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Undersøkelser over marfloen Gammarus lacustris 
ørretens viktigste næringsdyr 

KAREN ANNA ØKLAND 

Marfloen, Gammarus lacustris G. O. Sars, er velkjent av fiskeribiologer 
og sportsfiskere som det viktigste næringsdyret for ørreten i Norge. Mar
floen, eller grunn åten som den også kalles, er et 1-2 cm langt krepsdyr 
som tilhører ordenen Amphipoda (se fig. 1). Gammarus lacustris er den 
eneste ekte ferskvannsmarflo som er alminnelig utbredt i Norge. En nær
stående art, Gammarus pulex L, lever i Sverige helt inn til norskegrensen, 
men er ennå ikke påvist hos oss. To brakkvannsamfipoder, Gammarus 
duebeni Lillj. og G. zaddachi Sexton (sensu Spooner) kan godt tåle rent 
ferskvann, i alle fall i kortere perioder, og de er funnet i innsjøer og elver 
ved kysten, men foreløpig bare som noen spredte forekomster. Disse arter 
er imidlertid stort sett å betrakte som brakkvannsdyr på besøk i vassdragene 
våre (K. A. Økland 1965), selv om Gammams duebeni lever i innlandet i 
noen få vann i Sør-Trøndelag (Ofstad & Solem 1966) og i en brakkvanns
grøft ved Borrevannet nær Horten (J. Økland 1959). 

Det har tidligere vært skrevet endel om den alminnelige ferskvanns
marfloen i Norge; professor Knut Dahl har bl.a. belyst artens biologi og 
utbredelse (Dahl 1915), og professor Sven G. Segerstråle tar særlig for seg 
utbredelsen i relasjon til innvandring etter istiden (Segerstråle 1954). En 
rekke fiskeribiologer har også kommet med bidrag om marfloen. I Fauna 
har arten tidligere vært behandlet av Flo (1965) og K. A. Økland (1965). 
I det følgende skal jeg kort redegjøre for utsnitt aven artikkel i Nytt Maga
sin for Zoologi (K. A. Økland 1969 a). Her blir marfloens utbredelse, øko
logi, biologi og morfologi behandlet. 

l e m 

Fig. 1 
Marfloen, Gammarus lacustris, er 1-2 cm lang (Fra K. A. Økland 1969 a.) 

Gammarus lacustris measures 1-2 cm i length. (From K. A. Okland 1969 a.) 

Fauna 23: 1-11. Oslo 1970. 
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Fig. 2 
Utbredelsen av marfloen, Gammarus lacust. 
ris, i N orge (modifisert etter K. A. Økland 
1969 a). Det er kjent 542 lokaliteter. En 
liste over lokalitetene med referanser og an. 
metkninger er utgitt som stensil (K. A. Øk. 
land 1969 bl . Marfloen mangler i områ. 

dene I, Il og Ill. 
Distribtttion of Gammarus lacLl stris in Nor· 
way (modified from K. A. b kland 1969 a). 
There are 542 known localities. A list of 
localities with references and notes is 
published in K. A. b kland (1969 by. 
Gammarus lacustris is laeking in the re. 

gions l , Il, and Ill. 

Kartet i fig. 2 viser utbredelsen av marfloen i Norge. Vi ser at arten er 
alminnelig utbredt over store deler av landet. Det er imidlertid større og 
mindre områder hvorfra man ikke har noen opplysninger om funn av 
marflo. Etter gjennomgåelse av tilgjengelige data er det overveiende sann
synlig at marfloen virkelig mangler i 3 større områder: I. Østfold-Solør, 
11. Sørlandet med tilstøtende deler av Telemark, og Ill. Bergensområdet. 
Manglende opplysninger om funn av marflo fra andre områder i landet 
kan vel så gjerne skyldes sparsom viten om ferskvannsfaunaen disse steder. 

Marfloen er utbredt i hØyfjellsvann opp til over 1200 meter over havet, 
men den lever også i frodige lavlandsvann på Hadeland og Jæren. Den 
finnes langt sydover i Europa, men også ytterst på Finnmarkskysten. Arten 
har en vid økologisk spennvidde, og spørsmålet reiser seg om det er mulig 
fl finne en forklaring på hvorfor den mangler i disse 3 større områder i 
Norge. Generelt kan man si at når et ferskvannsdyr ikke finnes i et område, 
kan det for det første skyldes at arten ikke har hatt anledning til å spre ~eg 
dit etter istiden. For det annet kan vannene i området ha et for arten 
ugunstig miljø. Det er en rekke miljøfaktorer man må ta i betraktning: 
Klima, vannets fysisk-kjemiske egenskaper, konkurranse med andre arter og 
narurlige fiender. Et utvalg av miljøfaktorer er vurdert for å få en bedre 
forståelse av marfloens spesielle utbredelsesmønster i Norge. 

Vi skal først ta for oss enkelte av vannets fysisk-kjemiske egenskaper, 
nemlig surhetsgraden (pH) og vannets innhold av oppløste kalksalter i 
vannet (total hårdhet, målt i tyske hårdhetsgrader, °dH, der l °dH = 
10 mg "eaO" / 1. Diagrammet i fig. 3 A viser verdier av disse faktorene fra 
832 vann fra hele Norge. Fig. 3 B viser verdiene i de 176 vann hvor mar
floen ble påvist. Det fremgår tydelig at marfloen bare unntagelsesvis er 
funnet i vann med pH-verdier under 6,4, og aldri i vann som er surere 
enn 6,0. 

Vann med pH-verdier som er gunstige for marfloen ligger særlig i om
råder med kalkholdig fjell (særlig kambro-siluriske bergarter). Sammen
holder man utbredelseskartet i fig. 2 med et geologisk berggrunnskart, er 
det ganske tydelig hvordan marfloen ofte finnes i vann som ligger på 
eller nær kalkholdige bergarter (fig. 4). Marfloen finnes imidlertid også i 
større områder med kalkfattig grunnfjell, f.eks. i de sørlige deler av 
Hardangervidda (fig. 5) og på Finnmarksvidda (fig. 6). Her er det etter alt 
it dømme de rikere avleiringer over grunnfjellet som gir vannene noe større 
kalkinnhold og høyere pH-verdier. 

Områder med spesielt sure vann finnes særlig der det er kalkfattig 
grunnfjell med karrig jordsmonn, typisk f.eks. for de indre deler av SØr
landet, fra Nisser og Fyresdal og sørover (område Il på fig. 2, se også fig. 7) . 
Vannanalyser fra dette området viser svært lave verdier for pH, ned til 
pH = 4,4. Det er rimelig å slutte at det her er det sure vann, med det spe
~ielle miljø man finner i surt vann som er årsaken til at marfloen ikke 
lever her. 

Ute langs Sørlandskysten er åer imidlertid mange vann som er påvirket 
av marine avleiringer og som ikke er så sure. Her burde marfloen kunne 

3 



LAKES FROM TOTAL NORWAY 
TOTAL : 832 

21 1 - ---
20 ,···· ······· .. ··· .. ...... ......... .. .. . .. I ~~ 
13 ....... . .. ... .. . ..... . ....... .. ... . .. . 13 

12 

11 

~10 
:>: 
!:9 
",8 

'" ~7 
~6 
« 
:>:5 
-' 
~4 
o 
.... 3 

, . 

.. 

12 

11 

10 

9 

8 

. : ... 
•••• 6 

.... 1:; .. :. , .. . 
. :: :::;,::;:i~;:: ':' . j': 
..... l ,,_ : ...... 2 
: ... ~,., . • : • ..~ • ••• 1 

O '--1'10.~:.~.. • •• ! _-- O 
4.. 5.0 6.0 7. o 8. o 9.0 10. o 

HYDROGEN-ION CONCENTRATION (pH) 

A 

LAKES FROM TOTAL NORWAY 
11 r _ ___ _ ~TO=_T=AL : 176 

I lO j :~-l" ;,09 

",8 

'" ~7 
~6 
« 
:>:5 
-' 
~4 
o 
.... 3 

:1 
4.0 

• 10 , . 
•• 9 

: • 8 

.: . 1
17 

-.. 6 
••••• ;.: ~ 5 

. : . . 
. : . ':., , I' 3 

.t! .. :e ! .. 2 

. ·.,'1'·· :1.: • ·,·h ; ',.'. • ----1 ' 
5.0 6.0 70 8.. ~.o 100

0 

HYDROGEN-ION CONCENTRATION (pH) 

B 

Fig. 3 
Forholdet mellom surhetsgrad (pH) og total hårdhet (OdH) i norske innsjøer. Hver prikk 

representerer en prØve av overflatevann fra en innsjø. (Fra K. A. Økland 1969 a.) 
A: 832 undersøkte vann. 
B: 176 vann hvor det ble påvist marflo. 
The relation between hydrogen-ion concentration (pH) and total hardness (OdH) in 
lakes from total Norway. Each lake is represented by a dot (From K. A. akland 1969 a.) 
A: 832 lakes investigated. 
B: 176 lakes where Gammarus lacustris was found. 
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rrives, dersom vannene ikke er overbefolket av ørret. Det er mulig at man
gelen på marflo i disse områder skyldes at arten ikke har greid å spre 
seg dit. 

I sterk kontrast til de indre deler av Sørlandet med klare, næringsfattige 
vann står store deler av Østfold-Solør-området (område I på fig. 2) med 
sine dyrkete marker og forholdsvis næringsrike vann. Hvorfor finnes ikke 
marfloen her? Her må det være andre begrensende faktorer; først og fremst 
vil jeg fremheve den store fiskerikdom i området. Av de 32 arter fersk
vannsfisk som finnes i Norge lever minst 22 arter i Østfold. Abboren 
er tildels uhyre tallrik, likeledes enkelte karpefisk. Marfloen er ettertraktet 
kost ikke bare for ørret, men for de fleste ferskvannsfisk. Meget taler for 
at den store fisketetthet hindrer marfloen i å etablere seg her. Det er også 
mulig at det er en viss konkurranse med et annet lite krepsdyr, nemlig 
aselIen (Asellus aquaticus (L.», som bl.a. er meget alminnelig i Østfold
vannene (J. Økland 1962). Det er iallfall et faktum at marflo og asell bare 
unntagelsesvis er funnet i samme vann, selv om deres utbredelsesområder 
delvis dekker hverandre i enkelte deler av landet. 

En rekke miljøfaktorer er ikke undersøkt i relasjon til marfloens ut
bredelse. Vi vet f.eks. ikke om det ofte temmelig uklare vann vi finner i 
mange innsjøer i Østfold-området har noen betydning i denne forbindelse. 

I de områder av Østfold-Solør som ikke er influert av marine avleirin
ger, har vannene mer karakter som i det indre av sørlandet. pH-målinger 
viser jevnt over lave verdier og surt vann kan være årsak til at marfloen 
mangler. 

I området rundt Bergen er der ikke funnet marflo. Bergartene er her 
delvis kalkrike (kambro-silur), og vannene har stort sett gunstige pH
verdier. Det er imidlertid langt til områder hvor marfloen er alminnelig, 
slik at manglende spredningsmuligheter kan være en nærliggende forkla
ring på at marfloen mangler. Overbefolkning av ørret i vannene på Vest
landet har tidligere vært trukket frem som en eliminerende faktor (Sømme 
1954, Flo 1965) . 

Professor Dahl overførte i 1912 marflo fra Vassfjord i Leveld, Halling
dal, til to små vann nær Bergen (Dahl 1915). Han satte ut ca. 30000 
eksemplarer i ett vann, ca. 10 000 i det andre. Forsøket mislyktes imidlertid 
- sommeren etter kunne ingen marflo påvises i vannene. Man har siden 
regnet det som bevis for at vannene rundt Bergen ikke har det rette miljø 
for marflo. Nyere forskningsresultater fra Sverige stiller Dahls forsøk i et 
nytt lys. Der har man nå lykkes i å overføre relikte krepsdyr til nye vann 
(Fiirst 1965, Svardson 1970). Forutsetningen var imidlertid at vannene var 
noenlunde like. Laboratorieforsøk viste at den elektrolytiske ledningsevne 
(et mål for det totale saltinnhold i vannet) i det vann som dyrene ble over
ført til måtte være noenlunde lik ledningsevnen i det vann hvor dyrene ble 
innsamlet og som de følgelig var tilpasset til. Det er mulig at miljøforand
ringen ble for stor for Vassfjorddyrene. Selv om arten har en vid økologisk 
tilpasning, kan de enkelte populasjoner være ømfintlige for forandringer 
i miljøet. I så fall burde et nytt overføringsforsøk av marflo kunne lykkes 
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Fig. 4 
I dette næringsrike lavlandsvannet på Østlandet finnes det marflo (Kinn lit jern, 233 m o.h., 
Rin:;saker i Hedmark). KinnIitjern ligger i et område med lite forvandlete kambro-silu
riske bergarter. Vannanalyser viser: kalkinnhold = 10,3 °dH, pH = 7,9. Store eksempla-

rer av marflo ble ofte funnet i slike kalkrike vann. 
A habitat for Gammarus lacustris in a lowland region in the central part o/ South Norway 
(Kinnli!jem, 233 m above sea lev el, Ringsaker in Hedmark). The lake is located in a 
region with unaltered Cambro-Silurian rocks. Water charaeteristics: total hardness = 

10.3 °dH, pH = 7.9 

Fig. 5 
Marfloen lever også i dette fjellvannet på Hardangervidda !Torkjelstjern, 1163 m o.h., 
Tinn i Telemark) . Vannet ligger i et område med grunnfjell. Vannanalyser viser: kalk-

innhold = 0,3 °dH, pH = 7,2. 
A habitat for Gammarus lacustris in a mountain lake in the central part o/ South Norway. 
(Torkjelstjem 1168 m above sea level, Tinn in Telemark). The lake is loeated in a regio,7 
with Pre-Eocambrian rocks. Water characteristics: total h,17dness = 0.3 ° dH, pH = 7.2. 

Fig. 7 
Marfloen mangler i denne innsjøen og i området rundt (område Il, Sørlandet og tilstØ
tende deler av Telemark). Sjøen er Nisser, Nissedal i Telemark, 246 m o.h. Området er 
karakterisert av g runnfjell med mc.:;ct sparso:nme mengder jordsmonn. Vannet er svært 
klart (le_~g merke til den synlige sten bunn) , surt og kalkfatti:; (pH = 6,0, kalkinnholdet 
= 0,2 °dH). Marfloen mangler i dette området sannsynligvis på grunn av det sure vann. 
Gammarus lac!,;stris is totally absertt in this lake, Nisser, Nissedal in Telemark, altitude 
246 m, and in the surrounding region in South Norway (Region Il, Sorlandet and adja
cent Telemark.) Tbe area is characterized by Pre-Eocambrian bedroeks, usually witb 
extremcly spare amounts o/ super/ieial deposits. The u'a:er is very clear (note visible 
stony bottom), acid, and poor in calcium (pH = 6.0, total hardness = 0.2 °dH). The 
absence o/ Gammarus lacustris in this region is probably d!te to the acidity o/ the water. 

Fig. 6 
Miljøtype for marflom på Finnmarksvidda (Aiddeja7rre, 371 m o.h. , Kautokeino i Finn
mark). Selv om vannet ligger i et grunnfjellsområde, ble det funnet relativt meget kalk 
i vannet. (Kalkinnhold = 0,85 °dH, pH = 8,6.) Dette skyldes sannsynligvis kalkholdige 

avleiringer over selve grunnfjellet. 
A habitat for Gammarus lacustris ilt North Norway (Aiddejavrre, 371 m abot'e sea level, 
Kautokeino in Finnmark). Although si:ed in a region with Pre-Eocambrian rocks, the 
water corttaim fair am01t1'its o/ calcium (to tal hardness = 0.85 °dH, pH = 8.6), probably 

due to the super/icial deposits. 



dersom det ble utført under bestemte forhold, som antydet ved forsø!<:et 
med de relikte krepsdyr i Sverige. 

Ved overføringsforsøk må man forvisse seg om at man ikke overfører 
den høyst uønskede marflomarken (Cyathocephalus truncatus (Pallas» sam
tidig. Denne marken lever i ferskvannsfisk og har marfloen som eneste 
kjente mellomvert (Vik 1961). 

Støt:reIsen på de voksne individene av marflo varierer fra vann til vann. 
Det fremgår tydelig av det undersøkte materialet at de største individene 
stort sett ble funnet i de mere kalkrike vann (tab. l). En tilsvarende kor
relasjon mellom størrelse og surhetsgrad kunne ikke påvises. 

Unger av marflo klekkes i tiden mai-september, med størst intensitet i 
månedene juni-juli. Intet i det foreliggende materialet tyder på at denne 
prosess finner sted senere på sommeren jo lengre nord man kommer. Nå 
ble imidlertid innsamlingen av materialet i Nord-Norge foretatt i den varme 
sol rike sommeren 1960. De høye vanntemperaturer kan ha fremskyndet 
tidspunktet for parring, egglegging og klekking denne sesongen. 

TABELL 1 

Kalkinnhold i vann hvor marfJoen ble innsamlet, 0.s kalkinnholdet i de 20 lokalitetene 
hvor de største eksemplarene ble funnet. Den nederste linjen angir data for 7 av de 20 

lokaliteter hvor de aller største dyrene ble funnet. (Fra K. A. Økland 1969 a.) 
Total hardness in loealities where Gammarus lacustris was colteeted, and hardness ~'alueJ 
in 20 loealitjes where the largest speeimens were eaught. The bottom horizontal eolumn 
indieates data /01' 7 o/ these 20 loealities in whieh the very largest speeimens were /ound. 

Antall lokaliteter med 
Gammarus laeustris 

Antall lokaliteter 
med store dyr 
~ : 18-21 mm og/eller 

: 15-18 mm~' 

Antall lokaliteter med 
de aller største dyr 
~: 20-21 mm og/eller 

: 17-18 mm 

(From K. A . akland 1969 a.) 

Total hårdhet (O dH) 

6 4 3 1 

3 l 

Sum 

4 2 20 

3 7 

':' I 3 sjøer ble det funnet både store hanner og store hunner. Disse er tatt med bare 
en gang. 
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Helin og Tisleifjorden er to store vann på fjellet mellom Hallingdal og 
Valdres, henholdsvis 868 m og 810 m over havet. Fig. 8 viser vertikalut
bredelsen av den samlete bunnfauna i disse to sjøer. I Helin lever marfloen 
helt ned til 20 meters dyp, mens den i Tisleifjorden stanser på ca. 5 meter 
(tab. 2). Dette tilsvarer omtrent dybdeutbredelsen av plantesonen i disse 
to vann (fig. 8). Man kan forstå marfloens store betydning for ørreten i 
norske fjellvann når vi ser at den i visse dyp i Helin utgjør opptil 47 % 
<'v vekten av den samlete bunnfauna. 

Marfloen tolererer surt vann dårligere enn både ørret og abbor. Den 
påvirkes allerede ved pH = 6,4, og den ble ikke funnet i vann som var 
surere enn 6,0. De fleste av Norges tallrike innsjØer har pH-verdier mellom 
6,0 og 7,0 (J. Økland 1969). Man har imidlertid i de senere år kunnet påvise 
en forsuring av mange vassdrag, både i Norge og i Sverige, på grunn av 
den økende mengde S02 i nedbøren (Oden 1968). Får denne prosess lov 
til å fortsette, må man kunne frykte for at det vil få alvorlige følger for 
marflobestanden i mange norske vann. 
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Fig. 8 
Dybdefordeling av den totale bunndyrmengde i to fj ellvann (Tisleifjord og H elin) som
meren 1950. (a) angir dybdeutbredelsen av makrovegetasjonen. Modifisert etter]. Økland 

(1964) . 
Vertieal zonation in the total quantity o/ bottom fauna in two mountain lakes (Tislei
fjord and He/in) in Norway during the summer o/ 1950. (a) indieates depth distribu

tion o/ maerovegetation. Modi/ied /rom]. a kland (1964). 
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TABEll 2 

Våt vekt av marflo som present av den samlete b:Infauna i innsjøene Helin og Tisleifjerd 
sommeren 1950. Tabellen er laget på grunnla3 av upubliserte data fra Kjell W. Jensen. 

