oslofjord om 
ikke alt for lenge. 

Det første norske funn jeg kjenner til , har ikke vært publisert tidligere. 
I mai 1958 fant Gunnar Paulsen et skall (lengde 27 mm) på sandstranden 
200 m øst for Hesnes brygge et par km øst for Grimstad. Samme år, 
i september, fant Per Bie Wikander samme sted et skall fragment som 
også omfattet en del av tverrlamellen. (Jeg er stud. real. Wikander meget 
takknemlig fordi han , på tross av at han selv hadde planer om å publisere 
funnene, har tillatt meg å nevne det her.) 

Fig. 1. 
S kall av tøfFe lsnegl, Crepidula fornicata, til venstre sett fra ryggsiden og til høyre sett 
fra buksiden. Forenden er oppover. Naturlig størrelse. Den h vite tverrlamellen i den 
bakre del av skallet gjør a t man relativt lett legger merke til det, o ppskylt på stranden. 
Shell of the slipper limpet , Crepidula fornicata, left in dOl"sal view, right in ventral. A nterior 

end is up. Natural si ze. 
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Første tidligere offentliggjorte norske funn ble gjort ved Kragerø i 1961 
av Dag Kjelldahl, og året etter ble den funnet av Hans Jørgen Fyhn på 
10- 15 m dyp ved Skåtøy (Semb-Johansson 1963). Senere er den funnet 
i Nyhellesur:d (Søgne) av Berg-Thomassen og ved Landøya (Mandal) 
i Vest-Agder av Ovin Udø (Valeur 1966, 1967). I 1968 fant Jo Bergan 
ett stort eksemplar sittende på et blåskjell ca. 1 m dypt ved Hvasser 
(Tjøme, Vestfold). Eksemplaret er 42 mm langt (fig. 1), skallfargen gråhvit 
på utsiden, brun rå innsiden, med den karakteristiske hvite tverrlamellen 
bak i skallet. Biotopen var en flat fjellrygg ved stranden (med enkelte 
større steiner), trekantet og tilnærmet likesidet med «sidekant» ca. 10 m. 
Nærmeste område var sandbunn med martaum og ålegress. Det ble 
forgjeves søkt etter flere eksemplarer, men p.g.a. tett vegetasjon av 
blæretang og sagtang kan eventuelle eksemplarer være oversett. Dyret, 
som var en hunn, hadde fullstendig redusert penis. I mai 1969 fant 
Kirsten Bockman et tomt, noe nedslitt skall (36 mm langt) oppskyllet 
på strar.den på nordøstsiden av Sandøya (Tjøme). 

De hittil kjente norske funn er vist i fig. 2. Bare i Andholmbukta 
ved Landøya (Mandal) er det påvist dyr i kjede, dvs. inntil tre eksemplarer 
festet på hverandre (meddelt i brev fra P. Valeur). H er kan det da være 
tale om en bestand i formering. Alle øvrige funn gjelder enkeltindivider, 
hvor spørsmålet om en etablert bestand er usikkert . 

Er da tøffelsneglen kommet som pelagisk larve, fra svenske eller 
danske farvann; eller har den gjort et «hopp» ved å «ri» inn i landet 
på importerte østers skall ? Vanligvis er Norge eksportør av østersyngel. 
Det er ikke lett å finne noen offentliggjorte opplysninger om import 
av småøsters. Bestyrer Dannevig (Statens utklekningsanstalt, Flødevigen) 
har i brev meddelt at han ikke kjenner noe tilfelle av norsk import av 
unge østers til Sørlandskysten i etterkrigstiden. Nå eksisterer det et 
generelt forbud mot import av levende østers til Norge uten særskilt 
tillatelse. (Konsumøsters kan importeres, men skall må ikke dumpes 
i sjøen.) Konservator Soleim (ved Fiskerimuseet i Bergen) har elskverdigst 
meddelt at det tidligere ble innført danske stamdyr til Vågstranda 
0sterspoll i Romsdal, men at nøyaktig data dessverre ikke er tilgjengelige. 
Forekomst av tøffel snegl er ikke meldt fra denne del av kysten. Likeledes 
har konservator Soleim opplyst at professorene Gaarder og Sparck i 1930 
satte ut stamøsters fra Limfjorden i Ostravig i Rekefjord (Dalane, 
Rogaland). Dette skjedde altså flere år før tøffelsneglen ble funnet i 
Limfjorden. De foreliggende fakta gir ingen holdepunkter for å anta at 
tøffelsneglen er kommet til Norge med importert østersyngel. 

Det synes da som tøffelsneglen h ar funnet veien til Norge på «normal» 
måte, dvs. ved hjelp av pelagiske larver som driver med strømm en og 
kan være heldige eller uheldige når tiden kommer hvor de skal gå over 
til bunnstadiet. Nå kan, ifølge Thorson (Hessland 1951), mange bunndyr 
med pelagiske larver forlenge sitt larvestadium med u ker i påvente av 
et passe underlag å slå seg ned på. Det skal likevel svært meget «klaff» 
til m.h.t. strømforhold for å forklare de foreliggende spredte funn langs 
Skagerakkysten på dette grunnlag alene. 
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Fig. 2. 
Funnsteder for tøtfelsnegl, Crepidula fornicata, langs den norske Skagerakkyst. 

Vestfra: Mandal , Søgne, Skåtøy, Kragerø , Tjøme. 
Localities Oll the Norwegian Skagerak Coast wheTe the sliPl)er limpet, C rel)iaula fornicata, 

has been found . 

I Sverige er arten funnet ved Lysekil på en rekke lokaliteter, dog 
ikke de par siste år (ifølge brev fra B. R. Braaten på vegne av Kristinebergs 
biologiske stasjon). I og med at det i dette området ligger biologiske 
stasjoner, foretas jevnlig undersøkelser av bunnfaunaen. Fra Sverige er 
tøffelsneglen da kjent fra den lokalitet på Vestkysten som er best under
søkt . De norske funn må alle betraktes som tilfeldige, dvs. de er ikke 
gjort som ledd i en større faunistisk registrering. (Senere har Vale ur 
undersøkt forekomsten i Andholmsbukten, Mandal.) En faunistisk 
registrering i Oslofjorden ble foretatt fra Biologisk stasjon i Drøbak 
i årene 1951- 55. Da ble tøffelsneglen ikke funnet (muntlig meddelelse 
fra B. Christiansen). 

Den mulighet foreligger at tøffelsneglen i virkeligheten finnes på 
passende lokaliteter flere steder langs vår Skagerakkyst, fra Hvaler til 
Mandal og kanskje videre vestover. Den norske kystlinjen er lang, og 
det er ofte langt mellom de lokalitetene som kan sies å være grundig 
undersøkt. Dertil kommer at hårdbunn fra 2 til 10 meters dyp er i det 
hele den minst undersøkte del av kysten. Selve strandlinjen - og det 
område som kan nås med rive - kjenner man en del til. På dypere 
bunn lengre fra land er det også foretatt en rekke skrap. Men grunn 
hårdbunn nedenfor synsfeltet, dvs. lokaliteter som oftest er vanskeliCl 
navigerbare med skraperedskap ute, er oftest lite kjent. Her kan amatør~ 
dykkere med interesse for zoologi gjøre adskillig nytte. Dykkere som 
finner tøffelsneglen (fig. 1) kan gjøre norsk faunistikk en tjeneste ved 
å melde fra til forfatteren eller til et av de zoologiske museer. - God jakt! 

I forbindelse med denne oversikt har jeg fått anledning til å benytte 
muntlige og skriftlige opplysninger fra B. R. Braaten, B. Christiansen, 
G. Dannevig, Ths. Schram, ].-A. Sneli , P. A. Soleim, P. Vale ur og P. B. 
Wikander. Konservator P. A . Soleim, M. Christiansen og J.-A. Sneli har 
vært så elskverdig å lese manuskriptet. Jeg takker h erved for denne hjelp. 
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SUMMARY 
The slipper Iimpet in Norway 

Based upon the literature a review is given of the reproductio n biology of the 
slipper limpet, Crepidula fornieata (L.), and an account is given of the distribution of 
this species in Scandinavian waters. It is suggested that the species may occur at other 
localities along the southern coast of Norway, and amateur divers are asked to look 
for the slipper limpet in suitable places. 

Author's address: 
University of Oslo, Zoologicnl Laboratory, Oslo 3. 
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NYTT FRA UNIVERSlTETBTS ZOOLOGISKE MUSBUM, OSLO. NO. 34 

Levende Sepia officinalis funnet i Oslofjorden 

Den tiarmete blekkspruten Sepia ofiicinalis Linne, 1758 har med 
mange ganske skarpt adskilte raser sin hovedutbredelse i det østlige 
Atlanterhav fra Syd-Afrika til Den engelske kanal. Den er dessuten 
alminnelig utbredt i Middelhavet. 

Fra tiden før 1910 foreligger det en del funn fra kysten av Nederland 
og noen få fra den tyske Nordsjøkyst. Loven (1846) nevner dessuten at 
levende individer er meget sjeldne «( ... ; integra autem specimina raro 
obvia.») langs Bohuslankysten, og Malm (1855) har kjøpt en S. ofiicinalis 
på Goteborg fisketorg 20. januar 1849. 

