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Radioaktivt nedfall i subarktiske økosystemer* 

ODD L0N0 

Bakgrunnstråling 

Vi bombarderes uten stans av forskjellige joniserende strålekilder. Dels 
kommer denne stråling fra verdensrommet - den kosmiske stråling - og 
dels fra våre omgivelser og naturlige strålekilder inne i oss. Denne usynlige 
bakgrunnstråling har vært en del av menneskenes naturlige miljø så lenge 
vi har eksistert på jorda. Det er likevel ikke mange år siden vi begynte å få 
vite noe om denne strålingen. Den kosmiske stråling ble påvist først i 1913. 

Kunstig stråling 

Den første kunstige joniserende stråling var røntgenstråling. Denne kraf
tige strålekilde har en full kontroll over i laboratorier) og den har vært et 
godt redskap i menneskenes hender. Riktignok påførte røntgenstrålene en 
del mennesker skader til å begynne med - før en hadde lært å beskytte 
seg. En visste ikke hvor farlige strålene var) og et hundretall leger døde av 
skadene som de hadde pådradd seg under arbeidet med røntgenappartene. 

Det vi skal se nærmere på her) er de ukontrollerte kunstige strålekilder 
som menneskene har tilført jorda etter den første atombombeprøve i New 
Mexico i 1945. 

Atombombene som ble brukt i krigen mot Japan i 1945) har videre til
ført atmosfæren radioaktive nuklider. Men den viktigste tilførsel av disse 
fikk vi etter krigen ved de mange atombombeprøver som ble foretatt. Det 
radioaktive nedfall) målt i luften) tiltok fra 1954 med en topp i 1959. Vi
dere i 1961-63 ble det foretatt prøver i atmosfæren flere steder rundt om 
i verden. Det resulterte i en ny topp i 1963 (Cambray et al 1969). 

Senere har vi fått en prøvestans-avtale) men da flere land ikke har under
tegnet den) har vi fremdeles en fare for tilførsler av strålekilder til atmo
sfæren ved lekkasje fra de underjordiske prØver som blir foretatt. 

Ved atomeksplosjoner danner mange av grunnstoffene radioaktive nukli
der. Mer enn 200 nuklider av 60 grunnstoffer er kjent. Deres levetid) som 
fysikerne uttrykker ved deres halveringstid, er høyst forskjellig. Den va
rierer fra noen brøkdeler av et sekund til flere tusen år. 
* Selvvalgt emne til prøveforelesning for den filosofiske doktorgrad holdt 3. juni 1970. 

Forelesningen er her noe forkortet. 
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For biologene er de fleste av disse nuklider, som lages ved eksplosjonen, 
av liten interesse fordi de har en meget kort halveringstid, de dannes i me
get små mengder og kan derfor være vanskelig å måle, og til slutt er de 
biologisk inaktive. 

De nuklider som har fanget legenes og biologenes interesse mest, er 
strontium-90 og cesium-13 7. Dette fordi de har vist seg å være de mest far
lige langtlevende tilskudd til vår føde og kropp. Dette skyldes at de begge 
blir dannet ved atomeksplosjoner i store mengder (5-6 prosent). Dess
uten har de lang levetid, halveringstid henholdsvis 28 og 30 år. Til slutt 
blir de effektivt tatt opp i de levende organismer fordi de er kjemisk meget 
nærstående til viktige bioelementer. De er dannet på fØlgende måte: 

Plutonium-239 -+ krypton-90 (33 sek.) -+ rubidium-90 (2,7 min.) -+ 

strontium-90 (28 år) -+ yttrium-90 (64 timer) -+ zirkonium-90 (stabil). 
Plutonium-239 -+ jod-137 (22 sek.) -+ xenon-137 (3,8 min.) -+ cesium-

137 (30 år) -+ barium-137 (stabil). 