(Fra K. A. Økland 1969 a. ) 
5howing the proportiOll of Gammarus lacustris as per cent of raw (wet) weight of the 
total standing erop of bottom fauna in lake He/in and lake Tisleifjord dttring the 

summer of 1950. Based on unpublished data from Kjell W. Jemen. 

Dyp 
1!1 

l 
2 
3 
5 

10 
15 
20 

Helin 

(From K. A. Okland 1969 a.) 

% Gamn:a;'us 
(vekt) 

O 
35 
43 
47 
27 
24 

l 

Dyp 
m 

l 
2 

2,6- 2,8 
3 
5 
8 

10 
18.5 
20 

Tisleifjord 

% Gatitmarus 
(vekt) 

o 
5 
O 
O 
5 
O 
O 
O 
O 

- - - ----- --------'--------- -------

SUMMARY 

INVESTIGA TIONS ON Gammarus lacustris G. O. SARS IN NOR W A y. 
The present article is bas ed on arecently published paper (K. A. bkland 1969 a) . 
The distribution of Gammarus laeustris in Norway is found to be affected mainly by 

hydrographical and geological factors. Of special interest is the species' absence in the 
more acid lakes. In some areas, inefficiencies in dispersal and predation by fish also in
fluence the distribution patterns. A tendency of the larger animals to occur in lakes rich 
in lime is demonstrated. Breeding biology and depth distribution in lakes are breafly 
treated. 

Author's address: 
Department of Limnology 
University of Oslo 
Blindern, Oslo 3 
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Skjoldkreps, Lepidurus arcticus, 
i Hallingdal 

REIDAR BORGSTRØM 

Innledning 

Stolsvannsmagasinet 

Skjoldkreps, Lepidurus arcticus, hører til småkrepsordenen Phyllopoda. 
Den er lett kjennelig på det brede skjoldet som dekker forkroppen og en 
del av halen (Fig. 1). Totallengden, målt fra forkant av skjoldet til enden 
av haleplaten, kan bli minst 25 mm, og skjoldets lengde over 15 mm 
(SØmme 1934). Fargen er brunlig med et skjær av grønt, og den er meget 
lett å se når den oppholder seg på stein eller sandbunn på grunt vann. 

Den er en nordlig cirkumpolar art, og sømme (1934) gir en utførlig 
beskrivelse av utbredelsen. I Norge er denne seinere blitt supplert av blant 
andre Berg (1954) som angir en rekke nye funn fra Nord-Norge. I SØr
Norge må skjoldkrepsen ifølge Sars (1896) regnes som en arktisk relikt. 
Vanligvis forekommer den her i vann over ca. 1000-1100 m. Lenger nord
over synker hØydegrensen, og f.eks. i Finnmark finnes den i vann på ca. 
200 m.o.h. (Berg 1954). På BjØrnøya er det skjoldkreps helt nede ved hav
overflaten (Sømme 1934). 

Skjoldkreps er et meget viktig næringsdyr for fisk, spesielt ørret, Salmo 
Irutta, og røye, Salvelinus alpinus. Den er særlig verdifull fordi den ikke 
ser ut til å bli negativt påvirket ved en innsjø regulering. Den ser derimot ut 
til å øke etter en regulering, og ifølge Aass (1969) opptrer den nå i en 
rekke vann der den før reguleringen ikke var påvist. I enkelte tilfeller har 
skjoldkrepsen spredt seg til regulerte vann som ligger under dens tidligere 
høydegrense. Det mest kjente eksemplet er fra Pålsbufjorden der professor 
Dahl fant skjoldkreps allerede sommeren 1927 etter at første senkning 
hadde funnet sted samme vinter (Dahl 1932). 

Fig. 1 
Skjoldkreps tatt i september i Nedre Stolsvatn. 

L. arcticlIs lotmd in September in lake Nedre Stolsvatn. 
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Fauna 23: 12-20. Oslo 1970. 

Sikreste måten å påvise skjoldkreps i et vann ser ut til å være en under
søkelse av mageinnholdet hos fisken. Runnstrom og Maar (1950) nevner at 
på tross av hundrevis av bunnprøver i blant annet Blåsjøen i Sverige, fikk 
de ingen skjoldkreps på denne måten. Den ble derimot funnet i mageinn
holdet hos røye. Et lignende eksempel har vi fra Mårvatn i Telemark der 
det i august 1969 ble tatt 67 bunnklipp med en Ekman-henter. Bortsett 
fra en del skjoldkrepsskjold i bunnhenteren ble skjoldkreps kun funnet i 
mageinnholdet hos ørret, der den forekom i 47 av 100 undersøkte fisk. 

Skjoldkrepsen kan ofte sitte i ro på bunnen, og når den oppholder seg 
på grunt vann er den lett å ta med hånden. Den skulle derfor ikke i større 
utstrekning unnvike en bunnhenter. Grunnen til at den vanligvis ikke fåes 
i slik redskap kan da skyldes at tettheten er lav, at den innen vannet har en 
begrenset utbredelse eller at den til visse tider oppholder seg et stykke over 
bunnen. Det var derfor overraskende å få relativt mange skjoldkreps med 

Fig. 2 
Kartskisse over Stolsvannsmagasinet. 

Map ol Stolsvatn reservoir. 
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en Ekman bunnhenter i Stolvannsmagasinet i Hallingdal ved en under
søkelse der sommeren 1969. Materialet herfra vil kunne belyse enkelte 
sider ved dette viktige og interessante krepsdyrets biologi. 

Ved innsamling av mageprøver fra ørret i magasinet har jeg hatt god 
hjelp av Lars N. Brataker, Lars Skrattegard og Arne Haugland. Oslo Lys
verker har finansiert undersøkelsen som har vært et ledd i kartleggingen 
av ernærings- og fiskeforhold i magasinet. 

Områdebeskrivelse 

Stolsvannsmagasinet ligger i Hol og Al kommuner i Hallingdal. Ved 
h.r.v. ligger magasinet på 1091 m.o.h., og har da et areal på ca. 36 km~ . 
Det består aven rekke vann, blant annet Øvre og Nedre Stolsvatn, Stols
tjern, Djup, Iungsdalsvatn, Geitevatn, Buvatn, Riskevatn, Øvre og Nedre 
Frosen og Mjåvatn som ved oppdemming og kanaler er blitt et magasin 
(Fig. 2). Reguleringshøyden varierer derfor i de ulike deler av magasinet, 
fra 2,5 m i Geitevatn til 12,9 m i Nedre Stolsvatn. Neddemt area l er på ca. 
15 km2

• 

Magasinet har vært regulert siden 1948, men eroderingen i regulerings
sonen er på langt nær avsluttet, og flere steder kan en blant annet se store 
flytetorver. 

Selve magasinet ligger dels i grunnfjellsområde (gneis) dels i kambro
silur, mens det i nedslagsfeltet ellers finnes både sure og basiske dypberg
arter. Overflatevann i august- september hadde en ledningsevne (XlS) fra 
7,3 til 8,3, total hårdhet fra 0,19 til 0,23 °dH og pH fra 6,5 til 6,8. 

Forekomst og dybdeutbredelse av skjold kreps i Stolsvannsmagasinet 

I tidsrommet 27 . juli til 4. juli ble det tatt bunnklipp i følgende vann i 
magasinet: Nedre Stolsvatn, Stolstjern, Djup, Riskevatn, Svaravatn, Geite
vatn, Øvre Frosen og Buvatn. Fra 27. august til 2. september ble undersø
kelser gjentatt i Stolstjern, Iungsdalsvatn, N edre Stolsvatn, Svaravatn og 
Orsenvatn. 

I juni/ juli ble det ialt tatt 22 klipp på 10 meters dybde. Bare i ett av 
disse ble det funnet en skjoldkreps. Fra 2- 7,5 m ble det tatt 46 klipp som 
ialt inneholdt 45 skjoldkreps. Tab. 1 viser at individtettheten beregnet på 
grunnlag av antallet i bunnhenteren i dagene 2.- 4. juli er ganske stor på 
2 til 5 meters dybde, i alle fall der det er mye planterester og mose på bun
nen, men den forekom også på ren sand-grusbunn. 

I overgangen august/ september er forholdene i magasinet annerledes. 
I Nedre Stolsvatn, Stolstjern, Djup og Orsenvatrr fantes det nå skjoldkreps 
på så grunt vann at den kunne tas med hånden. Den satt ofte i ro eller 
foretok svømmeturer like over bunnen. Individtettheten var her anslagsvis 
under 1O/ m2

• Den holdt seg i strandsonen, sannsynligvis hele døgnet for 
den ble sett fra tidlig om morgenen til over midnatt, men det var tydelig 
(;n stor aktivitet og nye skjoldkreps kom til selv om en plukket et område 
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rent. Den ble ikke sett i Svaravatn, Buvatn og Øvre Frosen, men på de 
dagene vi oppholdt oss her blåste det så mye at siktbarheten fra land og 
utover var sterkt redusert. I bunnklippene ble den funnet både fra 5 og 
la meter i Stolstjern, - her fikk vi den ikke i juni. Dessuten ble det funnet 
ett eksemplar fra klipp på 3,5 m i Svaravatn og ett fra 7,5 mi Orsenvatn. 
Det ble altså funnet langt færre individer i bunnklippene i august-septem
ber enn i begynnelsen av juli. 

Størrelse og egglegging 

De to ytre vedheng på ellevte beinpar er hos hunnen omdannet til en 
kapsel der eggene en kort tid blir oppbevart etter at de forlater ovariet 
(Sars 1896). SØmme (1934) fant en tydelig sammenheng mellom antall egg 
i kapslene og skjoldkrepsens størrelse. I materialet fra Stolsvannsmagasinet 
er det en tilsvarende økning i eggantallet med en lengdeøkning av skjold
krepsen (Tab. 2). 

Ingen av skjoldkrepsene fra bunnklippene i tiden 2.-4. juli var egg
bærende. Største individet hadde en totallengde på 8,0 mm (skjoldets lengde 
5,5 mm). I samme tidsrom var heller ikke skjoldkrepsen i mageprøvene fra 
ørret eggbærende, selv om noen var større enn de som ble tatt i bunn
henteren. Den minste skjoldkrepsen, totallengde 2,2 mm, som ifølge be
skrivelsen til Sars (1896) er en larve, ble funnet i ett klipp fra 10 meters 
Jybde i Djup. 

I bunnklippene fra 27. august til 2. september ble det funnet hunner med 
egg fra 7,5 og 10 meters dybde, og hele 19 av 21 hunner fra grunt vann 
var eggbærende. Hunner med egg ble også funnet i mageprøvene både fra 
slutten av juli og i tiden 27. august til 12. september. Egglegging skjer 
derfor over et lengre tidsrom og sannsynligvis på forskjellige dybder i 
magasinet. 

Lengde skjold 
mm 

Length of 
carapace 

mm 

1.4-5.5 
6.3-8.4 
9.1-9.9 

10.0-10.7 
11.0-12.6 
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TABELL 2 

Skjoldets lengde og antall egg i kapslene 
Length of carapace and number of eggs in capsules. 

Antall Number 

Hunner 
Ikke kjønns- Hunner uten egg 

bestemt med egg 
N ot determined Eggbearing 

Non-

lemales 
eggbearing 

sex l emales 

26 
4 l 
6 l 
5 l 
7 O 

Gjennomsnittlig 
antall egg pr. 

eggbærende hunn 
Aver. number of 

eggs per egg-
bearing lemal 

1.75 
1.66 
2.40 
3.40 

Forekomst av skjoldkreps i mageinnholdet hos ørret 

I tab. 3 er satt opp forekomst av skjoldkreps i mageinnholdet fra ørret 
fisket på garn i forskjellige deler av magasinet. I slutten av juni hadde bare 
en av 35 undersøkte fisk fra Nedre Stolsvatn og Stolstjern spist skjoldkreps. 
Fra og med juli til ut i midten av september har over 70 % av ørreten i 
magasinet spist skjoldkreps. I volum er skjoldkreps også helt dominerende 
imageinnholdet. 

TABELL 3 

Forekomst av skjoldkreps i mageinnholdet hos ørret fra Stolsvannsmagasinet i tidsrom
met juni-september 1969 

Occurrcnce ol L. arcticus in stomach contents of traM Irom Stolsvatn reservoir during 
lune-September 1969 

Antall fisk Lengde- Antall 
fisk med 

Vann Tidsrom undersøkt gruppe 
skjoldkreps Frekvens 

Lake Period Number Length- I Number ol 
Frequency 

ol fish group 
lish with % 

exam. cm 
L. arcticus 

Nedre Stolsvatn 28/6 31 16-31 l 3,2 
-»- 27/8-30/8 11 28.5-58 10 90,9 

Stolstjern 28/6 4 33.5-57 O -
-»- 27/8 4 25-39.5 4 -

Riskevatn 1/7 40 15-38 9 22,5 
-»- 31/8 3 28.5-34 3 -

Geitevatn 2/7 67 16.5-36 55 82,1 
Buvatn 5/7 21 16.5-40 15 71.5 
-»- 12/9 8 31-40 8 -

Øvre Stolsvatn-Djup 29/7-30/7 5 29.5-37.5 5 -
Iungsdalsvatn 28/8-29/8 30 17.5-40 21 70.0 
Orsenvatn 2/9 5 28-38 5 -
Mjåvatn 10/9-12/9 8 29-43 6 -

TABELL 4 

Gjennomsnittlig antall skjoldkreps pr. ørret med fylt spiserØr/magesekk 
Average number of L. arcticus per traut with lilled esophagus/ stomach 

Antall fisk Lengde- Antall 

undersøkt gruppe Gj.snittlig skjoldkreps 
Tidsrom Number of Length- lengde pr. fisk 
Period lish group Aver.length Number ol 

cxamined cm L. arcticus cm per fish 

2/7 10 27-34.5 30.7 204+ 
26/8-2/9 11 25-36.5 31.8 58+ 
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Tab. 4 illustrerer størrelsesforskjellen på skjoldkrepsen som er spist tidlig 
i juli og i overgangen august/ september. Gjennomsnittlig antall skjoldkreps 
pr. ørret som har magesekk og spiserør fylt, er her fire ganger større 2. juli 
enn i tidsrommet 27. august til 2. september. 

Diskusjon 

Skjoldkrepsen i Stolsvannsmagasinet forekommer på vidt forskjellige 
bunntyper. Ekmans bunnhenter lar seg ikke bruke der bunnmaterialet be
står av grovere materiale som grus og stein, men de få klippene som fore
ligger fra sand-grusbunn viser at den også er vanlig på slik bunn. Den fore
kommer fra O til minst 10 meters dybde, og resultatene fra bunnklipp og 
mageprøver tyder på at bestanden i magasinet er stor. 

Dahl (1917) har funnet skjoldkreps (en larve) på 20 meters dybde, mens 
SØmme (1934) angir funn fra 0-5 meter. I Stolsvannsmagasinet forekom 
eggbærende hunner fra 10 meters dybde helt opp på grunt vann, og egg
legging foregår trolig på de samme dybdene. Dahl (1932) antar at eggene 
tåler tørrlegging og frysing om vinteren. Ifølge Aass (1969) ser en vinter
senkning også i det lange løp ut til å ha en positiv innvirkning på skjold
krepsbestanden. I Stolsvannsmagasinet er bunnarealet øket betraktelig 
etter oppdemmingen, og dermed er det sannsynlig at skjoldkrepsbestanden 
har øket både på grunn av selve vintersenkningen og på grunn av at arealet 
er øket. 

Den tilbakegangen som andre viktige næringsdyr, f.eks. marflo, Gam
marus lacustris, og alminnelig damsnegl, Lymnaea peregra, høyst sannsynlig 
har fått etter reguleringen kan derfor delvis være kompensert ved et øket 
~;kjoldkrepsantall. Det kan nevnes at Dahl (1917) oppgir mageinnholdet 
hos ørret fra Riskevatn i august 1913 til overveiende å bestå av marflo. 
Denne ble ikke funnet hverken i bunnprøvene eller i mageprøvene fra 
Riskevatn sommeren 1969, mens den fremdeles forekommer blant annet i 
Stolstjern og i Buvatn. 

De siste innsamlede mageprøvene fra Stolsvannsmagasinet (Mjåvatn og 
Buvatn) 9.-12. september besto for en stor del av skjoldkreps. SØmme 
(1934) fant skjoldkreps i mageinnholdet fra ørret i Halnevatn på Hard
angervidda helt til desember måned. Det er derfor trolig at skjoldkreps 
er tilgjengelig for ørreten i magasinet fra tidlig på sommeren til langt 
utover høsten. Dette er også sannsynligvis forklaringen på at ørreten i 
magasinet vokser meget raskt, opptil ett kg i løpet av fire somre. Vekst
hastigheten hos ørret fra f.eks. Geitevatn ble også lenge før reguleringen 
karakterisert som glimrende av blant andre Huitfeldt-Kaas (1912). 

Sars (1896) mener at skjoldkrepseggene først klekkes sommeren etter at 
de er lagt - dermed blir det bare en generasjon pr. år. Skal en ta mengden 
skjoldkreps i bunnklippene som et uttrykk for bestandstettheten i magasinet, 
er det tydelig at bestanden går ned fra begynnelsen av juli til ut i august
september. Det ble heller ikke funnet små eksemplarer i august-september. 
Larver eller små skjoldkreps ville ellers vært en indikasjon på at klekking 
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nylig hadde funnet sted. Når rekrutteringen utover sommeren er liten eller 
ingen, vil ørreten kunne beite bestanden ned, og det er trolig det som har 
skjedd i Stolsvannsmagasinet. 

Aass (1969) nevner også eksempler på at predasjon er en faktor som 
kan influere tetthet og utbredelse av skjoldkreps. Ifølge Aass skyldes etab
leringen eller ekspansjonen som skjoldkrepsen har hatt i regulerte vann, 
likevel ikke en minsket predasjon, fordi den totale fiskebestanden i mange 
av disse vannene ikke har gått ned etter reguleringen. Det er derimot vinter
temperaturen som ser ut til å være den begrensende faktor for utbredelsen. 
I regulerte vann finner det sted en senkning av vintertemperaturen, og Aass 
mener at det er denne forandringen som har vært gunstig for skjoldkrepsen. 

De forskjellige vannene som Stolsvannsmagasinet består av, har regule
ringshøyder fra 2,5 til 13 m, og dessuten er det ulike dybdeforhold i maga
sinet. Dermed vil temperaturforholdene også variere mye. Dette kan derfor 
tenkes å ha betydning for skjoldkrepsbestanden, slik at denne blant annet 
får en ulik tetthet i de forskjellige vannene. Men en rekke andre faktorer, 
~ lik som bunnforhold, næringsforhold og ørretbestandens størrelse vil også 
influere på skjoldkrepsbestanden. 