Etter 1920 er det publisert flere funn av levende S. ofiicinalis fra 
Nordsjøen, Skage rak og det nordlige Kattegat: Sylt 1922 (Grimpe 1925); 
Skagen 1933, 1947 og 1950, Thyborøn kanal 1959 (Muus 1959); Skottland 
og den nordlige Nordsjø 1922-23 og 1935 (Stephen 1944), 1950 (Stephen 
1953), 1956- 57 (Stephen et al. 1957) og 1958-61 (Rae & Lamont 1963). 
I norske farvann skal S. ofiicinalis ifølge Jaeckel (1949, 1958) være funnet 
på kyststrekningen Kristiansand-Stavanger og ved Bergen og Nord
Skottland. 

Likevel har det til nå ikke foreligget beleggsmateriale for funn av 
S. ofiicinalis fra norskekysten. I et møte av skandinaviske naturforskere 
i Christiania (Oslo) juli 1844 omtalte kandidat L. M. Esmark de norske 
blekkspruter (Esmark 1847). I en replikkveksling anførte professor 
Boeck at avdøde postmester Elieson, Moss, hadde fortalt ham at det 
i nærheten av Moss for en del år tilbake drev i land en hel del sepiaskall. 
Konservator Rasch bemerket at det ofte drev i land skall på Hvalerøerne 
(Hvaler) og på øyene ved Fredriksværn (Stavern). Likeså hadde også en 
stor mengde av hele dyr for flere år siden (det må ha vært før 1840, for 
Rasch foretok en utenlandsreise i årene 1840- 42) blitt sett kastet opp på 
en holme i nærheten av Fredriksværn. Grimpe (1925) feilangir denne 
lokalitet til vestkysten av Danmark. 

Den 30. juli 1969 fikk herr Thor Schou, Horten, en levende S. ofiicinalis 
i en torsketeine ved Stensnes utenfor Horten (fig. 1). Teinen sto på 
ca. 11 m dyp (6 favner) omkring 150 m fra land. Dette er følgelig det 
første funn fra norske farvann hvor beleggsmateriale foreligger. Eksem
plaret er en hann med ferdig utviklete spermatophorer (oppbevart 
i Zoologisk museum, Oslo). 
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Mål i mm: 
Totallengde (fra spissen av høyre, vertikale arm til spissen 

av bakkroppen) ................................ 335 
Lengde av kappe, ventralt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189 

-»- dorsalt .. ............... .. ... ... 215 
Kroppens største bredde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Armer.es lengde (unntatt tentaklene som var deformerte 

og til dels spist av Asterias rubens). . . . . . . . . . . . . . . . .. 75- 120 

Fig. 1. 
Sepia officinalis ( o' ). Eksemplaret ble fanget i en torsketeine ved Stensnes, utenfor 

Horten 30. juli 1969. (Foto: B. Mauritz.) 
A Sepia officinalis ( d ), caught in a cod trap at Stensnes, near Horten in the Oslofjord 

July 30, 1969. 

Om ikke d yret selv er kjent fra vår kyst tidligere, så har dets ryggskall, 
som tidligere nevnt, lenge vært kjent - i alle fall om en skal dømme 
etter populærnavn som: hvalspø, hvalskjell eller hvalsukker. 

Sommeren 1922 var de hydrografiske forhold meget gunstige for 
nordlige fremstøt av marine dyr med sydlig utbredelse (Muus 1959). 
Dette gjenspeilte seg i en bemerkelsesverdig drift av sepiaskall. Ved 
Shetland ble skall liggende som et hvitt bånd i fjæresonen. Fra februar 
til mai 1923 drev store mengder inn til Færøyene (Sparek 1923), og 
i begynnelsen av juli begynte også skall å komme inn til Trøndelagskysten. 
Senere på året ble skall funnet lengre nordover langs kysten, helt nord 
til Tromsø (Nordgård 1928). I 1925- 26 ble også noen skall funnet ved 
Island (Sparek 1929). 

Den nordlige rasen, S. officinalis filliouxi, forekommer langs franske
kysten og Den engelske kanalkysten, og de funn som er gjort avarten 
fra Nordsjøen, har alle tilhørt denne rasen (Adam 1940). I den sydvestlige 
del av Nordsjøen er denne rasen de fleste år en temmelig regelmessig 
gjest, idet individer på ettervinteren foretar en forplantningsvandring 
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Fig. 2. 
Funn av Sepia officinalis i Nordsjøen og farvannene omkring fra tiden etter 1920. 
En prikk kan representere flere funn. Hovedutbredelsen i området er markert med 

lange streker, mens mer spredte forekomster er markert med korte streker. 
Records of Sepia officinalis from the North Sea and adjacent waters after 1920. A symbol 
may represent more than one record. The main distribution in the area is marked with long 

dashes and more sparse occurrences with short dashes . 

langs franskekysten gjennom Kanalen til de nederlandske og tyske 
Nordsjøkyster (Grimpe 1925, Muus 1959). I denne sydlige del av Nord
sjøen gyter arten i kystfarvann hvor sjøtemperaturen er omkring 
17-21 0 

C. Dersom de hydrografiske forhold under denne vandringen 
er gunstige (strøm, sjøtemperatur etc.), kan enkeltindivider bli ført 
utenfor artens normale utbredelsesområde og komme inn til danske- og 
norskekysten. 

Flere forfattere har diskutert hvilke veier Sepia-blekksprutene kan 
komme inn i Nordsjøen. Når det gjelder individene tatt i Danmark og 
nå i Oslofjorden, er det vel neppe tvil om at disse har fulgt den nord
gående strøm som går opp langs Jyllands vestkyst fra den sydlige Nordsjø 
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(se Knudsen 1950). For de individer som er tatt i skotske og shetlandske 
farvann stiller spørsmålet seg annerledes. Både Sparck (1929) og Stephen 
(1944) mener at individene må ha kommet fra farvannene omkring Irland 
eller lengre vest og syd ved en spesiell sterk tilførsel av atlanterhavsvann. 
Knudsen (1950) hevder derimot at de eksemplarer som blir tatt i skotske 
farvann om vinteren, er individer som etter å ha passert Kanalen under 
vårvandringen har forvillet seg dit. Senere på året har de ikke vært 
i stand til å finne tilbake til den normale utvaridringsvei gjennom Den 
engelske kanal. Knudsens antagelse bygget kun på seks funn gjort i 
1922/23 og 1935. I de senere år er det gjort en rekke funn av levende 
S. officinalis i området rundt Skottland (Stephen 1953, Stephen et al. 1957, 
Rae & Lamont 1963). I 1960/61 kom også store mengder sepiaskall inn 
til både øst- og vestsiden av Shetland (Rae & Lamont 1963). Sammen 
med lokalitetene for funnene av levende S. officinalis (fig. 2), ved siden 
av at det ikke er rapportert funn fra den engelske østkyst i disse årene, 
gjør dette det klart at S. officinalis ikke bare trenger inn i Nordsjøen 
gjennom Kanalen, men også kan komme inn fra vest med den nord
atlantiske drift. 

I år med spesiell sterk tilførsel av atlanterhavsvann skulle man derfor 
også kunne vente ikke bare å finne skall, men også levende S. officinalis 
på vår vestkyst. Hittil har dette likevel ikke forekommet. 

SUMMARY 
Living Sepia offieinalis recorded in Oslofjorden 

July 30, 1969 aliving S. offieinalis (adult male) was caught in a cod trap placed. at 
about 11 m depth near Horten in the Oslofjord. This specimen is the first Norweg13n 
one to be both recorded and stored at a Norwegian Museum (Oslo). 

Measurements in mm : 
Totallength (from the hind end of the body to the tip of the right ventrai arm) 335 
Ventrallength of mantle . ............................ .. .... . ........ 189 
Dorsal length of mantle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215 
Greatest breadth of body. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Length of arms (except tentacles that were to some extent demaged by seastars) 75-120 

During a meeting of Scandinavian Natural·History scientists in Christiania (Oslo) 
1844 (Esmark 1847) Curator Rasch commented about Cephalopods that sever~lliving 
S. officinalis were seen cast up on a small island in the neighbourhood ~f ~re~n~sværn 
(Stavern) some years before. Jaeckel (1949, 1958) writes that S. offiemalts IS dlstnbuted 
from Kristiansand to Stavanger and at Bergen. There is no knowledge of this at Nor
wegian institutions; according my knowledge the animal is previously not known from 
the Norwegian coast, even though cuttle-bones are of ten seen along the southern and 
western coasts. 

A brief review of the distribution of S. offieinalis in the North Sea and adjacent 
waters is given (fig. 2). Earlier authors on S. offieinalis have discussed p oss ible ways 
for the species to invade the North Sea (Sparck 1929, Stephen 1944, Knudsen 1950), 
and the specimens found in Danish and now also Norwegian waters without doubt 
follow the northgoing current along the west coast of Jylland. Knudsen (1950) a:so 
believes that the specimens found around Scotland have passed through the Enghsh 
Channel, but records from recent years (Stephen 1953, Stephen et al. 1957, Rae & 
Lamont 1963) make it reasonable to believe that S. offieinalis may also follow the North 
Atlantic Drift in to the North Sea. 

Author's address: 
Zoologisk museum, Sars gt. 1, Oslo 5. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. NO. 35 

Landplanarien Bipalium kewense nå påvist i Norge 

JON-ARNE SNELI 

Den 9. juli 1969 fant herr Trygve Thorkildsen - eier av Lundemo 
gartneri, Lillesand - en mark krypende i sanden foran veksthusene. 
Arten var ukjent for ham, og eksemplaret ble sendt til Zoologisk museum, 
Oslo. Det målte dødt og fiksert på alkohol 13,5 cm, og ble bestemt 
til å være den frittlevende flatmarken Bipalium kewense Moseley, 1878. 