Nuklidenes vandring i atmosfæren 

Ved en atombombeeksplosjon frigjØres det i løpet av noen få tusendels 
sekund voldsomme energimengder. Temperaturen når opp i flere millioner 
grader Celsius. Alt materiale i nærheten fordamper, og mesteparten føres 
raskt opp i statosfæren. Strontium-90 og cesium-13 7 blir derfor først dannet 
i stratosfæren i en mono-atomisk form. 

Disse nuklider influeres derfor ikke av gravitasjonen, men blir i strato
sfæren bare langsomt overført til troposfæren ved vertikale strømninger. De 
kan bli der i mange år før de kommer ned i troposfæren. Er de først fanget 
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Fordelingen av nedfallet på jorden av strontium-90 fra jordanalyser i årene 1965-67 
(Meyer et al. 1968). 
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Distribution o/ deposited Jtrontium·90 lrom analyses o/ soit, collected 1965-67. 
(Meyer et al. 1968). 

opp der, altså i de nederste 10 til 15 tusen meter, vaskes de relativt hurtig 
ut og blir snart å finne på jordoverflaten. 

Nedfallet av de radioaktive nuklider kommer ned over hele jordkloden, 
men ikke like meget overalt. Målinger av det radioaktive nedfall på jord
overflaten viser at der er mer på den nordlige enn på den sørlige halvkule. 
Fig 1. viser fordelingen av strontium-90 på jordoverflaten fra analyser av 
jord (Meyer et al 1968). Maxima ved ca. 45 o nordlig og sørlig bredde er 
betinget av sirkulasjonssystemet som vi har i den nederste delen av atmo
sfæren. Ved ekvator går det strØmninger opp som fordeler seg sØr og nord 
og kommer ned der hvor vi har de to maksima. 

Det er tydelig at nedbøren, regn, snØ og tåke, er med på å vaske ut atmo
sfæren for de radioaktive stoffer. Det er et godt samsvar mellom nedbør
mengde og nedfall. Dette kan måles direkte, men viser seg også ved opp
tak i planter. Undersøkelser som er gjort her i Skandinavia viser en tydelig 
sammenheng mellom nedbør og nedfall. Norge har mest nedbør og har 
derfor rundt regnet dobbelt så mye nedfall pr. km!:! som de andre land. Ned
fallet er ikke likelig fordelt over alle årets måneder, våren har mest. 

Opptak i planter og dyr 

De radioaktive nuklider opptas i plantene på to måter : 

1. Ved direkte nedfall på de plantedeler som er over jorden. Isotopene 
suges rett inn. 

2. Ved indirekte oppsugning fra jorden gjennom røttene. 

Arter med grønne plantedeler som lever i flere år, har vanlig 2 til 10 
ganger større innhold enn de planter som produserer nytt løvverk hvert år. 

I Finland har Salo og Miettinen (1964) målt cesium-137 innholdet i en 
del plantearter og lav. I fig. 2 er de tre første søylene delt. Delene til venstre 
er målinger fra SØr-Finland og delene til høyre fra Enaresjø-området i finsk 
Lappland. Søylen lav i figuren fremstiller middelverdien av flere målinger 
og arter. Laven skiller seg med en gang ut med sitt høye innhold av cesium-
137. Andre undersøkelser viser at bildet blir omtrent det samme for andre 
nuklider, strontium-90 f.eks. Grunnen til at laven får et slikt høyt innhold, 
er at den lever oppe på jorda, på trær eller steiner. De har ikke røtter, de er 
bare festet med noen rothår. De gror meget langsomt og lever i mange år. 
Reinlav på 10 cm høyde kan være over 50 år gammel. Laven som er kalt 
plantenes sultekunstnere, er henvist til å skaffe seg sin næring direkte fra 
de næringsemner som tilfeldigvis faller på dets overflate. Disse løses opp i 
vann og suges direkte inn. De får derfor, på grunn av sin levemåte og lange 
levetid, et høyt innhold av de radioaktive stoffer. 