Skjoldkreps forekom bare i en ørret fra Stolstjern og Nedre Stolsvatn 
28. juni, og den ble heller ikke funnet i bunnklippene på dette tidspunkt. 
Et par dager seinere ble det derimot i andre deler av magasinet funnet 
ganske store skjoldkreps i de fleste undersøkte ørretmagene (f.eks. fra 
Geitevatn) og dessuten i bunnklipp fra 2 til 10 meters dybde. Det ser derfor 
ut til at skjoldkrepsen ikke begynner å klekke til samme tid over alt i 
magasinet. 

Dette kan også ha sammenheng med temperaturforholdene. En forskjel
lig klekkingstid vil indirekte få stor betydning for ørretens vekst. I f.eks. 
Geitevatn vil ørreten begynne å spise skjoldkreps lenge før ørreten i Stols
vatn, og dette vil muligens gi seg utslag i en forskjellig vekst, fordi andre 
tilgjengelige næringsdyr på denne tiden vesentlig består av fjærmygg og 
fåbørstemark. 

SUMMARY 

Lepidttrus arcticus IN STOLSVATN RESER VOIR IN HALLINGDAL. 
In the Stolsvarn reservoir, Central Norway, L. arcticus is found in the stomach contents 

of trout from late June to the middle of September. It is the predominant food item of 
trout in this reservoir. 

L. arctims was also found in botcom samples carried out with an Ekman bortom sampler 
from 2-10 meters depth. It seerned co be more common in the beginning of July than in 
the period August 27th-September 2nd, thus indicating 'a population decrease which is 
probably due co tro:.;t predation. The individuals found were much bigger in August
September than in the period June 29th-July 4th. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
Sarsgt. 1 
Oslo 5 
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Fisk med gummistrikk - et forurensningsproblem? 

PER HOGNESTAD 

Høsten 1969 kom det i pressen melding om en deformert torsk som var 
fanget utenfor Andenes. Det viste seg at den hadde en gummistrikk rundt 
nakken hvor det var blitt et dypt søkk med sårdannelse. Dette fikk senere 
en viss publisitet både i presse og kringkasting, noe som resulterte i at det til 
Marinbiologisk stasjon i Tromsø kom inn opplysninger fra hele landet om 
funn av fisk med gummistrikk både i 1969 og fra tidligere år. Tidligere 
har det vært publisert et tilfelle fra Sørlandet (Danielsen & Tveite 1968). 
På fig. 1 er avmerket de funn av fisk med gummistrikk som hittil er regi
strert her i landet. Tabell 1 gir en oversikt over når og hvor slike fisk er 
funnet og hva slags fisk det dreier seg om. 

Som det fremgår av tabell 1 dreier det seg om 9 forskjellige arter. Nesten 
alle fisker er funnet langs kysten, fra svenskegrensen til russegrensen, og 
til dels langt inne i fjordene og et enkelt eksemplar, en laks, er funnet oppe 
i en elv. Bare 2 fisker er funnet til havs. Nesten 70 % av funnene (i 1969 
nesten 80 %) er gjOrt i Syd-Norge. Fiskestørreisene varierer fra 20 til 
84 cm. 

Felles for alle funn er at gummistrikken har vært lokalisert på samme 
sted på fisken, nemlig bak gjellelokkene. De aller fleste strikk har laget 
dype søkk. Noen har til dels vært innvokset i huden og majoriteten av 
fiskene hadde infiærte sår. Gummistrikktypene har variert svært. Det van
ligste har vært alminnelig pakkes trikk , men det er også påvist Norgesglass
ringer, kanten av gummihansker og andre uidentifiserte strikk lignende 
typer. 

Fenomenet med gummistrikk på fisk er tydeligvis ikke av ny dato idet 
noen av de som har meldt fra om funn nå har opplyst om at de har gjort 
lignende funn tidligere. Gummistrikk bak gjellelokkene på makrell har 
iikeledes vært observert i 30-årene utenfor Hamburg (Johan T. Ruud, pers. 
medd.). 

Bare fra 1969 har vi opplysninger om 14 funn av fisk med gummi
strikk. Med såpass mange funn langs hele kysten må en ha lov til å slutte 
at det må være betraktelige mengder av fisk som svØmmer rundt med 
gummistrikk. Det er vel også trolig at dødeligheten er ganske høy for fisk 
som er blitt infisert på denne måten. Det skulle således være grunnlag for 
å tro at det må være adskillige tusener av «gummistrikkmerkete» fisk langs 
kysten vår. - Marinbiologisk stasjon i Tromsø er fortsatt interessert i opp
lysninger om funn av fisk med gummistrikk. 
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Fig. 1 
Lokaliteter hvor fisk med gummistrikk har vært funnet. A fra 1968 og tidligere, B fra 

1969. Tallene for lokaliretene refererer til Tabell 1. 
Localities where lish with rttbber bands hat'e been observed. A Irom 1968 and previotts 

years, B from 1969. The locality-nttmbers correspond to those given in Table J. 

Hva kan så årsaken til dette være? Det er vel mange teorier som ka:1 
lanseres, men jeg er blitt stående ved følgende tre mulige forklaringer : 

1. Barns «lek» med fisk. 
Det har forekommet at barn har fanget fisk og i en eller annen form fer 

lek har festet gummistrikk på fisken og sluppet dem igjen. Denne årsak 
må forkastes som eneste forklaring da det er lite trolig at barn har kunnet 
forsyne tusener av fisk med gummistrikk. Forklaringen er også lite holdbar 
på grunn av de forskjellige arter det dreier seg om og de forskjellige 
størrelser. 

2. Fiske med levende agn. 
Tidligere var det vanlig i visse tilftller å bruke levende agn f.eks. i kveite

fiske. Agnfisken ble da festet bl.a. med gummistrikk til kroken_ Dette er 
imidlertid lite sannsynlig i dag, bl.a. fordi at slikt fiske nå er forbudt. Dess
uten er en slik forklaring lite sannsynlig fordi det dreier seg om så mange 
forskjellige fiskearter av hØyst forskjellige størrelser. Noen av de større 
fiskene har også tydeligvis ganske nylig fått på seg strikken da de ble 
funnet, fordi det var svært lite merke etter gummistrikken. Forklaringen 
om levende agn må derfor også forkastes som eneste årsak. 
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3. Resultat av forurensning. 
Tilbake står da forklaringen om forurensning som jeg anser for den mest 

sannsynlige. Mesteparten av fisken er funnet i områder hvor sannsynligvis 
forurensningen er størst, hvilket vil si i Syd-Norge helt nær kysten og inne 
; fjordene. Videre at strikken er kommet på forskjellige fiskearter. Det er 
jo høyst forskjellige typer av strikk som er funnet på disse fiskene som også 
har vært av forskjellige størrelser. Observasjonene fra områdene utenfor 
Hamburg tyder også på at det er forurensninger fra tettbebyggelser som er 
den mest nærliggende årsak. Ettersom det da høyst sannsynlig må være 
mangfoldige tusener av fisk langs kysten vår som svØmmer rundt med 
gummistrikk på seg, står vi altså ovenfor et nytt utslag av forurensnings
problem i naturen. 

TABELL 1 

Funnlokalireter og fiskearter som er funn~t med gummistrikk. Nr. i venstre kolonne 
tils varer lokaliterene på Fig. 1. 

Ca:ch locali:ies and lish-spr;cies lottnd with dilfer6?Zf types ol rttbber bands. The nttmbers 
to the leit correspond to the localities given in Fig. 1. 

Dato Art l okalitet I Anm. 

1 1%0, juli laks 84 cm Akkarvik, T roms 
2 1%4, juli laks Varangerfjord 1) 
3 1%6, juli ørret 30em Osa-Ulvik, Hardanger 
4 » okt. Hyse 35em Østbanken 
5 1%7, nov. Sei 49 cm Arendal 2) 
6 1%8, mai Makrell Grimstad 
7 » mai Laks Hekkingen, 120 n. m. NV 1) 
8 » juni Hyse av Stoksund, Trøndelag 
9 1969 PigghF) Bremanger 

10 » Pigghå*) Fensfjorden 
11 » mai Røye 30em HjØrundfjord 
12 » Sei 1 kg Malm, Trøndelag 
13 » aug. laks Målselv, Troms l ) 
14 » » l yr 20em Egersund 
15 » sep. Sei*) 3 kg Ullsfjord 
16 » » Sei Sørfj., Osterfjord 
17 » » Torsk 1 kg Bjordal, Sogn 
18 » » l yr 0,9 kg Farsund 3) 
19 » okt. Torsk 80em Andenes 
20 » » Torsk 35 cm Skjeberg 
21 » nov. Sei 45em Hvaler 
22 » des. Sei 37 cm HolsenØy 4) 

,:.) Finnerne har meddelt at de har g jort lignende funn tidli3ere. 
1) Opplysninger ved fiskeriassistenc P. Hagala, Tromsø. 
2) Danielsen & Tveite 1%8: Fauna 21: 137. 
3) Melding i dagbladet NORDLYS, Tromsø. 
4) Opplysninger ved Havforskningsinstituttet, Bergen. 
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Sei med gummistrikk (nr. 5 i Tab. 1). (Fra Danielsen & T veite 1968.) 

SUMMARY 

FISH WITH RUBBER BANDS - A POLLUTION PROBLEM? 
At present 22 specimens of fish with rubber bands around the neck are recorded 

along the N orwegian coase. The species concerned are salmon, char, sea trout, cod, had
dock, saithe, pollack, mackerel and dogfish. 

This phen omen on is considered a result of oceanic pollution. 

Author's address: 
Marine Biological Station 
9000 Tromsø 

LITTERATUR 

Danielsen, D. & S. Tveite 1968: «Merket sei". Fauna 21: 137. 

Vi har nylig fått vite at fisk med gummistrikk lenge har "ært kjent fra kystene av De 
britiske øyer. Det er der blitt påpekt at den type strikk som det oftest dreier seg om stam
mer fra vanlige condomer. 

Red. 
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Levevis og utbredelse hos spissnutet frosk Rana arvalis, 
i Fredrikstad-distriktet 

JØRN ENGER 

Det var professor Sven Nilsson i Lund som i 1842 oppdaget og beskrev 
spissnutet frosk, Rana arvalis, etter at han hadde fått tilsendt noen eksem
plarer fra et område ved Kalmar (Nilsson 1842). Her i landet ble arten 
ifølge Zoologisk Museum i Oslo først funnet ved Hof i Vestfold i 1869. 
Omkring århundreskiftet gjorde professor Robert Collett en rekke observa
sjoner av denne frosken, i første rekke på Hvaler, og han foretok også de 
hittil eneste undersøkelser avartens utbredelse og levevis i Norge (Collett 
1918). 

Til i dag har spissnutefrosken med sikkerhet blitt funnet på omtrent 
20 steder i våre sørøstlige fylker (Collett 1918, StØp-Bowitz 1950, Lund 
1957, Barth 1963, Udø 1965, Enger 1966, Andersen og Lid 1968, og Lid 
pers. medd.) (Fig. 1). En del funn og observasjoner i de senere år tyder 
imidlertid på at arten er langt mer vanlig i Norge enn før antatt, og at den 
på enkelte steder med gunstige livsbetingelser kan være vel så tallrik som 
den vanlige frosken, Rana temporaria. 

Mine undersøkelser har vært konsentrert om Fredrikstad-distriktet, og 
har helt narurlig falt i to deler. Hovedformålet har vært å srudere spissnute
froskens levevis, både isolert sett og i relasjon til de andre norske amfibie
artene. Til grunn for dette ligger en nøye og kontinuerlig overvåking aven 
bestemt stor gyteplass i perioden 1966-69, supplert med målinger, opp
tellinger og enkelte akvarieforsøk foretatt med egg og voksne individer fra 
gyteplassen. I samme tidsrom er det foretatt en kartlegging av utbredelse 
og forekomster av spissnutet frosk i Fredrikstad og tilstøtende kommuner. 
Det må understrekes at artikkelen på ingen måte pretenderer å gi noe full
stendig bilde av spissnutefroskens levevis i Norge. Til det er materialet for 
lite og undersøkelsesområdet for snevert. 

Gyteplassen 

En av de største gyteplassene for spissnutet frosk i Fredrikstad-distriktet 
ligger øverst i Bjørndalen, et populært rurområde like nord for byen (Enger 
1966). Gyteplassen består av et myrområde på vel et halvt mål samt en 
dyp, nærmest stillestående bekk som slynger seg halvveis rundt myra 
(Fig. 2). Tilførsel av smeltevann og regnvann gjør at gyteplassen - iallfall 
i gytetiden - har ganske klart vann og nesten konstant vannstand; pH
verdien er ca. 4,2. 

Amfibiene gyter for det meste inne i selve myra, der dybden er 20-30 cm, 
eller på grunne steder i bekkekanten. Vegetasjonen er rik med mye ande
mat, myrkongle, tjønnaks og vassgro. Inne i myra vokser tallrike gras-
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tuster og mye lauvkratt. Av våre fem amfibiearter er det bare den store 
salamanderen, Triturus cristatus, som mangler der, men også denne cr på
truffet i nærheten. 

Av praktiske hensyn har det vært nødvendig å konsentrere seg om denne 
gyteplassen som permanent observasjonsplass, men stedet kan på mange 
måter .stå som modell for den typiske gyteplass til spissnutet frosk. Artens 
krav tIl gyteplass og leveområde ser ut til å skille seg noe fra den vanlige 
frosken~. S~lssnutefrosken foretrekker vesentlig grunne myrområder og 
veg:tasJonsnke dammer med klart vann. Den ser ut til å trives godt i tem
melIg sur~ v~nn, .mye bedre enn vanlig frosk. Dessuten liker den seg på 
holmene l skjærgarden, hvor den ofte er helt enerådende (Cochran 1967). 
Den skyr hell:r ikke barskogen, og den er ofte tallrik i skogstjernene og 
myr~ne langt l.nnen.for lauvskogen, der den vanlige frosken ofte mangler. 
Denmot unngar spissnutefrosken stort sett steinbruddsdammer, vidstrakte 
vann med liten vegetasjon samt grumsete smådammer, der den vanlige 
frosken vanligvis er tallrik. 

Fig. 1 
Steder h\·or spissnutet frosk, Rana arvalis, er funnet i Norge siden 1869. 

Hovedkilde Zoologisk Museum, Oslo. 
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Fig. 2 
En del av gyteplassen i Bjørndalen i leketiden. Froskene gyter langs bekkekanten midt 

på bildet og rundt omkring inne i myra til venstre. 
Foto: Hermod Nordby Hansen. 

Overvintring og tidlig vårliv 

På gyteplassen i Bjørndalen begynner den vanlige frosken å gyte 5.-
10. april. Allerede et par dager senere pleier de første hannene av spissnutet 
frosk å dukke opp inne i myra. Deres sang kommer på dette tidlige tids
punkt bare periodevis og er mye svakere enn sangen til vanlig frosk på 
samme sted. Hannene er dvaske og slappe med uanselig, mørk gråbrun 
kroppsfarge. Putene på tommelfingrene er små og bløte, og «bryllups
fargene» mangler helt. Så tidlig er hannene neppe særlig innstilt på par
ringsleken, og de holder seg derfor beskjedent i bakgrunnen noen dager, 
mens de vanlige froskene dominerer gyteplassen. 

De fleste hanner av vanlig frosk overvintrer nedgravd i slammet på 
bunnen av dammer, myrer og tjern (Ruud 1958). Alt tyder på at de spiss
snutede froskehannene benytter samme overvintringssted. De første han
nene som dukker opp i Bjørndalen tidlig om våren, har trolig tilbragt vin
reren nede i bunnslammet. Kroppsfargen er meget mørk, og huden har blitt 
løs og slapp som følge av det langvarige oppholdet under vann. Spissnute
frosken er dessuten i sitt levesett enda mer bundet til fuktige steder enn den 
vanlige frosken (Jungersen 1907), hvilket også skulle tyde på at over-
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'!intring under vann faller mest naturlig. D e aller fleste hunnene kommer 
derimot fra land. Huden er gjennomgående mye lysere enn hos hannene, 
og hovedvekten av hunnene kommer også betraktelig senere til gyteplassen 
enn individene av det andre kjønn. 

Sang og «bryllupsfarger» 

Først etter at klimaks er nådd i parringstiden til den vanlige frosken, 
begynner antall spissnutede froskehanner å øke på gyteplassene, samtidig 
med at de første hunnene dukker opp, Først nå vokser sangen til spissnutet 
frosk i styrke, og hannenes «bryllupsfarger» blir sterkt fremtredende. 

Den vanlige froskens sang lyder som en blanding av snorking og motor
dur og er lett å kjenne igjen. Verre er det å skjelne sangen til padda, Bu/o 
bu/o, og spissnutefrosken fra hverandre. Tonehøyden hos spissnutefrosken 
ligger noe lavere, og lydene utstøtes maskinmessig og noe raskere enn i den 
ujevne og sprØ paddesangen. Den sistnevnte illustreres best med et klagende: 
kvææææk-kvææææk. Spissnutefrosken utstøter en rekke hurtig boblende 
lyder: plopp-plopp-plopp, cm trent som når man tømmer innholdet ut av 

Fig. 3 
Spissnut~t frosk med relativt butt snute. D e kraftige forlemmene viser at det er en hann. 
Denne er i full parringsdrakt. Smidigere kropp og noe lengre ben g jør at spissnute
frosken er bedre til å hoppe og fremfor alt til å svØmme enn den vanlige frosken. Den 
lyse stripen langs overleppen er mer fremtredende hos denne arten enn hos vanlig frosk . 

Foto: Hermod Nordby Hansen. 

en flaske. Når flere synger sammen, kan det på avstand høres ut som en 
iltert gjøende flokk med terriere. Sangen er sterkest på milde kvelder og 
midt på dagen, svakest under sterk vind og ved lav temperatur. 

«Bryllupsfargene» er et interessant fenomen som ser ut til å gjøre seg 
sterkere gjeldende hos spissnutefrosken enn hos våre to andre springpadder. 
Hos enkelte spissnutete hanner har jeg funnet farger og nyanser som 
nesten kan sammenliknes med salamandernes. Hannene blir i gytetiden 
fastere og mer oppsvulmet i kroppen, og på tommelfingrene vokser putene 
med hornspisser og blir mørke og harde. Fargeforandringen er imidlertid 
mest iøynefallende. Fra å være grå, løs og uanselig de første dagene etter 
vinterdvalen går huden over til å bli blåaktig, glinsende og stram, nesten 
panserliknende (fig. 3). Buken blir enda klarere og skinnende hvit. Hun
nenes «bryllupsfarger» er ikke fullt så fremtredende, men fargemønsteret 
synes ekstra klart og kontrastrikt. 

Gytetiden 

Den spissnutete frosken er betydelig mer sky enn den vanlige frosken. 
Selv i gytetiden medfører enhver liten brå bevegelse eller annen forstyrrelse 
~; t de lekende spissnutefroskene forsvinner lynsnart ned i bunnslammet, 
mens de vanlige froskene ikke lar seg skremme så lett. 

I Bjørndalen blir de første eggklumpene lagt i midten av april, mens 
det ennå er forholdsvis få individer i vannet. I løpet av få dager ankommer 
et par hundre hanner til gyteområdet og samler seg i 5-6 adskilte stadig 
voksende flokker. Tilgangen på hunner synes å være vesentlig mindre, 
omtrent som hos vanlig frosk. Men det er på langt nær så stor forskjell på 
antall hanner og hunner som hos padde, der forholdet kan være 5 : l eller 
større (Volsøe 1949) . 