De egentlige flatmark - turbellariene - er, i motsetning til bendel
mark og ikter, praktisk talt alle frittlevende dyr. De aller fleste er temmelig 
små og lever i vann. Et beskjedent antall av gruppen planarier har 
imidlertid greid å tilpasse seg et liv på land, blant annet B. kewense som 
tilhører familien Bipaliidae. Denne familien kjennes på den økseformete 
forenden, og arten B. kewense har fem fiolette eller svarte striper langs 
den vanligvis gule kroppsoversiden. Stripene løper sammen i «nakken» 
og danner her en karakteristisk flekk (fig. 1). Arten kan bli hele 35 cm 
lang. Den eneste tidligere kjente art av landplanarier fra Norge er 
Rhynchodemus terrestris (Økland 1939, Berland 1968 a, b, c). 
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B. kewense er opprinnelig en tropisk art, men 
den har med planteforsendelser etter hvert også 
fått en kosmopolitisk utbredelse i veksthus i 

k d I . k b Fig. 1. 
telnpererte strø av ver en. tropls e og su - Bi!Jalium kewense. 1,5 x 
tropiske strøk har den på denne måten også økt 
sitt utbredelsesområde utendørs. Artsnavnet kewense har den fått fordi 
den ble beskrevet på grunnlag av eksemplarer funnet i London botaniske 
hage - Kew Garden. 

Utenfor tropiske strøk kan B. kewense ikke formere seg kjønnet, 
men fordi den - som andre turbellarier - også kan formere seg ved 
deling, kan den under gunstige forhold opptre i til dels stort antall på 
egnete biotoper også utenfor tropene. B. kewense er helt ufarlig for 
planter, men arten kan muligens gjøre en del indirekte skade i veksthus, 
idet den lever av meitemark. 

B. kewense er kjent fra veksthus i de fleste europeiske land (Arndt 
1934, Luther 1961), og fordi spredningen skjer ved planteforsendelser 
er det ikke overraskende at arten nå også er funnet i Norge. Lærer 
Kr. B. Urdal, som sendte eksemplaret til Zoologisk museum, har opplyst 
at gartneriet ofte importerer planter fra Danmark (siste import i april 
1969). Fra Belgia, hvor arten er vel kjent, hadde man en import høsten 
1968. 

Til Finland korn B. kewense sannsynligvis med tulipanløk (S6derstr6m 
1936), og siden mange norske gartnerier importerer både tulipanløk og 
mange andre planteslag fra utlandet, er det sannsynlig at arten vil bli 
funnet flere steder i landet. 

SUMMARY 
The land planarian Bipalium kewense Moseley recorded in Norway 

On July 9, 1969, one specimen was reeorded for the first time in Norway outside 
a greenhouse in Lillesand on the SE eoust. The author wonders if the planarian, whieh 
when preserved measured 13.5 cm. and is now at the Zoologieal Museum in Oslo, 
eould have been imported together with rooted plants from Denmark or Belgium 
in 1968/69. 

Author's address: 
Universitetets zoologiske museum, Sars gt. 1, Oslo 5. 

LITTERATUR 
Arndt, W . 1934 : Die Landplanarienfunde in Deutschland. Zoogeographica 2: 375- 392. 
Berland, B. 1968a: The land·planarian Rhynchodemus terrestris (O. F . Muller) in Norway. 

Arb. Univ. Bergen 1968, Mat . Naturv. Serie No. 8: 1- 12. 
- 1968b: Vår eneste landplanarie, Rhynchodemus terrestris (O. F. Muller), og dens 

utbredelse i Norge. Fauna, Oslo 21: 91- 97 . 
- 1968c: Ytterligere funn av landplanarien Rhync1lOdernus terrestris i Norge. Ibid. 21: 

199. 
Luther, A. 1961: Die Turbellarien Ostfennoseandiens. IL Tricladida. Fauna Fenll. Il : 

1- 42. 
Sbderstrbm, S. 1936: Ett fynd av Bipalium kewense Moseley i ett vaxthus i Haga. 

Memor. Soc. Fauna Flor. fenn . 11: 189. 
Økland, F . 1939: En norsk landplanarie, Rhynchodemus terrestris (O. F. Muller). 

Naturen 63: 379- 383. 

286 

Smånotiser 
Kommentar til «Merkelig adferd hos et piggsvin» 
Ad. Bernhoft·Osas petitartikkel i Fauna 3/1969 s. 227 

Det er kjent at piggsvin viser en høyst merkverdig og blant pattedyr helt enestående 
oppførsel overfor visse sterkt luktende stoffer som tobakk, kaffe, tjære, parfyme o.a. 
I en tilsynelatende opphisset, sanseløs (rus·)tilstand overs ikler dyret ryggens pigger 
med spytt og oppkast. Ifølge undersøkelser synes selvoverspyttingen ikke å ha for
bindelse med seksualliv eller fiendevern, og har vel neppe heller noe med pelspleie 
å gjøre. Det arbeides med den hypotese at vi har et eksempel på en såkalt oversprangs
handling som sammen med sterk spyttutskillelse er svar på «umulige» duftstimulL 
Denne merkelige overspyttings·reaksjonen til piggsvin er litt av et mysterium, og den 
mangler foreløpig en rimelig forklaring. 

Særlig interessant ved Bernhoft·Osas observasjon er at utløserstoffet kanskje ikke 
så meget var duftstimulus, men antagelig mer et smaksstoff og at piggsvinet åpenbart 
søkte ny påvirkning ved atter å tygge på padden. 

Padden har kjertelknuter i huden ved ørene, på ryggen, på sidene og på utsiden 
av benene. Disse utskiller en ganske sterk gift, bufonin, og de fleste dyr avskyr derfor 
padde, mens piggsvinet merkelig nok spiser den. 

Jørgen A. Pedersen 

Hegre hekker ved Vinstra i Gudbrandsdal 
Ifølge Thoralf Pedersen, Vinstra, har det de siste tre år vært sett hegrer i området 

ved Vinstra. Det er mulig at hekking har funnet sted tidligere, men reir med egg ble 
første gang observert der i 1969. Ca. 25. mai såes ett egg i reiret, som lå nær toppen 
aven tørrfuru ca. 2 km nord for Vinstra sentrum. Dessverre ble det forlatt, muligens 
røvet. Ifølge Jo Vegar Arnekleiv var det visstnok konstatert hekking av et par (det 
samme?) mellom Kvam og Vinstra i 1968. - Det foreligger ingen tidligere publiserte 
data om hekking i Gudbrandsdalen. 

Summary 
Heron, Ardea cinerea, found breeding at Vinstra in Gudbrandsdal 

In May 1969 a nest with one egg was seen 2 km N of Vinstra, but the nest was 
destroyed. This is the first known reeord of heron breeding in Gudbrandsdal. 

Fugleobservasjoner ved 0stensjøvannet ved Holstad, 
Ås i Akershus 1969 

Edvard K. Barth 

TOPPDYKKER, Podiceps cristatus. Et par ruget sommeren 1969. 
KNEKKAND, Anas querquedula. En d ble sett 3/5, og i tiden fra 7/6- 11/6 så jeg 

et par der. 
TAFFELAND, Aythya ferina. Jeg observerte et par taffeland den 5/5 og en ~ den 

26/9. 
LAPPFlSKAND, Mergus albellus. I tiden 5/5- 12/5 så jeg en lappfiskand ~ . 
SVARTTERNE, Chlidonias niger. Den 18/6 observerte jeg 2 svartterner. Den ene 

var en gammel fugl, mens den andre var enten juv. eller ad. som allerede hadde skiftet 
til vinterdrakt. 

KVARTBEKKASIN, Lynl1locrY!Jtes minirnus. Et individ ble sett den 26/9. 

Summary 
Bird observations at lake Ostensjo, Holstad in Akershus county 

Species of partieular interest for the area are mentioned. The Great Crested Grebe 
was observed breeding. 

Fridtjof Mehlum 
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Noen ornitologiske observasjoner fra Sunndal og omegn 
KNEKKAND, Anas querquedula. Et par ble sett i tidsro mmet 1.- 5. mai 1968 

pt, H åsenørene. 
TOPPAND, Aytltya flLligula. En hann sett på H åsenørene den 13. mai 1968. To 

eksemplar-er observert i Tredalspollen i dagene 27 .- 29. oktober 1968. En hann sett 
samme sted 18. juli 1969. 

KNOPPSVANE, Cygnus olor. Et par observert på H åsenørene den 14. april 1969. 
TRANE, Qrus grus . Et par sett ved Fale·gård den 6. mai 1969. Et par ble sett på 

trekk i sør·østlig retning over Viklandet den 16. mai 1969. Den 17. mai samme år 
ble et par observert på trekk over Aursjøen. 

TEMMINCKSNIPE, Calidris temminckii . I tiden omkring 1960 var temmincksnipa 
en vanlig rugefugl på Håsenørene, en kunne finne 7-8 hekkende par, men i 1968 ble 
bare to par funnet hekkende. Seks par ble observert ved Reinsvann (888 m o.h.) den 
17 . juni 1969. Både parring og forberedelse av redegrop ble iakttatt. 

HUBRO, B:tbo bL/bo. Et rede med egges b il ble funnet i en bergvegg på Viklandet ved 
Sunndalsfjorden den 20. juni 1968, redet inneholdt også rester av hornugle, Asio otus. 
I februar sa mme år ble det hørt hubro ca . 2 km fra reirplassen. På sensommeren ble 
4- 5 hubroer sett ved bebyggelsen i samme område. 

Vi vet også med sikkerhet at hubroen tidligere har hekket ved Svisdalsjuvet, V irum· 
dalen og Oppdølstranda. Ellers kan tilføyes at hubroen gjester kommunens søppeltipp 
på H åsenørene der det er store mengder ro tter. Den 19. april 1968 ble en hubro fanget 
mens den fortærte en fiskand. Den veide 1,9 kg og had:!e en lengde på 65 cm, og ving· 
spennet var 160 cm. 

HORNUGLE, Asio otus. Våren 1963 ble det funnet et hornuglerede med 4 egg 
på Grønnørene. Våren 19674 reder: 1 rede med 3 unger Grønnørene, 1 rede utfløyne 
unger (antallet ukjent) på Vennevold, 1 rede på Hoås med 4 egg og 1 ved Romfo der 
ungene hadde forlatt redet. Det kan tilføyes at det årene 1963 og 1967 var muser" 
her i dalen. Den 29. april 1968 ble det funnet en hornuglefot med ring ved et ravnerede 
på Viklandec, det viste seg da at fuglen var merket 9. juli 1967 i Haadalen, Røros. 
Foten hadde ravnen trolig tatt fra hubroredet 40J munna. 

NATTRAMN, Caprimulgus europaeus. Den 28. oktober 1968 så vi en brunspraglet 
trostestor fug l ved Tredalspollen. Den hadde vinglete flukt og lange spisse vinger. 
Da den satte seg i et tre ca. 20 m fra oss, gikk den nesten i ett med omgivelsene. Den 
ble studert med kikkert, og vi kom til at det måtte være en n:,ttramn, selv om årstiden 
ikke stemmer helt med litteraturen. Denne høsten var meget mild, og snøen hadde 
ennå ikke vist seg. 

Ellers kan det nevnes at nattramn både er sett og hørt ved Jensta:! sør for S unndalen 
i ca. 1920 (O. Jenstad pers. medd.). 

Summary 
Bird observations from Sunndal in More county 

Pairs of Temminck's Stint were found breeding in the a rea from 1960 to 1969. 
Nests of the Longeared Owl were observed in 1963 and 1967; in 1968, remains of 
one specimen were found in a nest of an Eagle Owl near the sea shore in the Sunndal 
Fiord. One Nightjar was seen October 28, 1968; this speeies was also observed at 
Jenstad south of central Sunndal around 1920. 

Jan Ove Qjershaug/Arne Inge Holen 

Canadagås i Rana 
I slutten av mai 1969 ble det observert en canadag"s pf, Selfo rs i Rana . Den holdt 

seg her i noen dager, men forsvant så. Lokalavisen kunne senere fortelle at den var sett 
i Korgen. Her h oldt den seg angivelig en tid, og ble matet. 

Summa ry 
Canada Goose in Rana 

In May 1969 a Canada Goose, Branta canadensis, was observed in Selfors, Rana 
in Nordland county. 

Per Straumfors 
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Dvergdykker ved Hokksund 
I tiden 15 / 1- 12/ 2 1969 ble en dvergdykker , Podiceps rujicollis, observert i Drammens. 

elva ved Hokksund. Den 5/ 2 og 12/ 2 ble det observert to stykker. 

Summary 
Little Grebe at Hokksund 

In February 1969 two specimens of Little Grebe, Podiceps rujicol.lis, wc re observed 
in the Drammen river at Hokksund, Buskerud county. 

Leif Knivestøen/Rolf Knivestøen 

Stær med misdannet nebb 
Den 21. juli 1969 ble det i Sætre, Hurum kommune, Buskerud fylke, observert 

en stær, som sammen med troster spiste moreller. På bakken ved siden av treet var 
det lagt ut noe mat som både voksne og unge stærer spiste av, men aldri var denne 
ene stæren sammen med de andre på bakken. Det var tydeligvis noe galt med den, og 
derfor ble den skutt. 

Det viste seg, som det også fre mgår av fotografiene, at den hadde et vanskapt nebb. 
Både over· og særlig undernebbet var vokset lengre enn normalt, og de krysset hverandre. 
Hornslirenes ytterste del var skrudd, på undernebbet vridd 180° moturs og på over· 
nebbet ca. 70° moturs. 

Det var en voksen stær som veide 82 ,7 g. 

Summary 
A starting with a malformed bill 

The pictures show the degree of malformation. 
Sverre 0stern 

Stær, Sturnus vulgaris, med abnormt nebb. 21/7. 1969, Sætre i Hurum. Voksen (hann?) som 
tross alt hadde så høy vekt som 82,7 g. Hver' rute er 5 mm. 
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«Dyrepsykologi» var lenge et annet navn på læren om naturlig adferd, ethologi, 
son, Konrad Lorenz grunnla. Men i den seneste tid blir mennesket stadig oftere tatt 
med i den sammenlignende adferdsforskningen. Ethologien vinner stadig mere terreng 
og er nå en betydelig gren av zoologien. Faget er altså i utvikling, og innholdet eller 
rettere omfanget endres for hvert år. Det er derfor en særdeles vanskelig oppgave 
forfatteren av denne boken har, når han setter seg som mål å gi en kortfattet, men 
omfattende oversikt over den moderne læren om lavere- og høyerestående veseners 
naturlige adferd. 

Det er i dag ikke lenger nok bare å observere og registrere dyrs vaner og reaksjoner. 
Det må også til et bra matematisk , fysisk og ikke minst fysiologisk grunnlag av viten 
for å fatte sammenheng og årsaker. Som andre livsytringer kan naturlig adferd bare 
forstås i relasjon til det ytre og indre miljø. Adferdsforskning er likevel ikke bare 
tørre tall, slik det fremgår av denne bok. 

Forfatteren bygger opp sin oversikt over ethologien ved å referere andres resultater, 
men takket være hans egne, rike erfaringer blir de sammenstillet slik at ingen vesentlige 
synspunkter mangler, uten at man derfor taper den store sammenheng av syne. Termene 
er fremhevet i coken og forklart. Uten å ha et navn p å tingen eksisterer den jo knapt. 

Boken inneholder følgende kapitler: Ethologiens innhold og oppgave, Adferd, 
Motiveringer, Utløser og utløsermekanismer, Reguleringsprinsipper, Adferdstilpas
ninger, Evolusjon og adferd. Til hvert kapittel er det bak i boken en litteraturoversikt. 
Der finnes også et forfatter- og et saksregister. 

Jørgen A. Pedersen 

G. NIETHAMMER: Handbuch der Vogel Mitteleuropas. 
Bd. 2 og 3. Anseriformes (1. und 2. TElL). 
Bearbeidet av K. M . Bauer og U. N. G. von Blotzheim. 
Akad. Verlagsges., Frankfurt a. M., 1968 og 1969. 
535 s. og 504 s., subskripsjonspris pr. bd. DM 48.50. 

Første bind av denne håndboken ble anmeldt av redaktøren, professor R. Vik 
i FAUNA 1966, s. 169. 

I dette bindet omtales svaner, gjess, gravender og grasender ; og vi finner opplysninger 
fra andefuglforskingen frem til og med 1967. Forfatterne har valgt å gi særlig stor 
plass til omtalen av enkelte representative arter, f.eks. stokkanden med 65 s., mens 
knekkand bare har fått 15 s. Omtalen av adferd har fått ganske god plass. 

Av kapitlet om gjess fremgår blant annet at vår viten om sæd- og dverggåsens liv 
i sommerhalvåret er meget mangelfull. Her har yngre norske zoologer nærliggende 
arbeidsoppgaver. . 

Av fargeplansjer er det i annet bind 5 sider med hoder av gåsearter og dun og fjær 
fra grasandreder, og i tredje bind l side med dun fra dykkandreder. I tredje bind omtales 
dykk- og fiskender og hvithodeand. Ærfuglen har fått ganske bred omtale på over 
30 sider, herav ca . 10 sider om adferd. 

Hj. Mttnthe-Kaas Lund 

Zirkumventrikuliire Organe und Liquor. 
Utgiver: Gi.inther Sterba, 309 sider, 130 figurer, 6 tabeller. 
VEB, Gustav Fischer, Jena 1969. Pris uinnbundet DM 51,50. 

I mai 1968 ble det i Schloss Reinhardsbrunn i Friedrichrode ved Leipzig arrangert 
et symposium med ovenstående tittel, og de foredrag som ble holdt under møtet 
foreligger nå i bokform. Navnet sirkumventrikulære organer refererer til at disse 
o rganer eller cellegrupper er lokalisert rundt hjerneventriklene. Blant zoologer er 
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trolig pinealorganet og nevrohypofysen de best kjente, men ingen av disse ble utfø rlig 
behandlet i symposiet. Boka er inndelt i fire hovedkapitler som behandler: l) Sub
kommisural-organet og Reissnerske tråder, 2) Andre sirkumventrikulære organer 
(hovedsak lig subfornikalorganet og paraventrikulærorganet), 3) Ependym og ependym
sekresjonen, og 4) Cerebrospinalvæske og nevrosekresjon (i denne). H vert kapittel har 
en hoved· og oversiktsartikkel og en rekke korte meddelelser. 

Boka gir en god oversikt over hva som er kjent om disse organers struktur og 
funksjon. Når det gjelder funksjonen er det egentlig riktigere å si at leseren får en god 
oversikt over hva som ikke er kjent. Spesielt påfallende i så henseende er kapitelet 
om subkommisuralorganet. Dette organet har tidligere vært tillagt ulike funksjoner. 
Således har det vært antatt å være et endokrint organ av betydning for salt- og vann
balansen og/eller et organ som «renser» cerebrospinal-væsken. Nye forsøk og en 
kritisk gjennomgåelse av eldre data har imidlertid ført til at disse hypoteser må forkastes. 
I dag må vi faktisk erkjenne at subkommisural-organets funksjon er helt ukjent. Også 
for de andre sirkumventrikulære organers vedkommende er histologien langt bedre 
kjent enn funksjonen. 