Som regel sitter ikke hann og hunn av spissnutet frosk lenge sammen i 
klamrestillingen, amplexus. Både vanlig frosk og ikke minst padde forblir 
ofte i amplexus i flere dager. Spissnutefroskene gjør seg imidlertid ferdig 
med eggleggingen i løpet av et døgn eller oftest bare noen få timer. En 
hunn som ankommer til gyteplassen og inngår amplexus med en hann tid
lig om morgenen, pleier å gyte så snart temperaturen har steget i vannet 
utpå formiddagen. Midt på dagen kan det være mange par uti myra, men 
om kvelden er gytingen vanligvis unnagjort, og det er ytterst sjelden at jeg 
har truffet på par i myra om natten. Unntak er tilfelle der svært lav tem
peratur har hindret gyting eller når individer har inngått amplexus i løpet 
av natten. 

Selve eggleggingen foregår ellers som hos vanlig frosk, bortsett fra på 
ett punkt. Mens sæden til den vanlige froskehannen er melkehvit i vannet, 
er sæden til den spissnutete hannen nærmest vannklar, som hos padde
hannen. Spissnutefroskene synes også å være mer omhyggelige med å 
plassere eggklumpene sine på steder som er lite utsatt for uttørring. De 
legger oftest eggene i de dypeste kulpene på gytestedet. De unngår også 
stort sett gyteplassene til den vanlige frosken. 
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Forsøk med partnere av forskjellig art 

Individer av våre to beslektede froskearter gyter mange steder så å si side 
om side, og det ville være rart om det ikke en gang imellom oppstår kryss
parringer. Hvordan greier så froskene stOrt sett å unngå dette, og hvordan 
reagerer de på en partner av den andre arten? 

Jeg har gjort to forsøk. I det første satte jeg en vanlig froskehunn som 
ennå ikke hadde gytt, i selskap med en meget ivrig og syngende spissnutet 
hann i et akvarium. Først etter 10 timer resulterte samværet i amplexus. 
Hunnen var rydelig avvisende, men kunne ikke hindre spissnutefrosken i å 
klamre seg fast. Alt så for øvrig helt normalt ut - inntil hunnen plutselig 
sank død om på ryggen. Hannen forlot henne straks. Det var ingen tegn til 
noen ytre dødsårsak, og akvarieforholdene var meget gode. 

Det andre forsøksparet hadde allerede inngått amplexus da jeg fanget 
dem - en spissnutet hunn og en vanlig hann. Her var det ingen kraftig 
avvisningsreaksjon fra hunnens side. Tvert om oppførte de seg som alle de 
andre «rene» parene. Men det gikk påfallende lang tid - nesten en uke -
før eggene kom. Gytingen fulgte det vanlige mønsteret. Hannen avgav sin 
melkehvite sæd. Etter få dager begynte eggene å råtne bort. 

Disse forsøkene kan ryde på følgende atferdsmønster hos våre froskearter: 
1) Individene av de to artene prøver i størst mulig utstrekning å unngå 
hverandre i gytetiden. 2) Hvis det likevel dannes blandingspar, kan i enkelte 
tilfelle sterke avvisningsreaksjoner fra hunnen skille partnerne. 3) Hvis det 
kommer så langt som til gyting, vil trolig i siste instans krysning bli av
verget ved at hannens sæd ikke er i stand til å befrukte hunnens egg. 

Eggene 

De nylagte eggklumpene til den spissnutete frosken er meget små og 
ligger som regel på bunnen. Det er vanskelig å se forskjell på eggene til 
våre to froskearter, især hvis spissnutefroskhunnen har lagt en relativt stor 
klump (fig. 4). Visse karaktertrekk er imidlertid rypiske for spissnute
froskens eggklump. For det første er den som regel markert mindre enn den 
vanlige froskens og stiger i motsetning til denne ikke opp til vannflaten. 
I tillegg til dette kommer at spissnutefroskens eggklump er nærmest kry
stallklar i løpet av hele utviklingstiden. Hos den andre arten er eggene 
mattere og mer gråaktig, nesten skittengrå, særlig når de har fått ligge et 
par dager. 

Jeg valgte i 1967 ut 5 eggklumper av spissnutet frosk, den minste og 
største jeg kunne finne, samt 3 vilkårlige. Klumpene inneholdt 761, 1004, 
1067, 1209 og 1348 enkeltegg. Til sammenlikning kan nevnes at to klum
per som Robert Collett fant på Hvaler i 1909, inneholdt 1029 og 1290 egg 
(Collett 1918), og at den vanlige froskehunnen legger klumper som inne
holder minst 1500 egg (Kauri 1964) . 

Nylagte eggklumper hadde et volum på 25-30 em3
. De trakk fort til seg 

vann og svulmet opp, men som regel uten å stige opp til overflaten. Det 
endelige volumet varierte fra 110 em3 (761 egg) til 210 em3 (1348 egg). 
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Det fremgår av fig. 5 hvordan eggleggingen avhenger av temperaturen 
og hvordan det samlede antall eggklumper av begge froskearter i 1967 ble 
fordelt over hele gyteperioden. Figuren viser også hvordan gytetiden til de 
to artene forholder seg til hverandre. 

Fig. 4 
I håndflaten ligger en 4-5 timer gammel eggklump av spissnutet frosk. Den legEer 
små klumper i forhold til den vanlige frosken. Denne eggklumpen er nesten fullt opp· 

svulmet. Foto: Hermod Nordby Hansen. 

Etter gytetiden 

I tiden 1.-10. mai pleier sangen å stilne av på gyteplassen, og flesteparten 
;lV individene søker opp på land etter en gytetid som har vart i bortimot 
30 dager. Spissnutefrosken har således en lengre leke- og gytetid enn både 
den vanlige frosken og padda. Liknende erfaringer har jeg også høstet på 
andre gyteplasser. 

Det er interessant at noen hanner slett ikke anser seg for ferdig med 
parringstiden så tidlig. Noen hunner ankommer også sent til gyteplassen, 
eg langt uti mai har jeg funnet enkelte nylagte eggklumper. På dette tids
punkt kan man også fremdeles høre noen få hanner synge svakt, i enkelte 
tilfelle helt inn i juni måned. Om høsten, like før hannene går i dvale i 
bunnslammet, kan de ofte begynne å synge igjen i lange perioder, men 
ikke så kraftig som om våren. En slik form for hØstsang har jeg aldri obser
sert hos våre to andre springpadder. 

De voksne spissnutefroskene holder seg senere på året stort sett i nær
heten av gyteplassen, ofte i selve vannet. Av disse er så å si alle hanner. 
Siden spissnutet frosk er mer avhengig av vann enn vanlig frosk, blir den 
også mer bundet til gyteplassen, og det forklarer også at arten er mer sted
bundet og mindre villig til å foreta lange vandringer enn den vanlige 
frosken og padda. 
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Fig. 5 
Sammenhengen mellom temperatur og gyteintensitet. Søylene viser antall nylagte egg· 
klumper pr. dag for begge froskearter, mens kurven viser maksimumstemperatur i hele 
gytetiden. Svart strek indikerer nattefrost. Antall eggklumper for vanlig frosk og spiss. 

snutet frosk var henholdsvis 39 og 192 på gyteplassen i Bjørndalen. 
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Spissnutefrosken er mer varmekrevende og gyter derfor en uke senere 
enn den vanlige frosken. Det ser også ut til at den oppsøker vinterkvarteret 
tidligere enn sin mer hardføre slektning. De froskene jeg har funnet sent på 
høsten i Bjørndalen, har utelukkende vært eksemplarer av vanlig frosk. 

Lengde av kjønnsmodne individer 

GjennomsnittSlengden (målt fra snutespiss til anus) for 50 individer fra 
gyteplassen i Bjørndalen var uansett kjønn 56 mm. Gjennomsnittslengden 
for 20 hunner og 30 hanner var henholdsvis 55 og 57 mm. Største og minste 
hunneksemplar målte 62 og 45 mm. De tilsvarende tall for hannene var 
60 og 44 mm. 

Som hos våre andre amfibier - bortsett fra den lille salamanderen, 
Triturus vulgaris - ser det ut til at hunnene hos spissnutet frosk oppnår 
den største lengde. Men bortsett fra enkelte sporadiske funn har jeg funnet 
svært få virkelig store hunner i Bjørndalen. Oftest er hannene en tanke 
større. Det mest påfallende er et stort antall med små og spinkle, men 
likevel kjønnsmodne hunner som måler mellom 45 og 50 mm. De er utvil
somt førstegangsgytere og legger meget små klumper med få egg. De fleste 
hannene er kraftigere og har vanligvis en lengde på mellom 52 og 58 mm. 
Men også her deltar overraskende små individer i parringsleken. 

Utbredeise og forekomster i Fredrikstad-distriktet 

I dette området har arten siden 1966 blitt funnet på i alt 19 steder, som 
alle er dammer, myrer eller områder i umiddelbar nærhet av slike. Det 
fremgår av fig. 6 hvor de forskjellige funnene er gjort og hvor store fore· 
komstene er. På de fleste stedene foregår det årviss gyting. På 5 gyteplasser 
opptrer spissnutet frosk mer tallrikt enn vanlig frosk. På Hestholmen i 
0raområdet er spissnutefrosken så å si enerådende. 

Som regel opptrer spissnutefrosken i selskap med andre av våre amfibie
arter, oftest sammen med vanlig frosk og liten salamander, men ikke sjelden 
gyter også padde på samme sted. Når man ser på Fredrikstad-området i sin 
helhet, er nok spissnutefrosken den minst tallrike av disse amfibieartene, 
men den er langt mer vanlig enn stor salamander, som bare er å finne på 
noen få steder. 

Det kan virke som om spissnutefrosken er mer stedbundet enn den van
lige frosken, og at den således i enkelte områder opptrer i mer eller mindre 
avgrensede bestander. Omgivelsene ser ut til å ha sin betydning, slik at f.eks. 
størrelse, fargetegning og muligens snuteform varierer med de tre hoved
biotopene i distriktet: skjærgård, barskog med myrer og lauvskog med dyr
ket mark. Visse ytre kjennetegn er typiske for bestemte lokaliteter. Indi
videne på Gluppe (dyrket mark) er ganske store og grove. Eksemplarer fra 
0ra-området (skjærgård) er betraktelig mindre, spinklere og har finere og 
mer kontrastrik fargetegning, mens froskene i Bjørndalen (barskog) har 
mer ensfarget hud og noe buttere snute. Et mer omfattende materiale må 
imidlertid skaffes til veie for å trekke videre slutninger om eventuelle av-
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grensede leveområder og lokale bestander. Det dreier seg likevel bare om 
små variasjoner. Fra andre europeiske land kjenner man til to forskjellige 
fargevarianter av spissnutet frosk, en ustripet og en stripet (Srugren 1966). 
Den ikke-stripete varianten er dominerende og muligens enerådende her i 
Norge. Den andre skiller seg fra den førstnevnte ved 3 lyse striper eller 
bånd langs ryggen. Den stripete varianten er meget vanlig på Jylland, og 
den er også funnet på forskjellige lokaliteter i Sverige, selv om den der er 
sjelden (Gislen og Kauri 1959). Det ville derfor være av stor betydning 
ved fremtidige registreringer av spissnutet frosk ikke bare å bestemme 
arten, men også forsøke å finne ut om den stripete varianten forekommer i 
Norge. 

Kje-nnevann 
lO. 

ROLVSØY 

• 

Fig. 6 
Utbredelseskart for spissnutet frosk i Fredrikstad·distriktet. Funnene er klassifisert på 
fØlgende måte: • = stor gyteplass med årviss gyting og tallrik stamme. Å = gyteplass 
med beskjeden gyting og få individer. • = Sporadiske funn av enkeltindivider eller 

enkelte eggklumper. 
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SUMMARY 

HABITS AND DISTRIBUTION OF MOOR FROG, Rana arvalis, IN 
THE DISTRICT OF FREDRIKSTAD. 

This article presents the first comprehensive Norwegian survey on the mo or frog in 
more than 50 years. Though this species is supposed to be rather common in the 
southernmost counties of Norway, very few observations have been made so far. This 
is believed to be due to certain difficulties in distinguishing between the moor frog and 
the common frog, Rana temporaria. Fig. 1 shows Norwegian observation places in the 
period 1869-1969. 

The author has stlldied the moor frog since 1966, and this survey is based on obser
vation periods llndertaken on one special location, Bjiirndalen, during the last four years. 
The ha bits are discussed, and the differences in relation to the other Norwegian amphi
bia are emphasised. 

The breeding period of the moor frog in Norway has been found to begin one week 
later and to last much longer than that of the common frog (Fig. 4). Many of the spe
cimens collected in Bjiirndalen have been surprisingly small, only about 45 mm long, 
and have produced very few eggs. At the ave rage the males are biggest, and these also 
appear to predominate in num ber. 

[n the area around Fredrikstad occurrences seem to be numerous when compared with 
those previously found in Norway. Though this species is completely lacking on man y 
breeding places, it has been found at certain localities to be the most numerous amphi
bium. As opposed to the common frog, the moor frog in this area tend to prefer forest 
districts, bogs, and moors with rather acetous water. 

The striped variety of Rana arvalis has not been found in Fredrikstad or in other 
parts of Norway so far. 

Author' s address: 
Chrisrianslund alle 9 
1600 Fredrikstad 
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Blokkering av jakt hos jaktfalk 

ALV OTTAR FOLKESTAD 

Under ein trekkfuglekskursjon til Vigra 21. september 1969 for NOF 
lokalavdeling Nordvestlandet, fekk deltakarane vere vitne til ein uventa 
reaksjon hos predator og bytte. 

Observasjon 

Vi heldt nokre kvilande lappspaver, Limosa lapponiea, under observa
sjon. Dei sat på grasbakken like innafor den flate sandstranda. Brått letta 
dei, og ei av dei kom i vinglande flukt utover stranda. Vi vart då var ein 
jaktfalk, Paleo rustieolus, som kom i flat glideflukt mot vinden over den 
lave lyngheia med kurs for denne spova. Vi stod på berre 20-25 m av
stand og hadde ypper leg høve til å følgje hendinga gjennom kikkert. 

FØr falken nådde fram, slepte spova seg ned på stranda på eit område 
med nokre få, spreidde rullesteinar og vart ståande med stivt urbretta og 
nedretta venger støtta i sanden, utbreidd og nedbretta stjert slik at den kvite 
overgumpen vart eksponert, bøygde hælledd og med nebbet peikande skrått 
opp. I det falken kom, flaksa spova stivt og «hjelpelaust» med vengene, 
huka seg så vidt og tok eit par steg, men letta ikkje. Ei av de andre spovene 
flaksa varslande over falken. Denne stogga og vart hengande og flaksa på 
vinden ca. Yz maver spova, medan han dukka mot henne fleire gonger, 
tilsynelatande for å få henne på vengene, men for kvar gong huka ho seg 
berre litt saman, slo nokre få slag med vengene og vart ståande i same stil
ling. RØrslene og holdninga hadde påfallande mange likskapstrekk med 
avleiingsreaksjon ved reir eller ungar. Etter ca. 1 minutt gav falken opp, 
svinga inn over land att og forsvant i stup mot eit tjern der det heldt til ein 
del fugl. 

Under heile hendinga hadde vi ypperlege observasjonsforhold, og det 
såg ikkje ut til at falken reagerte det minste på oss, endå vi stod ute på 
stranda. Han var mykje større enn lappspova, omlag hønsehaukstorleik, og 
etter farge og teikningar å dømme måtte det vere ein ungfugl, truleg <i>. 

Fleire av ekskursjonsdeltakarane undra seg på om lappspova var skadd 
eller sjuk, og for å undersøke dette, gjekk vi etter henne. I førsten flaug ho 
ikkje opp, berre sprang unna, men då vi sprang etter henne, og ca. 2 minutt 
etter at falken flaug bort, letta ho og flaug fullstendig normalt bortover 
stranda. 
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Fauna 23: 36-40. Oslo 1970. 

Fig. l 
Blokkeringssiruasjon hos jagande jaktfalk (erter felrskisse, Vigra 1969) . 

Blocking Jituatioll in Gyr/alcon chaJing a Bar-tailed Godwit, Vigra 1969. 

Diskusjon 

Observasjonen var i høgste grad interessant og tyder på ei forsvars
mekanisme over for predator som ein sjeldan er vitne til. Dei mange lik 
skapspunkta gjer at reaksjonen hos lappspove på mange punkt truleg kan 
jamførast med avleiingsmanøver ved reir eller ungar. Slike reaksjonar er 
velkjende hos svært mange fuglearter og ytrar seg som sterk hemming av 
venge- og beinrØrsler. Fuglen gjev inntrykk av å ve re skadd, og ein even
tuell fiende vil følgje etter. Ofte blir det også eksponert iaugefallande 
teikningar og fargeflekkar (Bergman 1963). Reaksjonen blir tolka som ut
vikla frå oversprangshandling i konfliktsituasj on (Fabricius 1964), ei kom
prornisshandling mellom to store drives, fluktdrive og angrepsdrive, som 
ikkje kan kame til uttrykk samtidig (Welty 1963). 

Ryper, Lagopus spp., reagerer på jaktfalk med å smyge i dekning og 
trykke, eventuelt flyge unna på langt hold (White og Weeden 1966). Tam
due, Columba livia var. dom., som ser vandrefalk, blir sitjande urørleg og 
som frosne, og hemminga mot å flyge er så sterk at ein nesten kan ta dei 
med hendene (Fabricius 1964). Dette minner mykje om reaksjonen hos 
lappspova vi såg. Elles er byttereaksjonar hos falkartene lite kjende. 

Over for predator må ein vente sterk fluktdrive hos byttet, og at det hos 
lappspova samtidig måtte vere sterk frykt for fare i lufta og dermed hem-
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ming av oppflukt blir understreka av reaksjonen då vi gjekk etter henne. 
Normal fluktavstand for lappspover på Vigra er minst 40-50 m. Det er 
såleis rimeleg å tru at likskapen med avleiingsmanøver hadde si årsak i 
delvis likarta konfliktsituasjon. At ho slo seg ned mellom dei få steinane 
kunne tyde på ei viss søking etter vern. 

Ein skulle tru at falken lett kunne slå byttet på stranda, og fysisk ville 
han utvilsomt ha vore i stand til det og. Observasjonar av vill jaktfalk i 
slaget er ytterst få og tilfeldige. Såleis har White og Weeden (1966) i løpet 
av 5 års jaktfalkstudier berre sett jagande jaktfalk 13 gonger, og endå 
færre gonger sjølve slaget, medan dei nemner at Cade berre har sett eitt 
tilfelle på 5 år. Det ser ut til at jaktfalk mest utan unntak slår byttet i lufta, 
aoren direkte slag på flygande fugl frå stor høgde, eller ved ein rask bue 
opp og påfølgjande slag etter at byttet er blitt jaga opp og forfølgt over 
korta re eller lenger strekning (Barth 1958, Salomonsen og Rudebeck 1962, 
White og Weeden 1966, A. Moksnes og R. Langvatn pers. medd.). Om 
første slaget er mislukka, kan han prØve fleire gonger, men ofte fører det 
til at jakta blir oppgitt. Observasjon av Barth (1958) tyder på at jaktfalken 
slår i hel byttet med brystkammen og at det fell daudt til jorda, medan 
White og Weeden (1966) har sett byttet bli gripe direkte under slaget 
utan syn leg stogg i flukta. Demeoriev (1966) nemner det same og at byttet 
blir drept med nebbet. Carl SchØyen meiner at vandrefalk spiddar byttet i 
nakken med ei klo (Barth 1958), andre at han slår det i hel med førene i 
forbifarten og deretter plukkar det opp (Austin 1962). 