Som andre symposie-bøker har også denne et noe uensartet preg - naturlig nok -
men redaktøren har uten tvil gjort et godt arbeid under utarbeidelsen. Figurene er meget 
gode. Det sier seg selv at noen stor leserkrets vil dette verket ikke få, men for dem som 
er interessert i nevrosekresjon, komparativ endokrinologi eJler nevrofysiologi byr boka 
på mange interessa nte artikler. 

KLAUS KIRCHNER: Die Uferschnepfe. 
Die Neue Brehm-Bi.icherei, 413 
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1969. 
95 s. 7.80 DM. 

Per S. Enger 

. Observasjoner av svarthalespove i Sør-Norge har i de senere år blitt mer og mer 
hyppige i vår- og sommertiden. I 1969 ble de fø rste to hekkefunn fastslått på Jæren, 
samtidig som et reir med egg ble funnet ved nordenden av øyern. I 1955 hekket et par 
av den islandske rasen, islandsspoven, på Andøya. 

Lappspoven er også inkludert i boken. Hos oss er den bare funnet hekkende i 
Øst-Finnmark. 

«Die Uferschnepfe» gir oss en rekke data om ovennevnte arter og raser, fra ut
bredelse, beskrivelse av utseende, vandringer og ernæring til en meget fyldig omtale 
av hekkebiologien. Som aJltid i Neue Brehm Bi.icherei følger en verdifull litteraturliste 
til slutt, og selvsagt inneholder også denne boken utmerkete fotografier og instruktive 
tegninger. 

HANS HEINRICH REINSCH : Der Basstolpel. 
Die Neue Brehm-Bi.i cherei, 412. 
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 1969. 
111 s. 9.00 DM. 

Edvard K. Barth 

Havsulen er en kjent fugl blant alle norske havfiskere; blant dem går den ofte under 
det hollandske navnet «Jan van Gent» eller forvanskninger av dette navnet . Som norsk 
rugefugl har den etter hvert fått større og større interesse med stadig økende hekke
bestand p å Runde utenfor Ålesund og nyoppdagede kolonier i Syltefjord i Finnmark 
og p å Andøya i Vesterålen. Disse to sistnevnte koloniene ble antagelig etablert i 
henholdsvis 1961 og 1967. 

Forfatteren av «Der Basstblpel» har ikke fått med opplysningene om de to nye 
norske koloniene som ble publisert i 1967 (E. Brun: Sterna s. 376). Ellers inneholder 
denne lille boken et vell av opplysninger om utbredelse, kolonistørrelser (17 000 par 
på St. Kilda vest for Hebridene), hekkebiologi, ernæring , o!1Pførsel og en mengde 
annet. Boken er et glimrende kildeskrift for dem som ønsker å finne frem til fyldige 
data o m denne særpregede storhavets fugleart. 

Edvard K. Barth 

291 



RAGNAR FRlSLlD og ARNE SEMB-JOHANSSON, red.: 
Norges dyr. Første bind: Pattedyr. 
J. W. Cappelens forlag A /S, Oslo 1969. Bd. L 417 s. 
Kr. 132,00 eller kr. 147,00 pr. bind. 

Norges Dyr er et bokverk som fører tradisjonen fra Norges Dyreliv videre. Hoved
redaktørene Ragnar Frislid og Arne Semb-Johansson har villet gjøre Norges Dyr til 
selve standardverket om vårt lands fauna, og allerede i dette første bindet som omhandler 
pattedyrene, merker man at intensjonene følges opp og at verket er i de beste hender. 

Den lette fortellende stilen som gjorde Norges Dyreliv så populært, finner vi igjen 
i Norges Dyr. Litt mer nøktern er den kanskje, for til tross for at første bind av Norges 
Dyr har et mindre sideantall enn det tilsvarende bind av Norges Dyreliv, virker informa
sjonsmengden større. Begynner man å bla i boken, slår det imot en et vell av gode 
dyrebilder. Billedteksten er gjort spesielt fyldig nettopp for denne type lesning, og det 
er gledelig. Gledelig er det også at de fleste bildene er tatt av norske fotografer og at 
det bare i enkelte tilfeller har vært nødvendig å gå utenlands for å finne gode nok bilder. 
Det er vanskelig å fremheve noen fotograf spesielt, for alle bildene bærer preg av at 
det er et meget høyt nivå innen norsk dyrefotografering. 

Farvebildene er mange, og det synes som om det i trykken har vært etterstrebt 
en dusere farvning enn det vi er vant til. I de fleste tilfellene har dette falt heldig ut. 
Ragnar Frislids rådyrkalv, som også preger varebindet, er et heldig eksempel. Mindre 
rettferdig mot fotografen er trykken derimot når det gjelder Kjell Søgaards fine 
hjorteflokk. 

Alle enkeltartiklene i Norges Dyr er enten nye eller sterkt omarbeidete artikler fra 
Norges Dyreliv. De er ajourført med den nyeste viten som zoologisk forskning har 
brakt oss i de siste årene, og de er også ajourført med hensyn til de forandringer som 
har funnet sted med vår faunas sammensetning og de enkelte arters utbredelse. 

Bare noen få av artikkelforfatterne fra Norges Dyreliv finner vi igjen i Norges Dyr. 
Det er i stor grad en ny generasjon av norske fagzoologer som setter oss inn i vår mang
foldige pattedyrfauna. 

I forordet sier hovedredaktørene at Norges Dyr er et verk med ambisjoner, et verk 
som skal være noe mer enn en kavalkade over våre forskjellige dyreformer. For li 
understreke hva mer verket skal være, kommer det et eget bind om økologi, et bind 
som skal fortelle oss om vekselvirkningen mellom dyr og miljø. 

Første bind av Norges Dyr er imponerende, og jeg vil anbefale det på det varmeste. 
Petter Larsson 

RAGNAR FRISLID : Mennesket i naturen. 
J. W. Cappelens Forlag A /S, Oslo 1969. 140 sider. Pris kr. 22,00. 

Norge skal delta i det europeiske naturvernår i 1970. Formålet med kampanjen er 
å vekke forståelse for hva naturvern omfatter og hvorfor det er så påtrengende nødvendig 
i dag. I kampanjen vil alle moderne hjelpemidler bli tatt i bruk bl.a. også undervisnings
og studiemateriell. Etter oppfordring og med økonomisk støtte fra undervisningsutvalget 
for naturvernet 1970 har Norsk Brevskoleforbund og J. W. Cappelens Forlag utgitt 
et brevkurs som har fått tittelen «Mennesket i naturen», den samme tittel som er 
mottoet for naturvernåret «Man in Nature». Forlaget har funnet frem til mannen som 
har greid å løse problemet med en kortfattet oversiktlig og grei veiledning i naturvern, 
Ragnar Frislid. 

Boken inneholder 6 undervisningsbrev, som omfatter en rekke viktige kapitler. 
Den tar for seg forholdet mellom mennesker og dyr, kraftregulering, avskoging, hytte
bebyggelse, naturen som søppelkasse, forurensninger, byggeforbud og fri ferdsel, 
fredning for planter og dyr, jakt, fiske, viltstell og nasjonalparker. 

Frislid skriver godt, og boken er utmerket illustrert. Frislid kjenner stoffet han 
skriver om, for det handler om noe han er sterkt personlig engasjert i. Det vil sikkert 
være flere som har innvendinger mot tanker og synspunkter som legges frem, men 
som grunnlag for en brevskole må vel dette heller betraktes som en fordel enn som 
en ulempe. En litteraturliste er imidlertid noe som avgjort savnes. 
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Kjøp boken og studer den, og De vil forstå hvorfor det er nødvendig å drive kampanje 
for naturvern. Naturvern i dag er å se vårt miljø i sammenheng. Det å kunne se ting 
i sammenheng, er meget vanskelig, men det er nødvendig hvis vi skal være i stand 
til å ta være på vårt miljø for oss selv og våre etterkommere. 

Rolf Vik 

J. HANZAK (norsk utg. PER PETHON): Tanums store fuglebok. 
Grundt Tanum, Oslo 1968. 580 s. Kr. 39,50. 

Dette imponerende ornitologiske billedleksikon er en mer detaljert parallell til 
«Tanums store dyrebok» som spenner over flere klasser av dyreriket. Denne gang 
omtales bare fugler; boken inneholder henimot 1100 fotografier i svart/hvitt og farger 
og omtaler ca. 750 arter fra hele verden, bl.a. også flere som nå er utdødd. 

Stoffet er ordnet i vanlig systematisk artsrekkefølge, og et register over norske og 
latinske artsnavn er lett å finne fram etter. Professor Rolf Vik har skrevet et infor
merende forord, og boken innledes med en historisk/zoologisk omtale av fuglenes 
utvikling og plass i naturen. 

For hver systematisk enhet og hver avbildet art gis en konsentrert karakteristikk 
av utseende, utbredelse og biologi. I den norske utgaven er det lagt vekt på å tilrettelegge 
framstillingen best mulig for norske lesere ved i størst mulig grad å trekke inn stoff 
som har spesiell interesse for oss. Om vår nasjonalfugl, fossekallen, får vi f.eks. vite 
at den svømmer med vingene og skal kunne dykke ned til seks meters dyp. 

Prisen på denne ruvende boken er forbausende lav. Første utgave har lenge vært 
utsolgt, og en ny utgave (1969) foreligger nå nettopp på markedet. Den har rettet opp 
visse mindre feil som hadde sneket seg inn i første utgave. 

Edvard K. Barth 

ROBERT D. BARNES: Invertebrate Zoology. 
Second Edition. W. B. Saunders Company, Philadelphia, London, 
Toronto. 1968. 743 s. 

Når det gjelder lærebøker for undervisning i evertebratenes systematikk og biologi, 
er vi i Skandinavia dårlig stillet. Hos oss brukes ennå en så avlegs bok som Boas som 
grunnpensum. Enhver student må kunne benytte lærebøker som er skrevet på engelsk 
hvis han skal følge med i hvor faget står i dag. 

Annenutgaven av Barnes' Invertebrate Zoology er meget up to date og ypperlig 
illustrert. Ingen som har tatt artium, vil ha vanskeligheter med å bruke den. 

Det vil ikke være mulig å lage en bok som gjennomfører en systematisk inndeling 
av dyreriket som alle spesialister vil være enige i når det gjelder deres grupper. Skal 
vi vente på en slik bok, vil vi alltid vente forgjeves. Men når det foreligger noe som 
er så godt som Invertebrate Zoology, bør man ikke nøle med å innføre den i universitets
undervisningen. 

Det må imidlertid bemerkes at behandlingen av insektene er svak. For denne 
enormt omfattende klasse bør man finne en lærebok i tillegg, hvis man ønsker en 
balansert dekning av evertebratzoologien. 

Rolf Vik 
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Foreningsmeddelelser 

Professor dr. philos . Hjalmar Broch in m emoriam 
Norsk Zoologisk Forenings hittil eneste æresmed lem, professor dr. HJALMAR 

BROCH, døde den 6. august 1969, Han var født i Harten den 19. juli 1882, ble student 
i 1900, vernepliktig affiser i 1901 , ag i 1910 - bare 28 år gammel - hadde han sin 
daktargrad vel i havn. 

Fra barnsben av var Brochs interesse knyttet til zoalagien, ag det var først ag fremst 
pattedyr ag fugler sam den gang fanget hans blikk. Men det var havet ag dets dyreliv 
sam skulle bli hans viktigste arbeidsamråde gjennam et langt liv. Dette skyldtes vesentlig 
ta lykkelige amstendigheter, nemlig hans studieapphald ved den bialagiske stasjanen 
i Drøba)<: ,like etter århundreskiftet, ag hans assistenttid ved Fiskeristyret i Bergen 
fra 1904 til 1906. Den gang var Kristian Emil Schreiner bestyrer av stasjanen i Drøbak, 
ag Jahan Hjart va, direktør ved Fiskeristyret i Bergen. Kantakten med disse vitenskaps
menn, sam gjennam første halvdel av dette århundre va r ledende skikkelser innenfar 
narsk farskning, ble en mektig inspirasjanskilde far den spirende vitenskaps mann, ag 
gjenna m hele sitt liv næret Brach den største beundring far dem. 

Fra Bergen kam Broch til Sverige, hvar han i 1907 eg 1908 arbeidet se m første 
assistent ved Svenska Hydregrafisk-Bialegiska Kemmisjenen, l 1910 ble han kenservater 
ved Museet i Trendheim. Hans kenservatertid var på mange måter inspirerende, 
hvilket vel i første rekke skyldtes et ' utmerket samarbeid med liskeribialegen Ole 
Nerdgård, sem egså var konservatar ved Museet ag dessuten bestyrer av den bielegiske 
stasjenen i Trondheim. 

l 1920 ble Brach desent ved Universitetet i Oslo.. Samtidig ble ban bestyrer av 
den bielagiske stasjenen i Drø bak, en stilling han badde t il 1940. Fra 1937 til han falt 
fer aldersgrensen i 1952 var Brech prefesser i zeelagi ved Universitetet i Oslo.. 
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Vi sem hadde den glede 
å studere zaalagi i prefessar 
Brochs tid, husker ham sem 
den em inente fereleser. Det 
va r imidlertid ikke bare 
zoe leger sem fikk glede av 
hans undervisning, men ag
så veterinærer, fa rmasøyter 
eg studente r ved Narges 
landbrukshøgskeie. Brech 
brukte sjelden manuskript 
ril sine ferelesninger. En 
liten «huskelapp» var grunn
pilaren i hans meget klare 
eg velfarmede utredn inger , 
sem gjerne var krydret med 
en ell er annen a nekdete. 
Hans farbald ti l studentene 
var preget av den emserg 
ban alltid viste. Ke ntardør-

en va r alltid åpen far dem sem ø nsket å snakke med bam , eg selv em praten kunne 
drøye 'ut, hadde man aldri følelsen av at man hadde plaget eller ferstyrret denne epptatte 
vitenskapsmanni ' hans arbeid. ' Fnr det er sem vitenskapsmann prefesser Brech bar 
kastet glans ever nersk zeelegisk ferskning, eg den betydning hans arbeid har hatt 
far nersk zeelegi både innad eg utad kan ikke vurderes høyt nek. 

Hj almar Brechs preduksjen spenner ever 65 år. Hans første arbeid ble trykket 
i 1903 i Bergens Museums Aarbeg, eg det emfatter en bearbeidelse av et hydreide
materiale sem ble innsamlet på «Michael Sars»'s tekter i årene 1900- 1902. Hans 
ferfattervirksamhet ble avsluttet i 1968, da han i «Fauna» (s. 1-6) skreven liten 
artikkel em naen av våre fremste zoeleger. På det tidspunkt var Brech preget av 
sykdem, men han greide allikevel å gi et persenlig inntrykk av neen av de zeelager 
sem han hadde samarbeidet med, eg sam han så app til eg beundret. 

Brechs vitenskapelige preduksjen er så emfattende at det ikke lar seg gjøre åkemme 
nærmere inn på den ved denne anledning. I alt skrev han ca. 120 avhandlinger, hvarav 
flere er svært veluminøse. Det var i første rekke karalldyrene sem fanget hans interesse, 
ag sem skaffet ham et verdensnavn som zeelag. Om Brechs arbeid m ed 'keralldyrene 
fra Ingelf-ekspedisjonen skrev W. K. Fisher i 1938 : «The papers ef H. N. Maseley 
(Challenger-ekspedisjenen) and Dr. Hjalmar Brech have set a standard ef excellence 
that unfertunately only a few have ,tried serieusly ta equal». 

Prefesser Brech tek seg egså tid til å papularisere sin amfattende zeelagiske viten 
både i artikler eg i bøker. «Vinkende engler ag andre dyr» ble trykket i 1957, ag mange 
sam er interessert i naturen eg dyrelivet vil nek huske andre av hans bøker, f.eks.: 
«På jakt eg fiske» (1917), «Fra fiskevand og vierkratt» (1923), «Salgangsvær» (1942) ag 
«Nerges dyreverden slik den er eg ' slik den ble til» (1939). I 1954 publiserte h an 
«Zealegiens histerie i Nerge til annen verdenskrig», hver han på en mesterlig m åte 
skildrer narske zaalager ag zaolegiens utvikling i Narge. 

I 1957 reiste Brach til England etter innbydelse fra British Museum (Nal'. Hist.) 
far å gjennarngå spesielle grupper i samlingene eg far å delta i bearbeidelsen av materialet 
fra Discevery-ekspedisjanen. 

De eppgaver h an påtek seg utenem farskning eg undervisning, hadde sam regel 
nær tilknytning til zaelegien eg aktuelle zaolagiske spørsmål. La meg nevne at han 
i 1931 aksepterte et tilbud fra de jugeslaviske myndigheter a m å arganisere apprettelsen 
av el: bielagisk-eseanegrafisk institutt i Split, ag at han sem takk far sin innsats ble 
tildelt kommandørkerset av Sv. Sava-erdenen. Farbindeisen med Jugeslavia eg de 
vennskapsbånd han knyttet der, blant annet med sin tidligere assistent, senere prafesser 
T. Seljan, haldt gjennam krig eg revelusjon. Det gledet derfer Brech meget da han 
j' 1950 ble invitert til Jugoslavia sem statens gjest. ' , 

Her hjemme var h an en av pianerene i arbeidet med naturfredning. Han var agså 
sterkt epptatt av jaktspørsmål ag av d e preblemer- sam meldte seg ved inn.føring av 
pelsdyr: til Narge . Brech advarte far eksempel i sin tid mat å innføre mink til N<?rge, 
eg de skadevirkninger sem han farutså er farlengst et faktum. Til trass far de mange 
jern13rech til enhver tid hadde i ilden, var det ikke nei i hans munn da han ble anmadet 
em å everta som ansva rlig redaktør av «Fauna» (195 3- 1956). Dette understreker 
ytterligere hans iver far at kunnskaper am dyrene eg dyreriket skulle kamme både 
«leg ag lærd» til ga de. " 

,Prefesser Brach: var innvalgt' æresmedlem eller karrespenderende 'medlem aven 
rekke nerske ag utenlandske vitenskapelige selskaper eg fereninger. 