Det ser difor ut til at jaktfalken er ein sterkt spesialisert luft jeger, og 
ein kan tenkje seg at spesielle stimuli frå ein flygande fugl er avgjerande 
for slag. For predatorar generelt er det kjent at objekt i rørsle er eit av dei 
viktigaste stimuli for jakt (Marler og Hamilton 1967) . Normalt vil ein 
jaktfalk jage opp byttet, som deretter aoren blir slått direkte eller jaga 
over korta re eller lenger strekning. Dette vil følgje i naturleg samanheng, 
og det er vanske leg å påvise nøkkelimpulsane for dei forskjellige reaksjonar. 
Dei kan ein først finne om ein eller fleire av dei uteblir og jakta blir blok
kert eller går unormalt. Alt tyder på at jakta i det beskrivne tilfellet blei 
blokkert av at lappspova ikkje tok til vengene og presenterte nøkkelimpul
sen for slag. Falk går normalt ikkje på åtsel, til forskjell frå fleire andre 
rovfuglar, og det kan og tyde på så sterk spesialisering at falken er avhen
gig av ei føregåande reaksjonsrekke for å kunne oppfatte eit daudt dyr som 
mat. Når det er funne pattedyrrestar i falkereir, kan ein tenkje seg at fal
ken gjennom innlæring kan modifisere det Gpprinnelege mønsteret eg så
leis utnytte andre næringstilbod enn levande fugl, som utvilsomt er det nor
male. Om så er tilfelle, kan ein vente mest stereotypt jaktmønster, med til
~varande lettare blokkering hos ungfugl, noko som kunne stemme bra i 
dette tilfellet. Om det normale forløp blir brote ved at ein nøkkelimpuls 
uteblir, kan motiveringa (svolt) bli så sterk at andre impulsar kan utløyse 
reaksjon, og eitt eller fleire ledd i den normale reaksjonsrekka kan falle ut. 
Under liten næringstilgang = sterk svolt kan ein difor vente innlæring til 
«unormalt» bytte. 
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JAP 

Andre faktorar kan sjølsagt og tenkjast å ha spela inn ved blokkeringa 
av falken, som eksponering av den lysande kvite overgmnpen mot svarte 
handsvingfjør. Det er kjent at sterke og bråe kontrastar kan virke hem
mande på predator (Fabricius J 964, Marler og Hamilton 1966), men jakt
falk slår ofte langt meir kontrastrikt bytte enn lappspove, så det kan neppe 
ha vore avgjerande i dette tilfellet. 

Konklusjon. 

For ein fugl som lappspove som lever i ope terreng og som av flygande 
predatorar iførste rekke truleg blir beskatta av falkar, vil eit reaksjons
mønster som det beskrivne kunne ve re ei bra forsvarsmekanisme for falk 
på nært hold, då det neppe vil vere sjanse for flukt eller vern i vegetasjon. 
Det kan difor tenkjast at dette er eit normalt reaksjonsmønster for lapp
spove under angrep a v falk. Over for ein rovfugl som hønsehauk ville ein 
slik reaksjon derimot virke motsett. Han slår ofte bytte på bakken, og tyde
leg hemma rørsler ville bli oppfatta som sjukdomsteikn og dermed for
sterka impuls for slag. Det kan nemnast at tamduer som ser hØynsehauk, 
flyg opp og jagar omkring i tett flokk (jmfr. reaksjon på vandrefalk) 
(Fabricius 1964), så det kan tenkjast at lappspova og reagerer selektivt på 
rovfuglstimuli. 

Observasjonar av jaktteknikk og reaksjonar mellom jaktfalk og bytte er 
lite kjende når det gjeld viltlevande fugl. Slike observasjonar er sjeldne og 
meir tilfeldige, så difor vil ein observasjon som dette vere av interesse og 
kanskje kaste lys over eit meir komplisert reaksjonsmønster enn ein i første 
rekke ville vente. Det kan vere ein peikepinn om at eit tilsynelatande 
hjelpelaust bytte kan ha psykiske forsvarsmekanismer som er like effektive 
som dei meir velkjende fysiske som skjul, vernefarge, flukt og forsvar. 

SUMMARY 

A HUNTING Faleo rustieolus CHASING A Limosa lapponiea. 
At Vigra near Ålesund, a Bar-tailed Godwit with wings unfolded and bill pointing up

wards, was standing by th shore when the raptor approached, only moving its wings in a 
stift and helpless way (cf. Fig. 1). The falcon, hanging Y2 m above its prey, made severai 
attacks without succeeding to flush the bird before giving up. The author then tried to 
flush the godwit which only ran along the shore for about two minutes. At last he had 
to run it up and the bird then flew in a normal way. 

This behaviour showed a great resemblance to the distraction display by birds dis
turbed with its brood. This conflicting situation was apparently created by the two alter
natives: to flee from the predator or to stay; in this case by an aerial predator. On the 
other hand, the falcon obviously lacked the right key stimuli for scriking. 

Author' s address: 
6060 Hareid 
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Lirype flyttet redet tre ganger 

SVEIN MYRBERGET OG ODD OVESEN 

I forbindelse med økologiske undersøkelser over lirype, Lagopus lagopus, 
ble det på Tranøya i Tranøy, Troms, l. juni 1969 funnet et ryperede 
(jnr. 5/ 69), som senere ble flyttet tre ganger. 

Figuren gir en skisse over de ulike plasseringer. Tallet l betegner opp
rinnelig redeplass osv. 

Redet lå da det ble funnet, godt dekket under en til dels nedgrodd 
bjørkestamme ca. 6 cm i diameter overvokst med røsslyng og husmose. 
Stammen lå nær toppen aven liten bakke. Ved funnet var det 11 egg, 
hvorav ett var uflekket hvitt. Da rypa ble skremt av redet ved funnet, rullet 
to egg et lite stykke nedover bakken og ble ødelagt. 

Ved kontroll 11. juni var redet flyttet 95 cm nedover bakken. Det lå nå 
helt åpent mellom et par grener aven tørrkvist som vi hadde lagt som 
merke. Igjen i det opprinnelige redet var bare det hvite egget. 

Den 13. juni ble høna fanget og veiet. Ved kontroll den 16. juni var 
redet flyttet på nytt nedover bakken, denne gang 45 cm. Noe mose ble da 
lagt i nedkant av redet. 

Ved kontroll 18. juni var redet flyttet igjen. Det lå nå i samme høyde
nivå som forrige gang, men på andre siden aven gren av kvisten, og ca. 
20 cm unna. 
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Plassering av redet på lokalitetene 1-4. Til venstre sett ovenfra, til høyre i vertikalsnitt. 
(Tegn. E. Meling.) 

The positioning of the nest at loealities 1--4. Left: viewed from above. Right: veTtieal 
profile. 

19. juni klekket alle egg som da var i rede 4. Normal rugetid er 22 døgn. 
I løpet aven lO-års periode er det kontrollert flere hundre ' rypereder, 

men dette er det eneste tilfellet av flytting av redet. Trolig er den utløst 
ved at enkelte egg har rullet nedover bakken. Flyttingen fra rede 3 til 4 
viser imidlertid at også en aktiv transport av eggene har funnet sted. Også 
det at alle normale egg lå samlet hver gang, antyder en aktiv medvirkning 
fra rypehøna. Muligens var det ingen tilfeldighet at det bare var det hvite 
egget som ble liggende igjen. 

En flytting av reder over korte avstander er i sjeldne tilfelle kjent også 
fra forskjellige andefugler, gjerne da i forbindelse med at reder er holdt 
under kontroll fra skjul, ved oppsetting av fangstapparater ved redet m.m. 

SUMMARY 

Lagopus lagopus MOVED NEST THREE TIMES. 
At Tranby in Troms county, a willow grouse moved her nest three times during the 

incubation period (see Fig.). The distances between centres of the nests were 95 cm, 
45 cm, and 20 cm respectively. The facts indicate both a passive (rolling downhill) and 
an active transport ing of eggs. One white unspeckled egg was left in the original nest. 

Authors' address: 
State Game Research 
Box 63 
1432 Vollebekk 
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Til medlemmer og interesserte! NZF (Norsk zoologisk forening) 
Fortell DINE VENNER at NZF 

- er bindeledd mellom landets zoologer og zoologisk interesserte, 
- fremmer interessen for zoologisk forskning og undervisning, ved bl.a. ekskursjoner, 

kurs, film, møter, diskusjoner, 
- øker det alminnelige kjennskap til dyrelivet først og fremst i Norge, og bidrar ak

tivt til dets utforskning, 
- verner Norges dyreverden ved på faglig grunnlag å bidra til at dyrelivet og miljØ

forhold blir skjøttet rasjonelt, 
- gir ut bl.a. FAUNA som bringer en mengde aktuelt stoff om norsk dyreliv. 

NZF har lokalavdelinger rundt om i landet: 
Oslo: Ole P. Bergaust, Universitetets zoologiske laboratorium, Oslo 3. 
Bergen: Bjarne MeidelI, Zoologisk Museum, 5000 Bergen. 
Kristiansand: Peter Valeur, Kristiansand Museum, 4600 Kristiansand S. 
Tromsø: Johan Andersen, Tromsø Museum, 9000 Tromsø. 
ÅS: Jørgen A. Pedersen, 1430 ÅS. 
Sunndal: Øystein Bollingmo, Hagaveien 22, 6600 Sunndalsøra. 
Harstad: Bjørn Rasch Tellefsen, 940 l Harstad. 
Kongsvinger: Arild Hagen, 2120 Sagstua. 
Volda: Magne Ødegaard, c/o L. FinnØY, Eksec, 6100 Volda. 
Grenland: Arve Narud, Skien gymnas, 3700 Skien. 
Rana: Per Straumfors, Hubergveien 8 H, 8613 Selfors. 
Valdres: Frode Berge, Valdres gymnas, 2900 Fagernes. 

NZF arbeider med å opprette flere lokalavdelinger følgende steder: 
Tønsberg: Ragnar Syvertsen, Dronning Åsas vei 8, 3100 Tønsberg. 
Follafoss: Tor M. Larsen, 77 23 Follafoss. 
Trondheim: Jon-Arne SneI i, DKNVS Biologisk stasjon, 7000 Trondheim. 
Tretten: Jo Vegar Arnekleiv, 2635 Tretten. 

Henvend deg til en lokalavdeling eller en kontaktmann, og vær med i det zoologiske 
miljøet som er på stedet. Hvor det ikke er en lokalavdeling av NZF i nærheten: 
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START EN SELV! 
Hvordan? Hovedforeningen hjelper til 

med foredragsholdere, propagandamateriell, ut
arbeidelse av vedtekter, opplegg av kurser osv. 

Skriv til 
NZF, Zoologisk Museum, Oslo 5, 
- 03 be om opplysninger. 

FAUNA-samleperm 
Permen er fremstilt i grønn plast og er på

trykt FAUNA, NZF, i gullbokstaver. Hver 
p~rm gir plass til 3-4 årganger. Nederst på 
permens rygg er det en plasdomme for nota
ter om hvilke årganger permen inneholder. 

Samlepermer fåes kjøpt gjennom Norsk 
Zoologisk For:ning, Zoologisk Museum, 
Oslo 5, til en pris for medlemmer av kr. 10,00 
pr. perm + porto. 
POSTKORT med dyremotiv (i svart/hvitt) . 
Hvalross, havørn og apollosommerfugl. 
3 stk. tilsammen kr. 1,00. 

SpØr etter samleperm og postkort i lokai
avdelingen, som kan rekvirere disse fra hoved
avdelingen. 

Zoologiske 

feltundersøkelser 

i Norge 1970 

HJ. MUNTHE-KAAS LUND 

Dette er tredje oversikt vedrørende zoologiske feltundersøkelser i Norge. 

Den første (Lund 1965, Fauna 18: 89-94) omfatter bare fugl og pattedyr. 

Den andre (Lund 1967, Fatlna 20: 249-269) og tredje omfatter hele dyre

riket, bortsett fra husdyr, hvorav bare bie- og tamreinundersøkelser er tatt 

med. 

l likhet med oversikten i 1967 er heller ikke denne fullstendig, men de 

aller fleste institutter som arbeider med felt-zoologi har gitt opplysninger. 

Den systematiske rekkefølge er som regel satt opp som i R. E. Blackwelder: 

Classification of the Animal Kingdom, Illinois University, 1963. 
For de undersøkelser hvor lokaliteten ikke er oppgitt, er denne som regel 

hele Norge. 

Til slutt en hjertelig takk til alle som har hjulpet til ved innsamlingen 

av materialet til denne oversikten. 
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Dyr Forskerens 
Zooplankton, Rotatoria, Populas jons- og Larsson, P. I.B.P./PF 

(stamme, klasse, Formålet med Copepoda, Cladocera produksjonsstudier, O.z.M. 
orden eller art) undersøkelsen navn arb.sted ø. Heimdalsv. 

som undersøkes 
og lokalitet 

(st. = student) (adresse) 
Zooplankton i ferskvann Stemt jern Halvorsen, G. og O.Z.L. 

Evertebrater og Undersøkelser i reg. Jensen, J . W. V.S.M. 
(Fyresdal) Hagen, A., st. 

vertebrater i ferskvann vassdrag, Nea og Driva 
Epifauna på Årsvariasjoner Strømgren, T . V.S.M. 

U ndersøkelser i Dr. Sivertsen, E. V.S.M. Paramuricea placomus Trondheimsfjorden 

reg. vassdrag 
ENCELLETE DYR 

Generelle limnologiske Økland, J. O.L.I. PROTOZOA 

und. i Eikeren-vassdraget Toxiske 

D inoflagellater Forekomst, Sakshaug, E. V.S.M. 
VIRVELLØSE DYR Trondheimsfjorden 
EVERTEBRATA 

Evertebrata i ferskvann Økologi hos bunndyr i Borgstrøm, R. O.z.M. Foraminiferer Næring og Christiansen, B. O.Z.L. 
regulerte ,·ann, Østlandet ernæringsmåter, 

Drøbak og Helsingør 

Substratets innvirkning på Larsson, B., st. V.S.M. 
SV AMPER, PORIFERA Utbredelse og økologi benthosfaunaens sammen- Økland, K. A. O.L.I. 

setning, Jonsvannet i ferskvann 

Bunnfaunaens økologi Solem, J. O. V.S.M. POLYPPDYR, 

i Jonsvannet CNIDARIA 

Actinulida Systematikk, morfologi Clausen, C. B.Z.L. 
Predasjonens innflytelse Mehli, S. A., st. N .L.T. og utbredelse 
på bunndyrfaunaen i 
MålsjØen Lophelia pertusa, Vertikal sonering Strømgren, T. V.S.M. 

Primnoa resedae/ormis og biologi i 
Økologiske og dyregeogr. Økland, J. O.L.I. Paramuricea placomus Trondheimsfjorden 
studier 

Økland, K. A. 
Aglantha digitale Biologi, Oslofjord Smedstad, O. O.M.B. 

Bunnfauna Utbredelse og økologi, O.L.!. 
spes. i relasjon til PARASITTISKE MARK, 
makrovegetasjon i HELMINTHES 
Eikeren-vassdraget 

På og i fisk, fugl og Biologi, systematikk og Dr. Vik, R. O .Z .M. 
Terrestriske evertebrater Kalometri, respirasjon, Moldung, T . B.Z.M. pattedyr dyregeografi 

Edaphon (i jorden) energiomsetning, - »- Halvorsen, O. 
!BP, Stigsruv, 
Hardangervidda På og i fersk- Systematikk, dyregeografi Borgstrøm, R. 

vannsfisk og økologi 
Terrestriske Økologi, part under Østbye, E., O.Z.L. Spesiel t i regulerte vann 

systemanalyse-IBP, H agen, A., 
Hardangervidda, Hågvar, S., Kvalitative og kvant. Lien, L. 
spes. Finse Skar, H. J. registr. på ørret 

Evertebrater i saltvann Biologi, Oslofjorden Schram, T. O.M.B. - »- I fugl Årscyklusunder- Bakke, T. A., st. 

Larver søkeIser 

Plankton Økologi, Saksha ug, E. V.S.M. IKTER, TREMA TODA Histokjemiske Aunet, P., st. B.Z.L. 
Trondheimsfjorden undersøkelser på 

Zooplankton Neustron, Danielsen, D . S. B.S.F. 
marine arter 

vertikalfordeling, og Tveite, S. Systematikk, morfologi og Dr. Brinkmann, A. 
Skagerak utbredelse 
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Dyr Forskerens 
N ucella lapilltts Cytologi, morfologi, Hoxmark, R. 

(stamme, klasse, Formålet med Europa 

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

(st. = student) (adresse) Muslinger, Bivalvia Økologi, Borgenfjorden Lande, E. Tr.heim 
biolog. 
st. 

GASTROTRICHA Clausen, C. 
Utbredelse og bestand, Dr. Wiborg, Kr. Fr. Ha.B. 

RUNDMARK, Faunistikk, taxonomi Berland, B. B.Z.M. matnyttige arter, 
NEMATODA norskekysten og 
(i fisk) Barentshavet 

Nematoda Ident. , utbred., Støen, M. St.P. Blåskjell, Dyrkningsforsøk, Bøhle, B. 
(planteparasitter) bekjempelse Mytilus edulis Vestlandet 

Sørlandet 
Stengel- og kroknematoder, Identifikasjon, raser, Bumbulucz, L. Oslofjorden 
Tylenchida, utbred. , bekj. (sorts- Salinitetseffekt 
Ditylenchus spp. resistens), Østlandet på vekst 

H eteroderidae Identifikasjon, - »- Dyrking, Dannevig, G. m.f!. B.S.F. 
utbredelse Skagerakkysten 

Rostochiensis sp. Raseunders. , bekj., Økologi, Lande, E. Tr.heim 
Potetnematode (sortsresistens) T rondheimsf jorden biolog. 

øst!., Sør!., Sogn st. 

Dorylaimidae, Vektorer for virus- Støen, M. Haneskjell , Økologi, N-Norge Ph. D . Brun, E. T.M. 
Longidorusspp. og sykdommer på planter Chlamys islandiea 
Xiphinema spp. 

Populasjonsøkologi, Ph. D. Brun, E. T.M.B. 
Trichodoridae, Troms og Skreslet, S. 
Tricbodorus spp. 

Dammusling, Utbredelse og økologi Økland, ]. 0 .1.1. 
MOSDYR, BRYOZOA Taxonomi, faunis tikk, Vigeland, I. O'z.M. Anodonta spp. på Østlandet 

begroningsundersøkelser 
Elveperlemusling, Utbredelse i N orge 

Utbredelse og økologi i Økland, }. 0.1.1. Margaritijera sp. 
ferskvann i N orge 

Sphaeridae Faunistikk, Trøndelag Solem,}. O. V.S.M. 
BLØTDYR, MOLLUSCA 

Snegler, Gastropoda Utbredelse og økologi i Kjempeblekksprut, Taxonomi, faunistikk, Kjennerud, }. B.Z.M. 
- »-

Architeuthis sp. Nord-Atlanteren 
ferskvann 

- »- terrestre Faunistikk, økologi, Solhøy, T . B'z.M. LEDDMARK, ANNELIDA 

Hardanger Pol ychaeta sedentar ia Økologi og systematikk, 
Borgenfjorden 

Holthe, T., st. V.S.M. 