-" Da pre fess or Brach gikk av med pensjon i 1952, fikk han etter eget ø nske arbeidsplass 
ved Institutt for m arin bielegi. Det var en ' sprudlende Hjalmar Brech som den gang 
ag i mange år fremever med nitid flid eg smittende entusiasme gikk løs på nye eppgaver, 
særlig innenfor studiet av keralldyrene. Hans avhandling om Pennatulariene, sam ble 
trykket i Discevery Reperts i 1958, er kanskje hans betydeligste vitenskapelige bidrag 
i «pensjonsårene». Men vi skal heller ikke glemme Brechs bidrag til Institutt far marin 
bielegi, sem han uten vederlag «testamenterte» sin verdifulle samling av vitenskapelige 
publikasjener. .. , 

Prafessar Brech stilte ikke bare stere krav til seg selv, men eg så til andre. De sam 
ble hans venner, ble det fer livet enten de va r yngre eller etdre. En ged ga mmel venn 
eg den desiderte ener innen nersk zaelagi er gått bert, m en hans livsgjerning vil leve. 

Age Jonsgård 
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Billige bøker og lønn for strevet 
Studiearbeidet er et meget viktig redskap i bestrebelsene for å etterleve Norsk 

Zoologisk Forenings formålsparagraf. Du kan gjøre meget for å klare opp mange ting, 
slik at dyr og dyreliv blir behandlet fornuftig med tanke også på fremtiden. Du kan 
engasjere deg som leder av studiearbeid. 

Naturvernåret 1970 lanserer brevkurset «Mennesket i naturen» i samarbeid med 
brevskolene og Cappelens forlag. Brevkurset tar blant annet for seg hvordan vi skal 
bevare dyreartene våre samtidig som vi foretar en fornuftig avskytning av de stammene 
som tåler det. Du kan gjøre ditt for å gjøre Naturvernåret 1970 til en suksess ved å lede 
studiearbeid med dette brevkurs som grunnlag. 
. Brewing. - Du kjenner sikkert flere (minst 5 stykker) som både kunne ha lyst 

til, og som kunne trenge å sette seg litt bedre inn i disse sakene. Hold et møte med dem 
og diskuter om dere skulle starte en brevring på emnet. Når brevringen meldes inn 
gjennom Norske 4H studiefond - som NZF er medlem av - så får du ikke bare lønn 
for strevet, men også anledning til å kjøpe inn materiell til redusert pris. Som lønnet 
leder med faglig ansvar får du tilskudd til lønn på 50 % av timelønnen begrenset oppover 
til kr. 7,50 pr. time. Medlemmene får 50 % reduksjon av brevkursavgiften begrenset 
til kr. 20,00 pr. deltaker. 

Studieplanring. - I tillegg til brevkurset har Norske 4H studieforbund utarbeidet 
en studieplan og faglederguide til boken «Mennesket i naturen» til bruk for lokale 
studieplanringer. Spesielle kapitler i boken blir gjennomgått. Dette arbeidet er kombinert 
med praktiske aktiviteter i tilknytning til stoffet: å lage fuglebrett, fuglekasser og 
klekkekasser for insekter og følge · med i hva som foregår. Studieplanen «Mennesket 
i naturen» inneholder programmet for deltakerne. Faglederguiden «Mennesket i 
naturen» inneholder detaljert program, tevlingstips o.l. for faglederen som har ansvaret 
for programgjennomføringen. Materiellet til dette opplegget bestilles fra Norske 4H 
studieforbund. 

Fagledere for studieringer får 50 % tilskudd til timelønn inntil kr. 13,00 pr. time. 
Deltakerne får refundert materiellinnkjøp med 50 % inntil kr. 20,00 pr. deltaker. 

Øvrige opplysninger får du fra Norsk zoologisk forenings kurskomite, Norske 4H 
studieforbund, postboks 190, 1371 Asker, eller en av de brevskolene som har kurset 
p å sitt program. 

Rapport om kurs i Ås-avdelingen vinter og vår 1969 

Bjørn Bjømsrud 
Kurskomiteen 

Interessen var stor fra første stund, idet det meldte seg hele 35 deltakere - 8 jenter 
og 27 gutter. Selv om kurset egentlig var beregnet på ungdom fra 12-18 år, fant vi 
at . begrepet ungdom lot seg tøye, så det ble funnet plass til alle fra 12 til 50 år i to 
partier. 

Partiene hadde hver sin ukentlige to-timers kurskveld, i alt 22 timer. Norges 
Landbrukshøgskole stilte til disposisjon lokaler for kurset samt lysbildeapparat. 
Zoologisk Institutt ved NLH lot oss få adgang til samlingen av utstoppede fugl og 
lånte oss dessuten opptaker og lydbånd med fuglesang. Endel materiell ble også utlånt 
av Statens Viltundersøkelser. 

NZF er med i Norske 4H studieforbund, som skaffet oss studiemateriell og en 
meget god økonomisk støtte fra staten via NZF's kurskomite. Støtten gjorde det bl.a. 
mulig for samtlige deltakere å skaffe seg «Europas Fugler» til en svært rimelig penge. 

Under kurset ble 4H's kursplan «Fuglene i bygda» fulgt - med de tillempninger 
som var ønskelig ut fra lokale forhold og praktiske hensyn. Foruten å lære de mest 
karakteristiske fugler i ÅS å kjenne av utseende og p å låten, ble det lagt vekt på et 
økologisk tilsnitt. Kurset ble delt inn i følgende temaer: 

1. Fugler på fuglebrettet. 2. Fugler i skogen om vinteren. 3. Fugler i kulturlandskapet. 
4. Fugler i blandingsskog og «allestedsnærværende». 5. Fugler i barskog. 6. Fugler 
tilknyttet løvskog. 7. Fugler ved sjø, vann og myr. 8. Sjeldne gjester, vintergjester og 
arter som besøker bygda på trekk. 9. Forandringer i fuglefaunaen. 10. Sangfuglekskur
sjon. 11. Trekkfuglekskursjon til Årungen. 

Hver kurskveld ble først presentert de arter som kveldens tema omfattet. Utseende, 
kjennetegn, føde, hekkeforhold, biotopkrav, !\dferd etc. ble omtalt. Om mulig bl~ 
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underVIsnIngen støttet med lysbilder. 'ni slutt ble det spilt et par av professor Hattorns 
lydbånd samtidig som de tilhørende lysbilder ble vist. - Hver uke noterte deltakerne 
hvilke fugler som var å se på fuglebrettet - dette for senere å lage en «konkurranse» 
om hvilken art som var mest vanlig. Det viste seg at gulspurven antagelig var den 
dominerende hva individtall angår, mens kjøttmeisen var den som viste seg på brettet 
oftest. Samtaler om deltakernes egne observasjoner gikk også inn i kursopplegget. 
Det kom fram at spurvehauk, kattugle og spurveugle var vintergjester midt i tett
bebyggelsen på ÅS. Måten kurset var lagt opp på gjorde at mange arter ble omtalt 
flere ganger, men hver gang i forskjell ig sammenheng, noe som virket som en nyttig 
repetisjon. 

Grunnlaget for temaet «F.orandringer i fuglefaunaen» var en artikkel i «Meddelelser 
fra NLH», skrevet av den tidligere preparant ved NLH, A . Bjørkli. Gjennom mange år 
samlet Bjørkli observasjoner av fugl i ÅS, og det ble til en publikasjon i 1939. Arter 
som åkerrikse, trelerke, skogdue og hortulan var dengang «vanlige rugefugler», men 
finnes nå - 30 år senere - meget sjeldent i ÅS. Andre arter viser derimot fremgang : 
Sothøne, hettemåke, vipe, tyrkerdue, kaie , spettmeis, rørsanger, bøksanger - flere 
av disse nevnes ikke av Bjørkli i det hele tatt. Bjørkli's lille notis fra 1939, sammenholdt 
med forholdene nå, var en meget god illustrasjon for å vise deltakerne hvordan faunaen 
stadig forandres. Jeg nevner dette for å peke på hvor nyttige «uvitenskapelige» fauna
lister og smånotiser kan være. 

En kveldsekskursjon i ÅS for å lytte til fuglesang ble Lærmest totalt spolert av sterk 
vind. Kurset ble avsluttet med en trekkfuglekskursjon til Årnestangen ved øyeren 
søndag 4. mai med start fra ÅS kl. 4 om morgenen. På den flate og åpne Årnestangen 
blåste det en sur nordavind som sammen med lav vannstand i Glomma gjorde at 
utbyttet ikke ble det helt store, men vi så da bl.a. fiskeørn, storspove, laksand, siland 
og en mengde enkelbekkasiner - arter som var nye for mange av deltakerne. 

Erfaringene med kurset var i det hele meget gode. Interessen blant deltakerne var 
hele tiden på topp, og for kurslederen var hver kurskveld en inspirasjon. Til de som 
i fremtiden planlegger lignende kurs vil jeg si at opplegget bør være fleksibelt og tilpasset 
de lokale forhold. Og jeg tror ikke man bør være altfor redd for å gape over for mye. 
Ungdom i den rette alder har en fenomenal evne til å lære arter og å huske dem. Dette 
forhold bør man utnytte, for «huskestoff» ervervet i den rette alder sitter godt. Og 
artskunnskap er uten tvil et vesentlig grunnlag for det som bør være siktepunktet for 
et slikt kurs: Insikt i naturen. 

Til slutt en ide til NZF: Bør det ikke lages diplom til dem som fullfører slike kurs? 
Sigmund Tvermyr 

Takk! - Diplomer og plakater til utfylling kan nå rekvireres av lokalavdelingene. 
JAP 

Naturvernåret 1970 
Også NZF vil gjerne medvirke til å gjøre kjent den moderne naturverntanke -

hvorledes disponere landets naturressurser på en fornuftig framtidsrettet måte i den hensikt 
å verne om vårt livsmiljø - som er i overensstemmelse med vår formålsparagraf. 

Initiativet til aksjonen kommer fra Europarådet i Strasbourg, hvor den spesielle 
komite for vern om natur og naturressurser foreslo 
å arrangere et særskilt opplysnings- og aktiviseringsår 
i 1970 omkring natqrvernproblemene. 

Naturvernåret skal vise Europas befolkning at 
ulike nasjoner gjennom felles tiltak sammen går inn 
for å løse felles naturvernproblem. 

Alle medlemslandene i Europarådet (18 land), 
deriblant Norge, sluttet seg til initiativet, og i 1967 
ble det konstituert en hovedkomite med statsminister 
Per Borten som formann og nedsatt et arbeidsutvalg 
hvor professor Olav Gjærevoll er formann. Stor
tinget bevilget samme år midler til gjennomføring 

Naturvernårets emblem. av kampanjen. 
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NA T,UR VERNARETS M ALSETTING (utdrag) 
A fremme en bredel'e forståelse av 

den begrensede evne Europas naturo ll1 r:l der har til å m øte all e de krav som 
stilles til de m. 

A spre v iten om og vekke forståelse for 
m enneskets naturlige tenc!ens t il å ødelegge sine naturo mgivelser og sin evne 
til å omforme naturen etter ~ in e egne krav i øyeblikket. 

A stimulere ti l ' 
personlig ansvarsfølelse oyerfor naturen som en del av vå r arv . , 

JAP 

Ny lokalavdeling i Harstad 
Den 9. oktober 91e det avholdt konstituerende møte for vår nye 10ka.Javdcling 

i Harstad. Det har vært vis t stor interesse for tiltaket, bl.a. ved at avisene J1ar gitt god 
de kning av aktivitetene og ved at 28 deltakere deltok i dette m ø tet - kartoteket inne· 
h older allerede 35 navn . , 

Følgende styre ble valgt: Bjørn R . Tellefsen, formann, dessuten Sevald Eilertsen , 
Hans H. Jørgensen, M aren A . Hol st og Svein Be kkevoll. 

Det ble gjort rede for høstens program og fo r planene for virksomheten i første 
halvår av 1970. Filmen «Fjellreven på Gautilis» fra Skjomenvassdraget ble vist, og 
til slutt samledes man med kaffe og solo og drøftet fe lles interesse og stiftet n ye bekjent
skaper blan t naturinteresse'rte fagfo lk og amatører. 

Vi gratulerer m edlemmene i Harstad med dannelse av lokalavdelingen og føyer 
til v" re beste ønsker for avdelingens drift og trivsel., 

Ny lokalavdeling i Kongsvinger 
Den 4. november diskuterte biologi·foreningen, «Hevreka», på et mø te på Ko ngsvin· 

ger gymnas o m medlemmer av NZF skulle gå sammen i en lokalforening. Etter en 
orient,ering om NZF Pg diskusjon om planer for arbeidet i en Kongsvinger avdeling, 
vedtok forsamlingen ensteiOmig å kqnstituere seg so m NZF Kongsvinger avdeling. 
Utkast til vedtekter ble enstemmig godtatt, og valg av styre ga følgende resultat: Arild 
Hagen, formann, dessuten Birger Nesholen, Tore ,Collett Moen og Aslaug Be~g . 
Derpå overtok lektor Hermann Hagen med lysbilder av rovfugler og ugler. Bildene 
ble kommentert av Arild H agen, 

NZF Ko ngsvinger avdelingens første arrangementer ble bekjentgjort: Møte den 
20. november og så en ekskursjon med sikte på å studere spurveuglas ha mstringsvaner. 
Ekskursjonen blir ledet av Arild Hagen. Snarest mulig blir det satt i gang et k urs i 
microbiologi/ biokjemi under ledelse av lektor Hermann Hagen, og et fugleku rs m ed 
vekt på fuglesang vil bli ledet av Birger Nesholen. 

V i gratulerer våre medle mmer i Kongsvinger med dannelse av lokalavdelingen og 
bringer den våre beste ø nsker , 

Jørgen A. Pedersen 

Dokumentar/undervisningsfilmer 
Statens Filmsentral h ar gitt ut en katalog over «Undervisningsfilmer for universiteter 

og h øgskoler». Filmene, som er 16 mm, behandler emner innen psykologi, fysikk , 
kjem i, biologi, botanikk , zoologi, medisin , o do nto logi og kulturhisto rie . Katalog kan 
bestilles, og utleie skjer ved hen vendelse til Statens Filmsentral, Schwensen.sgt . 6, 
Oslo l , telefon 60 20 90. ' 

Til medlemmene 
NZF har aldri tid ligere hatt så mange medle mmer so m i 1969, m en det har ,ogs,i 

vært ny reko rd i antall kontingentpurringer. 
l dette nummer av Fauna er vedlagt en postgi'roblankett for innbetaling av neste 

års ko ntingent . Bruk denne aller~de nå før jul - dermed blir det mindre å tenke på 
i 1970. 

Kassererell 
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Til m edlemm er og inte resserte ! 

N Z F (Norsk zoologisk forening) 

DU er interessert i zoologi. Flere av DINE VENNER hnr sa mme interesse ! 
Vil DU at også DE skal bli bedre orientert o m zoologi ? 
Fortell DINE VENNER at NZF 

- er bindeledd mellom landets zoologer og zoologisk interesserte, 
- fremmer interessen for zoologisk fo rskning og undervisning, 

ved bl.a. e kskursjoner, kurs, fi lm, møter , diskusjoner ø ker det alminnelige kjenn. 
skap ti l dyrelivet fø rst og fremst i Norge, og bidrar aktivt til dets utforsk ning, 
verner Norges dyreverden ved på faglig grunnlag å bidra til at dyrelivet og 
miljøforhold blir skjøttet rasjonelt, 

- gir ut bl.a. FAUNA som bringer en mengde aktuelt stoff o m norsk dyreliv. 

NZF har lokalavdelinger r undt om i landet: 
O slo: T o r A. Bakke, Zoologisk Museum , O slo 5. 
Bergen: Bjø rn Berland , Zoologisk M useum, 5000 Bergen . 
Kristiansand: Peter Valeur , Kristiansand Museum, 4600 Kristiansand S. 
Tromsø: Johan Andersen, Tromsø Museum, 9000 Tromsø. 
As: Erik Børset , Zoologisk institutt, NLH , 1432 Vollebekk. 
Sunndalsøra: Arne Inge Holen, Einveg 3, 6600 Sunnda lsøra. 
Harstad: Bj ø rn Rasch Tellefsen, 9401 Harstad . 
Kongsvinger:: Arild Hagen, 2120 Sagstua. 

NZF arbeider med å opprette flere lokalavdelinger fø lgende steder : 
Tønsberg: Ragnar Syvertsen, Dronning Asas vei 8, 3 100 Tønsberg. 
Skien: Arve Narud, Skien gymnas, 3700 Skien. 
M o i R ana : Per Straumfors, Hubergvn . BH, 86 13 Selfors . 

_ Tretten : Jo Vegar Arnekleiv, 2635 Tretten. 

Henvend deg til en lokalavdeling eller en kontaktmann, og vær med i det zoologiske 
miljøet so m er på stedet . H vor det ikke er en lokalavdeling av NZF i nærheten : 

START EN SELV! 
H vordan? Hovedforeningen hjelper til med foredragsholdere, propagandamateriell , 
utarbeidelse av vedtekter, opplegg av kurser, osv. 
Skriv til: NZF, Zoologisk Museum, Oslo 5, - og be o m opplysninger. 

FA UNA-samleperm 
Perm en er fremsti lt i grø nn plast og er 

påtrykt FAUNA, NZF i gullbokstaver . Hver 
perm gir plass ti l 3-4 årganger. Nederst p(\ 
permens rygg er det en p lastlo mme for notater 
o m h vilke årganger permen inneho lder. 

Samlepermer fåes kjøpt gjenno m Norsk 
Zoologisk Forening, Zoologisk museum, 
Oslo 5, til en pris for medlemmer av 
kr, 10,00 pr, perm + porto. 

POSTKORT med dyr emotiv (i sva rt/ h vitt) 
Hvalross, havørn og apollosommerfugl. 
3 stk. tilsammen kr. 1,00. 

Spør et ter samleperm og postkort i 
lokalavdelingen , som kan rekvirere di sse 
fra hovedavdelingen. 
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Praktfulle naturbøker 
TANUMS STORE 
DYREBOK 

TANUMS STORE 
BLOMSTERBOK 

TANUMS STORE 
FUGLEBOK 

611 sider 
1000 ill. ib. 39,50 

592 sider 
1000 ill. ib. 39,50 

580 sider 
1000 ill. ib, 39,50 
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Theis Braanaas 

PATTEDYRB()KA 
Mange naturvenner har ventet på ei hendig og oversiktlig bok om pattedyr. 

Nå er ei slik bok å få hos alle bokhandlere. Opplysningene om pattedyr 

er ordnet under overskrifter som «Størrelse og utseende», «Utbredelse», 

«Sanser og lyder» m.fl. Et meget viktig avsnitt er «Spor og sportegn». 

Hele boka er rikt illustrert av fagtegneren Einar S. Meling. I slutten 

av boka er det gjort greie for de viktigste næringskildene til pattedyra, 

observasjons- og feltmetoder m.m. Boka har format og opplegg som 

passer for ekskursjonsbruk. 

Ta den med på vinterens sporekskursjoner ! 

DET 

Theis Braanaas: 

PATTEDYRBOKA 

Innb. 188 sider 

Kr. 25,00 

Utgaver på begge mål 

NORSKE SAMLAGET 