Forgjellesnegler, Systematikk, Sneli, }. A. O.Z.M. 
Prosobranchia, nordiske arter Polychaeta, Sabellidae Ultrastruktur på Kryvi , H., st. B.Z.L. 
Archaeogastropoda muskel vev 

Forgjellesnegler Oslofjordens littorale Polychaeta, Serpulidae Cytologisk undersøkelse, B~rgan, P. O.Z.L. 
arter, sonering Oslofjord 

Littorina saxatilis Respiras jon, Troms Skreslet, S. T.M.B. Enchytraeidae, Populasjonsstudier Abrahamsen, G. D.N.S. 
Lumbricidae i barskog 

Hydrobia ulvae Livssyklys, N ordmøre Killingbergtrø, E. O.Z.L. 
IGLER, HlRUDINEA Faunistikk, Trøndelag Solem,}. O . V.S.M. 
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Dyr Formålet med Forskerens Euphyllopoda, Anostraca Utbredelse, økologi, Klemetsen, A. T.M. 
(stamme, klasse, 

undersøkelsen N-Norge 
orden eller art) og lokalitet navn arb.sted 
som undersøkes (st. = student) (adresse) Phyllopoda (ferskvann) Utbredelse og økologi Petersen, R. N .L.T. 

Utbredelse og økologi Økland, K. A. 0.1.1. 
i ferskvann 

Lepidurus apus Biologi, SØr-Norge Aas, P. D .V.F. 

Theromyzon tessulatum, Livssyklus Fjeldså, l . B.Z.M. 
Cladocera (zooplankton) Årsvariasjoner, Lønne, H . l. V.S.M. 

Theromyzon maculosum, 
T rondheimsf jorden 

Theromyzon gariaevi 
C1adocera, Copepoda Utbredelse og økologi Eie, l. A., st. O.Z.L. 

LEDDYR, Registr. på Svalbard Håg \"ar, S. O.Z.L. Vassfaret, Øvre Anasjokka 

ARTHROPODA 
C1adocera, Copepoda Økologi, Hadeland, Halvorsen, G., st. 

EDDERKOPPDYR, i ferskvann Krøderen, Sperillen 
ARACHNIDA 

Eriophyidae (Gall midder) Arter, vertplanter, Fjelddalen, ]. St.P. Zooplankton, Copepoda Årssyklus, bestand Dr. W iborg, Kr. Fr. Ha.B. 
utbredelse i Norge og krill, Euphausiacea økonomisk utnyttelse 

Vestlandet, fjorder 

Bringebærbladmidd, Biologi, bekj. Stenseth, C. St.P. og kystfarvann 

Eriophyes gracilis biologi 

Grasmidder, Utbredelse, bekj., Rygg, T. Copepoda (zooplankton) Årsvariasjoner, Andorsen, l ., st. V.S.M. 
Pyemotidae Østlandet Stjørdalsfjorden 
Hvitaksmidd, 
Siteroptes graminum -»- Årssyklus i relasjon til Strømgren, T. 

Biologi, bekj . Stenseth, C. 
biotiske og abiotiske 

Trådfotmidder, faktorer, 
Tarsonemidae T rondheimsf jorden 
lordbærmidd, 
Tarsonemus pallidus Metridia longa Biologi, Oslofjorden Hovde, H. R., st. O.M.B. 

Spinnmidder, Bekjempelse, resistens Stenseth, C. Parasittiske krepsdyr Biologi Halvorsen, O. O.Z.M. 
Tetranychidae 
Veksthusspinnmidd, Parasittiske copepoder Berland, B. B.Z.M. 
Tetranychus urtieae i saltvannsfisk 

Parasittiske midd Faunistikk Mehl,R. O.Z.M. Limmiske Faunistikk og økologi Steine, l. 
Araneae Økologi, faunistikk, Hange, E., st. B.Z.M. copepoder 

systematikk Cyclops scutifer Økologi Dr. Elgmork, K. O.Z.L. 
Waaler, P. Kristins 

vei 30, Cirripedia, Utbredelse, biologi Snei i, l .-A. Z.M.O. 
Oslo 6 Balanus improvisus 

Araneida, Opiliones Faunistikk, taxonomi, Dr. Kauri, H. B.z.M. Mycidacea, Økologi. Skreslet, S. T.M.B. 
økologi Erythrops abyssomm, Vekst og reproduksjons-

Amphipoda, evne i fj order med ulike 
KREPSDYR, Rhachotropis macropus, temperaturforhold: 
CRUSTACEA Decapoda, Malangen, Balsfjord, 
Crustacea Utbredelse og lensen, l. W . V.S.M. Pandalus borealis Ullsfjord, Porsangerfjord 
(plankton i ferskvann) økologi, Hitra 

Grunnåte, Næringsvalg, aktivitet, Mehli, S. Aa. N.L.T. 
-»- Vertikalvandring, Korsen, 1., st. D .V. Gammarus lacustris parasitter 

lonsvannet 
Tanaidacea Faunistikk, biologi Greve lensen, L. B.Z .M. 

48 
49 



Dyr Forskerens 
Faunistikk, økologi Øvstedal, Y ., st. 

(stamme, klasse, Formålet med 

orden eller art) undersøkelsen navn a rb.sted DØgnfluer, Larvestadiet, utbredelse Larsson, B., sr. V.S.M. 
som undersøkes og lokalitet (st. = student) (adresse) Ephemeroptera og vekst, Trøndelag 

Ephemeroptera, Økologi o.:; faunistikk Larsen, R. B.Z.M. 
Isopoda Arter skadelige for planter Fjelddalen, J. Sr.P. Plecoptera og Tricladida 

(i veksth~s) 
Odonata Faunistikk, Trøndelag Aagaard, K., sr. V.S.M. 

Systematikk og utbredelse Pethon, P. O.z.M. 
(Norge) Steinfluer, Plecoptera Utbredelse, økologi, Lillehammer, A. O.z.M. 

taxonomi 
AselIen, Utbredelse og økologi Økland, K. A. O.L.I. 
Asellus aquaticus i Norge Økologi, faunistikk Mossestad, H ., st. B.Z.M. 

Benkebiter, Produksjon og populasjons- Brækkan, P. , st. B.z.M. Mallophaga, pelslus, Systematikk, faunistikk Mehl,R. O .Z.M. 
Trichoniscus pusillus undersøkelser Anoplura, lus, og dyregeografi, Norge 

Hippoboscidae, lusfluer 
Krabber, Brachyura Faunistikk, Oslofjorden. Christiansen, M. E. O.Z.M. 

Larver Homoptera, Orthecia sp. Produksjon, økologi, evt. Næss, ].S., st. B.Z.M. 

Taskekrabbe, Vandringer, vekst, Gundersen, K. R. Ha.B. Teger, Heteroptera Faunistikk, biologi Taksdal, G . Sr.P. 
Cancer pagurus beskatning, Vestlandet (særli.s på kulturpl.) 

Hummer, Vekst, vandringer, Dannevig, G. og B.S.F. Bladteger, Miridae og Arter, skade, 
Astacus gammartlS beskatning, Skagerakkysten Tveite, S. Engteger, Lygus spp. bekj., Østlandet 

Hummer, Vekst, vandringer, Gundersen, K. R. Ha.B. Lygocoris pabulinus Biologi, skade etc. 
Astacus gammarus beskatning, Vestlandet på frukt og bær 

Kreps, Formering og vekst Lund, H. M.-K. O.Z.M. Jordbærtege, Biologi, skade etc. 
Astacus astact/s Plagiognathus arbustorum på jordbær, Østlandet 

Reker, Norskekysten, Barentshavet Dr. Ras:nussen, B. Ha.B. Notonectidae Faunistikk, Trøndela.:; Dolmen, D., st. V.S.M. 
Pandalus borealis bestand, beskatning 

Sugere, Psyllidae Svermet ider, egglegging, Rygg, T. St.P. 
Symphyla, Pauropoda Økologi og utbredelse Børset, E. N .L.H. Gulrotsuger, bekj., øst- og Sørlandet 

T rioza apicalis 
Diplopoda og chilopoda Faunistikk, systematikk MeidelI, B.A. B.Z.M. 

og økologi Bladlus, Aphidoidea Faunistikk, artsunder- Stenseth, Chr. 
søke I ser på kulturplanter. 

INSEKTER, INSECTA Kuldefysiologi og Dr. SØmme, L. St.P. Biologi, bekj. 
akklimatisering 

Havrebladlus, Prognoseunders., skade Rygg, T. 
Bestandssvingninger, Dr. Sundby, R. og N.L.H. Rhopalosiphum padi sortsresistens, Østlandet 
Aust-Agder Tandberg, F. C. 

Ferskenbladlus, Resistensunders ., Stenseth, C. 
Drivunders. i bekk, Melåen, ]., st. 0.z.L. Myztts persicae i veksthus 
Drammen 

Nettvinger, Mecoptera Dr. Schjeldrup- E. Sundts Faunistikk, økologi Greve Jensen, L. B.Z.M. 
Økologi, etologi Ebb=, Th. gt. Il, Neuroptera 

Oslo 2 
Mecoptera og Diptera, Vinteraktivitet, Vinterøkologi, Østbye, E. O.Z.L. 

Trøndelag Solem, J. O. V.S.M. Boreus sp. og Chionea sp. utbredelse hele landet 

Diplura, Protura Økologi og utbredelse BØrset, E. N .L.H. Vårfluer, Trichoptera Faunistikk, økologi Dyrrdal, N. B.Z.M. 

Collembola Økologi, Fjellberg, A., st. B.Z.M. T axonomi, økologi Solem, J . O . V.S.M. 
Hardangervidda larver og imagines 
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Dyr Forskerens 
Svevefluer, Syrphidae Systematikk, faunistikk, Nielsen, T. 

(stamme, klasse, Formålet med utbr., økologi, biologi 

orden eller art) undersøkelsen 
na" n arb.sted og lokalitet Tipulidae Artssammensetning, Hofsvang, T. , st. O.Z.L. 

som undersøkes (st. = student ) (adresse) populasjonstetthet, 
Finse 

Sommerfugler, Lepidoptera Systematikk Opheim, M. O.z.M. 
Simuliidae Sesongvariasjoner, kjønns- Raastad, ]., st. 

Faunistikk, verrplanrer Edland, T. St.P. fo rhold og taxonomi. 

Hepialidae, Hepialus spp. Arter, vertplanter, skade, Rygg, T. 
Spes. Y. Rendal 

Sogn, Sørlandet Larvenes økologi i elv Aas, W ., st. B.Z.M. 

Hyponomeutidae Arter, biologi, skade etc. Edland, T. 
i Vest-Norge 

Frukttremøll , på frukt og bær 
Lopper, Siphonaptera Systematikk, fau nistikk, Mehl, R. O.z.M. Argyresthia spp. 

dyregeografi 

Rognbærmøll , Biologi, økologi, 
Biller, Coleoptera Undersøk. i sopp Hågvar, S. og Argyresthia conjugella b~kj empelse 

Benestad, E. O.Z.L. 

Viklere, Tortrieidae Arter, biologi , økologi, 
Faunistikk, økologi. Fjellberg, A. , st. skade etc. på frukt og bær B.Z.M. 
Vestnorske kyststrøk 

Målere, Geometridae Arter, spredningsbiologi, og fjelltrakter 
økologi, skade etc. på 
frukt og bær, Systematikk , Norge Strand, A. Husebybk. , 
øst-, SØr- og Vestlandet Smestad, 

Oslo 
Nattfly, N oeruidae Arter, økologi, biologi, 

skade etc. på frukt og bær, Løpebiller, Carabidae Faunistikk, økologi Andersen, ] . T.M. 
øst-, SØr- og Vestlandet spes. på elvebredder 

«Bøddella rver» , Klekketider, skade, Rygg, T. Økologi, Finse Østbye, E. O.Z.L. 
A grotis spp. bekjempelse, øst- og 

Sørlandet Gransnutebillen, Populasjonsstudier, Dr. Bakke, A. D.N.S. 
Hylobius abietis omfang av skader, 

Tovinger, Diptera hele landet 

Gallmygg, Ceeidomyidae, Utbredelse, bekjempelse Stenseth, C. St.P. Barkbiller og trebukker Mikroklimatiske studier Christiansen, E. 
Th omasiniana theobaldi i fo rbindelse med 

Minerfluer, Agromyzidae Arter på korn og enggras Rygg, T. billenes aktivitet, 
Kongsberg 

Museidae 
Populasjonsstudier i Dr. Bakke, A. 
forbindelse med storm-

Løkflue, Hylemya antiqt!a Økologi, bekjempelse, felling av skog i 
Østlandet Søndre Hedmark 

Liten kål flue, Predatorer, sorts- Husbukk, Biologi, bekjempelse, Dr. Lyngnes, R. Løvik, 
H . brossicae res istens, Østlandet Hylotrupes bajttltts, MØre og Romsdal Sunn-

blåbukk, mØre 
Stor kål flue, Økologi, bekjempelse Callidittm violacettm 
H. floralis 

Bringebærbille, Biologi, økologi, Stenseth, C. St.P. 
Chironomidae Faunistikk, økologi, Hansteen, G . B.z.M. Bytttrtts tomentosus bekjempelse i Norge 

imagines, Aurland i Sogn 
Glansbiller, 

Klegg, Tabanidae Faunistikk, taxonomi Dr. Kauri , H . Nitidulidae 
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Dyr Vertebrata Registrering, Lid, G. og 
Formålet med Forskerens Øra, Fredrikstad Andersen, B. A. 

(stamme, klasse, 
undersøkelsen orden eller art) 

og lokalitet navn arb.sted 
Vertebrater, terrestriske Kval. og kvant. Selboe, R. og O.Z.L. som undersøkes (st. = student) (adresse) 

kartlegging av faunaen, Brekke, O., st. 
i Vassfaret 

Rapsglansbille, Populasjonsundersøkelse, Rygg, T -»-
lI1eligethes aen eus skade, bekjempelse, Økologi, part under Østbye, E., 

Østlandet systemanalyse-IBP Hagen, A., 

Snutebiller, Curculionidae Hardangervidda, Skar, H. ]. og 
spes. Finse Hågvar, S. 

Jordbærsnutebille, Biologi, bekj., Norge Stenseth, C. St.P. 
Anthonomus rubi Vertebrater og evertebrater Generelle limnologiske Økland, ]. O.L. I. 

i ferskvann und. i Eikerenvassdr. 
Rotsnutebiller, Arter på kulturplanter, Fjelddalen, J. 
Otiorrhynchus spp. særlig jordbær RUND MUNNER, 

Veksthussnutebille, Biologi, skade, bekj., Stenseth, C. AGNATHA 

Otiorrhynchus S1Ilcatus i veksthus Slimål, lI1yxine glutinosa Hudpatologi, tannveksel, Walvig, F. O.B.S. 
merkeforsøk ved Drøbak 

Veggsmed, Biologi, bekjempelse, Dr. Lyngnes, R. Løvik, 
Anobium punctatum, og MØre og Romsdal Sunn- FISKER, PISCES Egg og yngel. Danielssen, D. S., B.S.F. 
Ernobius mollis mØre Forekomst, vertikal- Dannevig, G. og 

fordeling, Skagerak. Tveite, S. 
Humler og bier, Apidae Systematikk, faunistikk, Løken, A. B.Z.M. Klekking og oppdrett 

biologi, økologi 

Biologi, økologi 
Bestandsundersøkelser, Dannevi:;, G. 

Veps, Vespidae Skagerak 

Bladveps, Tenthredinidae 
Utbr., økologi, biologi, Hognestad, P. T TM.B. 

Pileskuddveps, Euura spp. Arter, biologi, Fjelddalen, ]. St.P. Nord-Norge, Barents-
Trøndelag havet, Svalbard 

PILORMER Patologi (sykdommer) Håstein, T. V.l. 
CHAETOGNATHA 

Sagitta elegans, Biologi, Oslofjorden Jakobsen, T O.M.B. Systematikk og Pethon, P. Z.M.O. 
Sagitta setosa dyregeografi 

PIGGHUDER, Årsvariasjoner, biologi, Skjæveland, S., st. V.S.M. Reguleringsundersøkelser, BorgstrØm, R. O.z.M. 
ECHINODERMATA Borgenfjorden Østlandet 

-»- spp. Taxonomi, N-Atlanteren. Dr. Brun, E. TM. 
Kulturtiltak, ferskvann Dannevig, G. B.S.F. Asteroidea Økologi, Norge 

Slangestjerner, Faunistikk, økologi, Kjennerud, ]. B.Z.M. Forurensningsvirkninger, Grande, M. NIVA 
Ophiuroidea N-Atlanteren ferskvann 

Holothurioidea Morfologi Nordahl, I. B.Z.L. Haier og skater, Biologi, Aasen, O. Ha.B. 

TUNICATA Euselachii, Nord-Atlanteren 
Isuridae, håbrand-, 

Ascidiacea, vesentlig Økologi og produksjon, Gulliksen, B. V.S.M. Cetorhinidae, brugde-, 
Ciona intestinalis Borgenfjorden Carcharinidae, blåhai- og 

VIRVELDYR 
Sgualidae,håfamilien 

Vertebrata, terrestriske Registrering, Lid, G. O.z.M. Sild, Clupea harengus Y ngelens næringsforhold, Bjørke, H. 
Hardan,'Servidda MØrekysten 
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Dyr Forskerens 
Ærfugl, Trekkstudier, Stjørdal Folkestad, A. O. og - »-

(stamme, klasse, Formålet med Somateria molissima Moksnes, A. 

orden eller art) undersøkelsen navn arb.sted 
som undersøkes og lokalitet (st. = student) (adresse) Bestandsundersøkelser, Krafft, A. D.V. 

trekkforhold, SØr-Norge 

Trekkfuglundersøkinger, Folkestad, A. O. og Hareid Lund, Hj. M.-K. O.Z.M. 
Vigra og Hareid Mork, K. 

Somateria mollissima Forplantningsøkologi, Myrberget, S. St.v. 
Avifaunistisk kartlegging, Myklebust, P. S. Nord- Troms 
Nordfjord til Romsdal fjordeid 

Forplantningsøkologi, Norderhaug, M. N .P. 

Populasjonsundersøkelser, Myklebust, S. R. Svalbard 

Nordfjordeid 
Somateria mollisima og Ernæring, Nord-Norge Ph. D. Brun, E. T.M. 

Kartlegging, trekkstudier Norderhaug, M. N.P. 
S. speetabilis 

m.v. , Svalbard Grågås, Anser anser Trekkstudier Lund, Hj. M.-K. O.Z .M. 

Aves (spes. spurve- Bestandsvariasjoner i Hagen, A., O.z.1. Forplantningsøkologi Myrberget, S. St.v. 
o:; vadefugl) hØyfjellet, Hogstad, O., 

Hardangervidda, Lien, L., Skar, H. J. , Ring- og hvitkinngås, Økologi, Svalbard Norderhaug, M. N.P. 
spes. Finse Østbye, E. Branta bernicla og 

Aves Kvant. og kval. under- Selboe, R., st. O.Z.L. 
B. leueopsis 

søkeiser av fuglefaunaen Fjellvåk, BtJteo lagopus Næringsøkologi MØllen, G. U. O.z.M. 
isubalpine heibj.skog og 
furuskog, RØros, 

HavØrn, Haliaetus albieilla Utbredelse, forplantning, Dr. Willgohs, J. F. B.Z .M. Sør-Trøndelag 
næring i Norge 

Faunistikk, økologi, Dr. Willgohs, J . F. B.Z.M. 
Jaktfalk, Faleo rustieolus Ernærings-økologi, Langvatn, R., st. N.L.T. Vestlandet, Nord-Norge 

Trøndelag 

Storlom, Gavia arctiea Pop.økologi, Tinnsjø- Dunker, H ., st. O.Z.L. 
Økologi, Finnmark TØmmerås, P. omr., Telemark - »-

Horndykker, Populasjonsøkologi, Fjeldså, J. B.z.M. Lirype, Lagopus l. Bestandsvariasjoner, D r. Barth, E. K. O.Z.M. 

Podieeps auritus rasesystematikk, ø. Slidre 

Norge, Island 
Alderskarakterer, Brekke, O., st. O.Z .L. 

Havhest, havsule og skarver, Utbredelse og Ph. D . Brun, E. T.M. Norge 

Fulmarus glacialis, populasjonsøkologi, 
Økologi, Trollheimen Moksnes, A., st. N .L.T. Sula bassana, Norge 

Phalaerocorax earbo og 
P. aristotelis Økologi, Tranøy Myrberget, S. St.v. 

i Troms 
Havsule, Bestandsstudier, Runde Folkestad, A. O., st. N.L.T. 
Sula bassana Taksering, biotop- Moksnes, A., st. N .L.T. 

preferanse, Trollheimen 
Toppskarv, Populasjonsstudier Johansen, O. B.Z.M. 
Phalacrocorax aristotelis Storfugl, Tetrao urogallus Føde, Norge Hekland, N ., st. St.v. 

Andefugler, Anseri/ormes Vintertellinger, Lund, Hj. M.-K. O.Z.M. Sommerhabitat, BØrset, E. N.L.H. 
Norge (I.W.R.B.) og orrfugl, Lyrurus tetrix Skrukkelia, Hurdal 

Krikkand, Anas ereeca Forplantningsetologi, Folkestad, A. O., st N .L.T. Rugde, Seolopax rusticola Populasjon, økologi, Krafft, A. D.V. 
Hareid SØr-Norge 
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Dyr Formålet med Forskerens Gråsisik Systematikk Lid, G. O.Z .M. 
(stamme, klasse, A eanthis flam mea/ 
orden eller art) undersøkelsen nayn arb.sted hornemanni 
som undersøkes 

og lokalitet 
(st. = student) (adresse) 

Fuglekonge, Økologi Hogstad, O. O.Z.L. 

Måker, Larus spp. Taxonomi Dr. Barth, E. K. O.Z.M. 
Regulus regulus 

Svartbak, sildemåke, GrØnnsisik, Ernæring gråmåke og fiskemåke Carduelis spinus 

Forplantningsøkologi, Myrberget, S. St.v. PATTEDYR, 
Troms MAMMALIA 

Kartlegge arts- og/ el. Gjellan, A., st. O .Z.L. Diverse pattedyr Utbredelse, Trøndelag Aune, O. A., st. V.S.M. 
rase-forskjeller (og lik-
heter) v /elektroforetiske Patologi, (sykdommer) Holt, G. V.l. 
serumproteinmØnstre og biocider 

Forplantningsforhold, Ytre berg, N .-]. O.Z.L. Insektetere, Insectivora Utbredelse, svingninger Pedersen, ]. A. O.Z.M. 
Råde 

Hare, Lepus timidus Vinternæring Lund, Hj . M.-K. 
Krykkje, Rissa tridaetyla Utbredelse 03 populasjons- Ph. D. Brun, E. T.M. 
og A leidae økologi, Norge Populasjonsøkologi, Svendsrud, H . (St.v.) 

Oppland Dokka st. 
Makrell- og rødnebbterne Komparative forplantnings- Folkestad, A. O., st. N.L.T. 
Sterna spp. studier, SunnmØre Smågnagere, Muroidea Utbredelse, svingninger Pedersen, ]. A. O.z.M. 

Teiste, Cepphus grylle Forplantn.biol., etologi, Haavie, J. 0.z.L. Muroidea (og Soricidae) Bestandssvingninger, Aune, O. A., st. V.S.M. 
Troms og Nordland Sør-Trøndelag 

Lunde, Fratercttla arctiea Populasjonsøkologi, Myrberget, S. St.v. Klatremus, Årsvariasjoner i Skar, H. J. O.Z.L. 
N ordland Clethrionomys glareolus calori og askeinnhold, 

Drammen 

Hubro, Bubu bu bo Utbredelse, forplantning, Dr. Willgohs, J. F. B.z.M. Lemen, Lemmus lemmus Blodundersøkelser Wiger, R. 
næring 

Perleugle, A egolius funereus Populasjonsøkologi Mysterud, J . 0.z.L. 
Økologi og etologi Clough, G. 

Populasjonsøkologi Dr. Semb-Johansson, ,- » -
Spettefamilien, Picidae Habitarvalg Håsvar, G. 

Hågvar, S. Småpattedyr, spp. Økologi, fjelltrakter Østbye, E. m.fl. 

Spurvefugler, Bestandsunders. i skog i Ytreberg, N.-]. 
Lemmus lemmus i SØr-Norge, 

Passeriformes m.m. forplantningstiden, 
spes. Hardangervidda 

Råde og Ørskog Bjørkemus, Forplantning m.m., Aune, O . A., st V.S.M. 

Bestandsundersøkelser i Sieista betulina Sør-Trøndelag 

skog i vinterhalvåret, 
Moskusfe, Økologi, reproduksjon, Alendal, E. , st. B.Z.M. Drammen 
Ovibos mosehatus Dovrefjell 

Kval. og kvant. unders. Ødegaard, H ., st. 
Hjortefamilien, Cervidae Utbredelse, bestand, Krafft, A. D .V. av fugler i granskog av 

ulik alder, Namdalseid, produksjon, vandringer, 

N ord-Trøndelag beskatning 

KjØttmeis , svartmeis, Forplantningsbiologi, Dr. Haftorn, S. N.L.T. Skader på skog, Wegge, P. St.v. 

lØvmeis, etologi, stoffskifte- m.fl. landbruk 

Parus major, P. aJer og undersøkelser, Hjort, Cervus elaphus Repr.-utvikJ., Langvatn, R., st. N.L.T. 
P. palustris populasjonsdynamikk Songli forsøksg. 
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Dyr Formålet med Fors:~erens Gaupe, Lynx lynx Økologi, Norge Birkeland, K. St.v. 
(stamme, klasse, (0.z.L.) 
orden eller art) 

undersøkelsen navn arb. sted 
som undersøkes 

og lokalitet (st. = student) (adresse) Rev, Vulpes vulpes Aldersbestemmelse m.m. Lid, G. O.Z.M. 

Elg, Alees alees Populasjonsøkologi Haagenrud, H., st. St.v. 
Fjellrev, Alapex lagapus Utbredelse, bestands- Østbye, E. O.Z.L. 

variasjon, Finse, 

Utbredelse, vandringer, Østbye, E. 
Hardangervidda 

O.Z.L. 
Hardangervidda og BjØrn, ursus aretas Utbredelse, økologi, Dr. Elgmork, K. 
Vestlandet Vassfaret 

Villrein, Rangi/er tarandus Populasjonsøkologi, Aune, O. A., st. V.S.M. Isbjørn, Svalbard. Føde, aldersbest., LØnØ, o. Bygdøy-
Forelhognaområdet, Thalaretas maritimus fangststatistikk, formering lund 2, 
(Hedmark, S.-Trdl. ) Oslo 2 

Næring Gaate, E. St.v. Systematikk og vandring Larsen, T. O.M.B. 

(adr. 
Seler, Pinnipedia V.S.M. 
Grønlandssel, Biologi, bestand, beskat- Øritsland, T. Ha.B. 

- ,- Reproduksjon, Snøhetta Holthe, V. O.Z.L. Pagaphilm graenlandieus ning, Nord-Atlanteren 
og Ottadalen (St.v.) og klappmyss, 

Cystaphara eristata 
Reproduksjon, økologi, Kjos-Hanssen, O., st. B.Z.M. 
Hardangervidda Ringsel, Pusa hispida, Biologi, bestand, 

blåsel, Erignathus barbatus Spitsbergen og 
- ,- Vekst i relasjon til Reimers, E. St.v. Barentshavet 

næring, populasjons-
dynamikk, etologi Krabbeetersel, Biologi, bestand, Øritsland, T. O.M.B. 

Labadan eareinaphagus, Syd ishavet 
Vi llrein/tamrein Næringsopptak og beite- Gaare, E. og Direkt. leopardsel, 

studier, Hardangervidda Skogland, T. for Hydrurga leptanyx, 
og Snøhettafeltet JVFF og ross-sel, 

Omn,ataphaea rossi 
Adferdsstudier, Hardanger- Thomson, B. R. 
vidda, Ottadalsfeltet Finnh\"al, Forplantningsbiologi, Dr. Jonsgård, A. 

Balaenaptera physalus nordlige Atlanterhav 
Svalbardrein, Økologi, Svalbard Norderhaug, M. N.P. 
Rangi/er platyrhyneus Nebbhval (bottlenose) Generell biologi, Dr. Jonsgård, A. og -)}-

Hyperaadan ampttllatus Norskehavet Christensen, I. 
Rådyr, Caprealus eaprealus Fall vilt-studier Raiby, M., st. O.Z.L. 

Vå,ehval, Alder og kjønns- Heyerdahl, Thor jr., s!- »-
Mink, Mustela visan Økologi Pedersen, J. A. O.Z.M. Balaenaptera aeutarastrata undersøkelser (metodikk) 

Mår, Martes m. Utbredelse, ernæring, Langvatn, R. , st. N .L.T. Spekkh:I]ger, Orcinus area Generell biologi Dr. Jonsgård, A. og 
Trøndelag Lyshoel, P. B. 

Jerv, Gula gula Føde,Norge Myhre, R. (St.v.) 
Enebakk 

Navn og adresse på instituttene (forklaring på forkortelsene). Abbreviations: 

Jerv, Gula gula, Utbredelse, skadevirkninger Myrberget, S. St.v. B.S.F. = Statens biol. st., Flødevigen, 4800 Arendal 
gaupe, Lynx lynx, og avskytning, Norge B.Z.L. = Universitetet i Bergen, Zool. lab., Bergen 
ulv, Canis lupus, B.Z.M. = Zool. Museum, Bergen. 
bjørn, utsus aretas D .N.S. = Det norske skogsforsøksvesen, 1432 Vollebekk. 

D.V. = Direkt. for jakt, viltst. og ferskvJiske, Elgesetergt. 10, 7000 Trondheim. 
Mustelidae, Vulpes og Patologi (sykdommer) Nordstoga, K. V.l. D.V.F. avd. fiskeforskn., 1432 Vollebekk. 
Alapex (domestiserte) Ha.B. = Havforskningsinstituttet, Bergen. 
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N.L.H. = Norges Landbrukshøgskole, Zool. Inst., 1432 Vollebekk. 
N.L.T. = Norges LærerhØgskole, 7000 Trondheim. 
N.P. = Norsk Polarinstitutt, Middelthuns gt. 29, Oslo 3. 
O.B.S. = Universitetet i Oslo, biol. st., 1440 Drøbak. 
O .L.I. = Limnologisk Inst., Blindern. 
O.M.B. = Inst. for marin biologi, A og C, Fredriksgt. 3, Oslo 1. 
O.Z.I. = Universitetet i Oslo, Zoofysiologisk Inst., Blindern. 
O.Z.L. = Zool. lab., Blindern. 
O.Z.M. = Zool. Museum, Sarsgt. l, Oslo 5. 
S.M. = Stavanger Museum, Stavanger 
St.H. = Statens Institutt for hvalforskning, Fredriksgt. 3, Oslo l. 
St.P. = Statens Plantevern, 1432 Vollebekk. 
St.v. = Statens viltundersøkelser, 1432 Vollebekk. 
T.M. = TromsØ Museum, 9000 TromsØ. 
T.M.B. = Marinbiol. st., 9000 TromsØ. 
V.H. = Norges VeterinærhØgskole, Oslo. 
V.l. = Veterinærinstituttet, Oslo. 
V.N.N. = Statens vetr.lab. for Nord-Norge, 9400 Harstad. 
V.S.M. = Det Kgl. Norske Vid. selsk. , Museet, 7000 Trondheim. 

Summary 

Zoological field investigations in Norway 1970 

This is the third survey of fie/d investigations concerning animals in Norway. The 
first (Lund, Fauna 1965: 89-94) dealt only with birds and mammais. The surveys in 
1967 and now cover all fauna including domestie reindeer and bees. Other domestie 
animals are excluded. 

In the first column the name of the animal/animal group being investi;ated is 
entered; in the second, the purpose of the investigation and the localiry; in the third, 
the name and address of the investigator. 
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Author' s address: 
Zoologisk Museum, 
Sars gt. l, 
Oslo 5. 

SMANOTISER 

Rådyr med fem fostre. 
Fra Skien viltnemnd ved Ole Norli fikk Statens viltundersøkelser i 1968 oversendt tre 

fostre av rådyr, Capreolus capreolus. Det gikk frem av fØlgeskrivet at de var tatt ut a, 
fostersekken til et skadet, senere avlivet rådyr på Skotfoss i Skien kommune, 3. mars 1963. 
Det er ved senere korrespondanse bekreftet at det ved funnet var ialt fem fostre. Disse 
ble undersøkt ett for ett av herr Norli og Leo og Åge Barlaug. Dessverre ble ikke fostrene 
ivaretatt med det samme, og dagen etter var to av dem oppspist av kråker. Bare de tre 
gjenværende fostre ble innsendt til undersøkelse. Ovariene ble ikke tatt vare på. Så langt 
vi derfor nå kan etterprøve saken må vi gå ut fra at dyret virkelig hadde fem fostre ved 
funnet. Vanligvis har rådyrene fra en til tre kalver, men dr. K. Borg (pers. comm.) har 
funnet opptil fire fostre i livmoren hos svenske vinterdøde rådyr. Von Raesfeld (Das 
Rehwild, 1965) nevner opptil fire kalver i unntakstilfelle i Tyskland. 

Fostrene veide ved ankomsten til Statens viltundersøkelser henholdsvis 19,8 g, 22,2 g 
og 22,7 g. Til sammenligning kan nevnes at ifølge ven Raesfeld (op.cit.) veier tyske ny
fødte rådyrkalver omtrent 1250-1500 g. 

Hodet av hundyret ble innsendt. Dyrets alder ble på grunnlag av soner i fortennenes 
sement bestemt til 4% år, ved en metode beskrevet av Reimers og Nordby (J. Wild. 
Mgmt., 1968 p . 957-961). 

Summary. 

Capreolus capreolus WITH 5 EMBR YOS. 
A wounded female roe deer, 4% years old, found on 3rd March at Skim, South Nor

way, was stated to have five embryos, each embryo weighing approximately 20 g. 

Polydaktyli hos huskatt. 
En hankatt som er født i april 1969 og 

tilhører Aud og Per Ringen, Kvam i Nord
Trøndelag, har ikke mindre enn 26 klør, 
altså 8 fler enn normalt. Den har 7 klør på 
hver av forlabbene, 6 på hver av baklab
bene. 

På forbena er det tydelig at 1. tå har to 
sidegrener, en til hver side, og klØrne på 
disse sidegrenene er litt mindre enn de 
øvrige klørne. På bakbena er derimcc alle 
klørne noenlunde jevnstore. 

Katten virker ellers helt normal - van
lig svart og hvit h ~:skatt. Mor til denne 
katten hadde 22 klØr, og var født i Tydal i 
Sør-Trøndelag. 

Summary. 

POlYDACTYLI IN CAT 
A black and white male house-eat, Felis 

catus, had 26 claws, i.e. 8 more than the 
normal num ber. les mother had 22 claws. 

Harald Kildal. 

Svein Myrberget og Milton Raiby. 

67 



Laksand sluker stor gjedde. 
En laksand, Mergus merganser 2, som ble innsendt til preparant Øystein Mobråten, 

hadde slukt en gjedde på hele 31,0 cm. Fuglen var skutt i september 1969 i Flesberg 
kommune, Numedal. Det kan nevnes at inne i gjedda fantes en abbor på 9 cm, så her får 
man tydelig demonstrert en del aven næringskjede. 

Collett skriver i N orges Fttgle (1921) om en laksand som hadde slukt en ørret på 
34,0 cm, så tilfellet med den store gjedda er øyensynlig ikke enestående. 

Summary. 

GOOSANDER BOLTS BIG PIKE. 
A pike of 31,0 cm length was found in a Goosander female. The bird was shot in 

Numedal, Norway. 
Gunnar Lid. 

Tykkleppet multe, Crenimugil labrosus (Risso), fra Rana. 
r september 1969 tok Hans Ryland to ukjente fisk på garn i Straumen, en liten side

arm til Ranafjorden ca. 3 mil vest for Mo i Rana. Jeg fikk vite om fangsten først en tid 
etterpå. Fiskene var derfor sterkt skadet da jeg fikk se dem. Bestemmelsen var imidlertid 
sikker: Det var tykkleppet multe. Mål og vekt ble ikke tatt, siden de var så pass beska
diget, men begge var ca. 30 cm lange. 

Summa ry. 

THlCK-LlPPED MULLET, Crenimugillabrosus, FROM RANA. 
Two 12 in. specimens were caught in Straumen, Ranafjord (ca. 66° 20' N) Sept. 1969. 

Per Straumfors. 
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BOKANMELDELSER 

JAC. FJELDDALEN og TORALV RAMSFJELL: 
Sykdommer og skadedyr på jordbruksvekster, 2. mg. 
Landbruksforlaget, Oslo 1969. 260 sider, 112 plansjer. Kr. 65,00. 

Siden denne boken kom ut første gang i 1962 har det hendt meget innen fagområdet. 
Forfatterne har i den nye utgaven forsøkt å få med de seneste resultater, og det er lagt 
spesiell vekt på norske forhold. Den delen av boken som gjelder soppsykdommer er 
revidert av amanuensis Leif Robert Hansen, mens forsøksleder Anders BjØrnstad har 
skrevet om virussykdommer. Statsentomolog Jac. Fjelddalen har, som i den første ut
gaven, ansvaret for den zoologiske del. 

Med hovedvekten på skadedyrenes biologi er boken et viktig bidrag til norsk zoologisk 
litteratur. De fleste skadedyr i jordbruket er insekter, og omfatter arter fra en rekke ord
ner og familier. Skadeinsektenes levevis er ofte relativt godt undersøkt, og resultatene på 
dette området gir et verdifullt grunnlag for studier av andre insekter. Kjennskapet til 
insektenes biologi danner et vesentlig grunnlag for moderne plantevern, og biologisk 
forskning inntar en dominerende plass i faget. Det er pekt på en rekke økologiske fak
torer av betydning for de enkelte arrenes opptreden og skadeli.se virksomhet, mens det 
er lagt relativt beskjeden vekt på kjemisk bekjempelse. Boken tar også med skadedyr 
innen andre dyregrupper, og gir bl.a. en utmerket beskrivelse av viktige planteparasittære 
nematoder. 

Boken er skrevet som håndbok for dyrkere og veiledere i landbruket, men vil også ,"ære 
en nyttig lærebok ved landbruksskolene og Norges Landbrukshøyskole. Av hensyn til Je 
som skal bruke boken i praksis er hovedinndeling av stoffet basert på kulturplantene. 
For hver gruppe av kulturplanter følger underkapitler om skadedyr O.s soppsykdommer. 
For mange ville en hovedinndeling ut fra skadedyr og sykdommer gjort boken mer over
siktlig, men forfatterne har her tilgodesett den største del av leserkretsen. 

Boken har 112 meget klare og gode fargeplansjer. De som gjelder skadedyrene, viser 
både forskjellige utviklingsstadier og rypiske skader på kulturplantene. r teksten fins 
også en rekke illustrasjoner. Papirkvaliteten er imidlertid ikke egnet for fotografier, og 
disse er derfor ikke så tydelige som man kunne ønske. Selv om også andre, mindre man:>
ler kunne påpekes, er hovedinntrykket av boken at den er velskrevet 0.s grundi7. Med 
den vekt som er lagt på artenes biologi , vil den ha interesse langt utover landbrukskrets~r. 

Lauritz Sømme. 

MAGNE OPHEIM: Fjellets sommerfugler. 
Utgitt av Norsk Lepidopterologisk Selskap, Zoologisk museum, 
Oslo. 1969. ~3 s. 

Denne vakre publikasjon, som omhandler fjellets sommerfugler, vil bli meget nyttig for 
alle som interesserer seg for denne insektgruppe. 

r innledningen gir forfatteren en korr oversikt over fjellets forskjellige regioner. Han 
omtaler karakteristiske sommerfuglarrer og de planter de vanliJ vis er knyttet til. 

rartslisten gis det en lang rekke verdifulle opplysninger om biotop, flyvetid og ut
bredelse for de fleste arter. Forfatteren burde imidlertid ha utelatt enkelte arter som man 
bare rent tilfeldig kan finne på fjellet, f.eks. dødningehode, Acherontia atTops 1., som 
bare kommer på besøk til vårt land enkelte år. 

De 6 fotografiske plansjer, 2 i farger og 4 i sort/hvitt, utført av Reidar Mehl, viser 
et utvalg avarter. Her ville det vært ønskelig med alle seks plansjer i farger. 

Publikasjonen anbefales på det varmeste til alle som er interessert i entomclogi. 

Albert Lillehammer. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Dr. philos. Ola Olstad in memoriam. 
Tidligere sjef for Statens viltundersøkel

ser og Landbruksdepartementets konsulent 
i jaktpsørsmål, dr. philos. OLA OLSTAD 
døde den 15. november 1969, nær 85 år 
gammel. 

Dr. Olstad var en av N ordens ubestridte 
pionerer innen den økolo.;iske viltforsknin
gen. Født den 22. februar 1885 i ø yer i 
Gudbrandsdalen kom han fra et miljØ der 
fiske og jakt var en naturlig del av tilvæ
relsen. Hans evner og interesser førte til 
at han etter artium studerte ved Universi
tetet i Oslo. Etter fullført embedseksamen 
i 191 6 med hovedfag zoologi ble han snart 
knyttet til Statens forsøksvirksomhet for 
ferskvannsfiskeri som fiskeriassistent un
der p rofessor Dahl's ledelse. I 1925 tok 
han den filosofiske doktorgrad på under
søkelser av ørrervann i Gudbrandsdalen. 
Vintrene 1927-28 og 1928-29 var Ol
stad med som zoolog på de to av Lars 
Christensens «Norvegia »-ekspedisjoner til 
Antarktis, som annekterte Bouvet-øya og 
Peter 1's øy. I artikkelen «Trekk fra Sydis
havets dyreliv» i N orsk G eografisk Tids
skrift for 1929 omtaler han sine inntrykk 
fra disse ekspedisjonene. 

f 

Dr. Olstads vesentlige innsats som forsker kom imidlertid til å ligge på et helt annet 
felt. I begynnelsen av 1920-årene utviklet det seg raskt en viltforskning her i landet, med 
de store vekslingene i rypebestanden som det problem som mer enn noe annet opptok 
jaktinteressene her i N orge. Olstad begynte sine rypeundersøkelser allerede i 1921 , og 
da viste det seg snart at i ham hadde vi en b~savelse på dette særdeles vanskelige og 
den gang lite utforskede område. Olstads kanskje sterkeste side som forsker var hans ut
pregede evne til å utkrystallisere det vesentlige innenfor en problematikk som kunne 
synes temmelig innviklet, og formulere det slik at spørsmålene kunne besvares med den 
enkle feltmetodikk som en den gang var henvist til å bruke. N oen av hans undersøkelses
metoder representerte for sin tid noe h~lt nytt i all sin enkelthet, og mye av den metodikk 
som ennå i dag preger feltarbeidet innen viltforskningen, er i prinsippet den samme. 
Dette g jelder bl.a. hans undersøkelser over lirypas forpl antning og de faktorer som inn
virker på denne. En avhandling fra 1932: «Undersøkelser over lirypens forplantnin!,s
forhold » (i Nyt Mag. N atu rvit. 71) er det siste i en serie arbeider omkring dette eæne. 

Hans undersøkelser resu lterte i 10-1 2 større eller mindre avhandlin "er om lirypa. En 
må i den forbindelse også nevne de av hans arbeider som er basert på ringmcrking og 
belyser lirypas flyttingsforhold og rypepopulasjcnenes alderssammensetning. H ans siste 
arbeide på dette område: «Ringrnerking av lirype i ø yer. Ringmerkings resultater VI » 
utgitt av Statens viltundersøkelser i 195 3, sammenfatter resultatene av rypemerkingene. 
Ialt dreier det seg om 55 2 merkede fugl som p.g.a. den sterke b~sko.tn i ng av rypene i 
Øyerfjellene ga hele 302 g jenfangster. Den som selv har arbeidet i årevis med merkin.s 
av rypekyllmger, kan ikke unnlate å bli imponert over dette arbeidet, ikke minst over 
det store materialet og den nøkterne måten det er behandlet på. 

Olstad publiserte også en rekke arbeider om andre viltarter. Et av dem har en særli o 

stor dokumentarisk verdi, nemlig «Elgen i N orge. En statistisk undersøkelse» (Skr. Norsk~ 

70 

Vid . Akad. Naturv. Kl. 1934, 4) der hele det da foreliggende tallmateriale over felling 
av elg i Norge er behandlet, og elgens utbredelse i landet omkring 1930 er nøye kart
lagt. . . o 

Olstads grundige undersøkelser over flere viltarters utbre:Ielse her. I landet fortjener .a 
nevnes. Beverens og rådyrets utbredelse er beskrevet i speSielle arbeider, flere andre vrI 
en finne utbredelseskarter av i hans bok «Jaktzoologi» (Cappelen 1945) som gir verdi
fulle informasjoner om alle våre jaktbare land-pattedyr. 

Olstad offentligg jorde de aller fleste av sine skrifter på norsk, noe ettertiden n.ok i 
noen grad må beklage. Mange av hans arbeider er av en kvalitet som - Ikke mmst I be
traktning av den tid de kom ut - ville ha gjort dem kjente verden over innenfor det 
fagområdet de behandler hvis de hadde vært forfattet på et verdensspråk. . 

I 1936 ble institusjonen Statens viltundersøkelser opprettet med dr. Olstad som Sjef, 
samtidig som han ble knyttet til Landbruksdepartementet under den beskjedne og til dels 
misvisende titel av jaktkonsulent. I denne stilling til han i 1955 gikk av for aldersgren
sen, ydet Olstad en verdifull innsats som Statens rådgiver, ikke minst under det forb~
redende arbeid i slutten av 30-årene til en ny jaktlov, den senere Jaktlov av 1951. N ar 
N orge har en av de beste jaktlover av mange land som det er naturlig å sammenligne oss 
med, skyldes det mye den innsikt Olstad hadde også på det praktiske området innen 
viltstellet. 

Siden 1933 var dr. Olstad medlem av Det N orske Videnskapsakademi i Oslo. 
Y ngvar Hagen. 

Professor dr. philos. Johan T. Ruud in memoriam. 
Professor ved Institutt for marin biologi, dr. philos. JOHAN T . RUUD døde 11. januar 

1970. Denne meddelelse har skapt dyp sorg i vårt land og langt ut over d rt lands gren
ser. Han var en markant personlighet innen nas jonal og internasjonal vitenskap, og han 
var en av de støtter norsk og nordisk kulturpolitikk kunne bygge på i sitt arbeid. Hans 
klare hjerne, rike kunnskapsmengde og umåtelige arbeidsevne pekte ham ut som en 
selvfØlgelig leder innen alle de felter han kom i berøring med. De~for ble d~t ha~ som 
kom til å bygge opp institusjoner som Nor3es almenvitenskapelige forsknmgsrad og 
Hovedkomiteen for norsk forskning. 

Professor Ruud ble i ung alder dekanus ved D et matematisk-naturvitenskapelige fakul
tet og senere rektor ved Universitetet i Oslo. Fra årsskiftet 1969/7 0 var han preses ved 
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 

Han er en av dem som de store FN-organisas joner, FAO og UNESCO, søkte råd og 
hjelp hos når det g jaldt spørsmål om marin biologi, havforskning, forurensningsproble-
mer og verdens ernæringsforhold. . . . 

Ved siden av sin professorstilling var han bestyrer av Statens mstltutt for hvalforskning. 
Sammen med sine medarbeidere ved dette institutt arbeidet han intenst for å få godtatt 
regulerende bestemmelser som kunne bevare bestan:Ien av disse h.av~ts st.ore pattedyr. 
Hans innsats som medlem av Nordisk KulturkommiSJon, Norsk UtvlklmgshJelp og ellers 
av tallrike komiteer til utredning av undervisningsplaner og utbygging av forsknin~s insti
tutter, som planen for Universitetet i TromSØ og opprettelsen aven høyere fl skermnder-
visning i vårt land, har satt dype spor etter seg. . . 

De mange g jøremål som han etter hånden fikk , førte dessve:re trI at udet.t for hans 
personlige forskning ble stadig sterkere beskåret. Men hans vltenskapel.lge Innsats fra 
tidli ~ere år vil alltid bli husket. La meg nevne noen av en hel rekke glimrende under
søkelser: Han utførte sammen med professor Braarud den første omfattende kje:niske og 
hydrografiske undersøkelse av vannet i Oslofjorden 1933/34. Han . viste berydnln.t;en av 
plantenæringsstoffene i Antarktis, og hans målinger av fosfat fra disse undersøkelser nr 
en pionerinnsats. H an konstruerte også en maskin til måling av hvalbardenes «årnonger» 
og utviklet teorien for bardehvalenes aldersbestemmelser. Et arbeid fra de senere ar om 
fisk uten rødt blodfargestoff har påkalt interesse blant fiskeribiologer over. hele verden. 
Bare disse undersøkelser er nok til å sikre hans plass i havforskningens hlstone. 

For alle som noen gang har vært knyttet til Institutt for marin biologi: swdentene og 
hele instituttstaben er det allikevel professor Ruuds rike menneskelighet som har bety~d 
mest. Han har skapt og drevet et institutt hvor alle har følt seg som medlemmer av (;n 
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stor familie. Ingen ved instituttet var for små og ingen for srore til at professor Ruud 
ikke følre inreresse fa.r dem og deres arbeid. Selv var han den første til å hjelpe i alle 
SHuaSJoner. Ombord l sm forskningsfartøy «Gunnar Knudsen », som han hadde tegnet 
selv, var det ofte h:tn som tok de hardeste j o bb ~ne . Vi, hans kolleger og venner, vil huske 
ham også for hans gode humør, hans sans for humor og den gode replikk. 

Professor Johan Tidemand Ruud ble 66 år gammel. Han var født i Kragerø. I 1932 
rok han dokrorzraden. I 1938 ble han leder av Statens institutt for hvalforskning, og 
året etter utnevnr til p rofessor i marin biolo'S i og leder av Universitetets institutt for 
marin biologi i Oslo etter Johan Hjort. Fra 1958 til 1963 var han rekror ved Universi
tetet i Oslo. Han har skrevet omkring 50 avhandlinger, vesentlig om plankron og hval. 
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l Professor Ruud var kommandør med stjerne av St. Olavs Orden og preses i Det N orske 
Vid enskapsakademi i Oslo. Han var medlem av: the Linnean Society of London, Det Kgl. 
N orske Videnskabers Selskab, Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Kungliga Veten
skaps och Vitterhetssamhalet, The American Scciety of Limnology and Oceanography, 
The American Fisheries Society, The Systematic Association og «Honorary Member» av 
The Royal Irish Academy. 

Siden 1948 var professor Ruud N orges delegerte til The International Council for the 
Exploration of the Sea. Han var formann i Selfangstrådet og hadde en rekke andre verv. 

Ernst Føyn. 

Rapport om naturvern kurs i Oslo vinteren 1968-69. 
NZF"s kurskomite arrangerte vinteren 1968- 69 en stud ieplanring over emnet, «Ele

menrær naturvern ». Vi fikk holde til på Univetsitetets zoologiske laboratorium i Oslo 
og vi samledes en kveld i uken i ro timer, i alt 20 timer. Det var bare 11 deltakere, men 
til g jengjeld var oppslutningen ekstra god, så fremmøtet var den dårligste kveld så høyt 
som åtte. Undertegnede var fagleder . 

Studieplanringen var innmeldt hos Norske 4H studieforbund, hvor NZF jo er med
lem, og derfor fikk vi bra økonomisk støtte. 

Stoffet, som bygger på Ragnar Frislids bok «Naturvern » ble g jennomgått med fore
lesninger, diskusjoner og film . Vi var særlig inne på emner som landskapspleie, kraft
utbygging, anvendelse av dyrket mark, moderne skogbruk, forurensninger, kjemisk be
kjempelse, evige og uttØmmelige naturressurser, landbruk og vilrbiologi, naturparker og 
meget mer, idet en hele tiden forsøkte å legge vekt på økologiske aspekter, samspillet i 
naturen. 

En av deltakerne, Arne Netland, ga oss en orientering om dynamikk i forbindelse med 
myr og om anvendelse av myr. 

Inreressen var på topp hos alle, hvilket blanr annet ga se:; utslag i at diskusjonene 
etter gjennomgåelse av sroffet g jerne fortsatte langt ut over den fastsatte mØtetid. Del
takerne utgjorde en fin blanding av vitebegjær og sakkyndighet, hvilket g jorde samtalene 
lærerike. 

Det som opprok deltakerne mest var naturligvis aktuelle naturvernsaker, hvilket neste 
studieplanringleder kan merke seg. Likeledes bør det avsettes rikelig tid til å diskutere 
kveldens tema. Kommende studieplanringer kunne kanskje ta sikte på i ennå hØyere grad 
å orientere om og gi forståelse fo r de økologiske prinsipper, slik at vi får en økende 
bevissthet om at våre inngrep i naturen kan føre med seg reaksjoner hvis rekkevidde vi 
har plikt til å prØve å forutse etter grundige forundersøkelser. 

Miljøvern er en synsmåte som er kommet sterkere frem i den siste tid så dette må man 
ta opp i fremtidige studieplanringer, i det hele tatt må man ta de emner som er fremme 
i offentlig debatt på stedet og i tiden. 

Jeg vil slutte med håpet om at NZF kan få i gang flere studieplanringer, ikke alene 
fordi jeg tror at det kan bli en voldsom etterspØrsel etter denne aktive form for forenings
arbeid, men også fordi studieplanringene er opiniondannende med langt videre virkning 
enn blanr delrakerne, en opinion i nøye overensstemmelse med N orsk zoologisk forenings 
formålsparagraf. 

Milton Raiby. 

Til medlemmene. 
Vil vil ønske gamle og nye medlemmer et godt nytt år. 
Svært mange har allerede betalt konringenten for 1970 - og takk for der. D et vil 

være en sror hjelp om resten betaler i løpet av våren. 

Kassereren. 
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Nye lokalavdelinger til Norsk Zoologisk Forening. 
NZF har fått 4 nye lokalavdelinger på følgende steder: Volda, Grenland, Rana og 

Valdres. 

Volda-avdelingen: 

Det konstituerende møte 10. desember 1969 valgte følgende styre for første halvår 
1970: 

Formann: Magne Ødegård, c/o Leif Finnøy, Ekset, 6100 Volda. 
Sekretær: Ola Tovmo. Kasserer: Oddvar RØyset. Styremedl.: Karl Ivar Stangeland. 
Volda-avdelingen har vedtatt at styret skal b~stå av formann og 3 styremedlemmer som 

velges for ett halvår av gangen, men minst halvparten bør kontinuere. Kontingenten i 
lokalavdelingen ble satt til kr. 10,-. 

Grenland-avdelingen: 

Det konstituerende møte 20. januar 1970 valgte til formann lektor Arve Narud, Skien 
gymnas, Skien. For øvrig er elever ved naturfaglinjen ved Skien gymnas med i styret. I 
tilknytning til det konstituerende møte holdt lektor Per Hafslund foredrag med tittelen: 
«Fra skog og tjern », og hele 80 interesserte var møtt fram. 

Rana-avdelingen: 

D et konstituerende møte 23. januar valgte følgende styre for 1970: 
Formann: Per Straumfors, Hubergvn. 8 H, 8613 Selfors. 
Styremedl.: Per A. Clausen, Roger Gjerstad, Arne Krohn og Per Wolden. 
Et interimsstyre oppnevnt 2. desember 1969, bestående av Per Straumfors, Arne Krohn, 

BØrge Swan og Per Wolden, har på en utmerket måte lØst sin oppgave med å kontakte 
zoologi-interesserte, utarbeidede forslag til vedtekter og forberede det konstituerende 
møte. 

Valdres-avdelingen: 

Det konstituerende møtet ble holdt 13. februar 1970. Kåre Elgmork holdt foredrag om 
Vassfar-bjørnen, og Mikkjel FØnhus fortalte fra de samme traktene. Lektor Frode Berge, 
Valdres gymnas, Fagernes, er NZF's kontaktmann i Valdres. 

* 
Arbeidsutvalget gratulerer medlemmene på Volda, Grenland, Rana og Valdres med 

dannelse av lokalavdelinger, og vi bringer våre beste ønsker for avdelingenes drift og 
trivsel samtidig som vi oppfordrer medlemmene i de respektive distrikter til å ta kon
takt med sine lokalavdelinger. 

Arbeidsutvalget. 

74 

ARSMØTE 

Norsk zoologisk forenings medlemmer innkalles med dette til årsmøte 
onsdag den 18. mars 1970 kl. 19.00 i Fellesbyggets auditorium på ÅS 

Dagsorden: 

1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Kontingent 
4. Orientering 
5. Valg 
6. Neste årsmøte 
7. Innsendte saker 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være arbeidsutvalget i hende innen 8. mars. 
Adr.: NORSK ZOOLOGISK FORENING, Zoologisk museum, Oslo 5 

Etter årsmøtet får vi se 

Fargefilm av Per Høst 

NZF Ås-avdelingen har påtatt seg å arrangere møtet og å være vert for en enkel til
stelning etterpå. 

Interesserte ikke-medlemmer har anledning til å delta i møtet, men har ikke stemme
rett. 

Entre for alle som vil delta i tilstelningen: kr. 3,-. Til møte og film er det fri adgang 
og mulighet for å tegne seg som nytt medlem. 

Arbeidsutvalget 

Valg av tillitsmenn I NZF 1970. 

I det sittende styre ønsker formannen, Jørgen A. Pedersen, og sekretæren, Leif Lien, 
å bli avløst. 

Valgkomiteens forslag til styre: 

Formann: 
Nestformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlem: 

FØrsteamanuensis dr. Sven R. Lange, Marinbiologisk lab. 
Universitetslektor Bengt Christiansen, Zoologisk lab. 
Vitenskapelig assistent Karin Andersen, Zoologisk museum. 
Amanuensis Reidar BorgstrØm, Zoologisk museum. 
Konstabel Ragnar Syvertsen, TØnsberg. 
Lærer Tor M. Larsen, Follafoss. 
Amanuensis Jon-Arne Sneli, Trondheim. 

Valgkomiteens forslag til regnskapskomite: Gjenvalg. 

Styrets forslag til valgkomite: Gjenvalg. 
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