Lavarter som gror på rabber som føyker bare for snØ om vinteren, har mest 
innhold av radioaktive nuklider. Arter som normalt føyker ned, beskyttes 
mot nedfall om vinteren. Men en del av nedfallet i snØen opptas om våren 
igjen. Vi får derfor en tendens til en årssyklus hos disse arter (Hanson et al 
1966). 
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Fig. 2 
Cesium-137 innholdet (i pCi pr. kg tørr vekt) i vegetasjon. Målingene er fra området 
rundt Enarasjø i Nord-Finland, unntatt den venstre del av de tre første sØyler som er fra 

SØr-Finland. (Tegnet etter data fra Salo og Mierrinen 1964). 
l mCi = lO-3Ci (Curie), l f.lCi = lO-Gei, l nCi = lO-9Ci, l pCi = lO-12Ci. 

Cesium-I.">7 (pCi pr kg dry weight) in vegetation. Th e samples are collected in the area 
Lake Inari, North Finland, except for the left part of the first three columns which is 

from South Finland. (Drawn from data taken from Sala and Miettinen 1964). 

De planteetende dyra får de radioaktive nuklider fra plantene. Innhol
det av nuklidene i dyras vever derfor avhengig av hvilke arter planter de 
spiser. Her kommer reinen i en særklasse fordi den om vinteren spiser mest 
lav. Reinen får derfor et meget høyt innhold av radioaktive nuklider. En 
vesentlig grunn til det høye innhold i reinen er også at lav har lite næ
ringsinnhold, og reinen må spise mye av den for å bli mett - hvis den i 
det hele tatt blir mett om vinteren, da. (Det er også beite pr. m3 som teller 
i denne sammenheng, ikke bare pr. kg for. En sau f.eks. som beiter på rab
ber med kort gras, vil få mer radioaktivt nedfall i seg enn en sau som beiter 
på høyt gras, selv om nedfallet er det samme på de to plasser.) 

Villreinen (caribouen) i Alaska har, fordi den spiser lav, et innhold av 
isotopen strontium-90 i sine knokler som er 20-30 ganger større enn det 
de kuene som beiter nær prØves on en for atombomber i Nevada, har. Bereg-
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net etter mengden av nedfall fra atmosfæren skulle caribouen i Alaska bare 
ha Y5 av hva kuene i Nevada har i sine knokler (Nuclear Information 
1961). 

Interessant er det å se forskjellen mellom rein og elg hvor prØver er tatt 
på samme tid og sted i Alaska. Elgen har bare l / lO av cesium-137 innholdet 
i kjøttet. Det kommer av at elgen beiter på vidjekratt om vinteren, mens 
reinen sparker seg ned tillaven (Hanson 1968). 

Fra de planteetende dyra vandrer nuklidene over til rovdyra. Mengden 
av de radioaktive stoffer som disse dyra får i seg, er da selvfØlgelig avhen
gig av hvilke byttedyr de har. 

De fleste fuglearter i Arktis og Subarktis har vanlig lite innhold av de 
radioaktive nuklider. Rypa derimot ligger litt i en klasse for seg. Etter un
dersøkelser som er gjort i Finland hadde rypa i sine knokler det høyeste inn
hold av strontium-90 som ble målt i alle planteetende dyr . 

Radioaktive nuklider i mennesker 

Fra våre næringsmidler kommer de radioaktive stoffer over i mennes
kenes kropp. Som vi nettopp har sett, varierer innholdet fra art til art hos 
planter og dyr. Mengden vi får i oss, blir derfor sterkt avhengig av hvil
ken føde vi spiser. En mengde undersøkelser har vært gjort og er i gang 
rundt om i verden. 

Vi skal se litt på næringskjeder hos eskimoer og samer, og se hvorledes 
cesium-137 og strontium-90 vandrer i næringskjedene : 

lav - rein (caribou) - menneske 
Plankton - fisk - menneske 
Gras (+ lav) - ku (melk) - menneske 

Cesium er i sine kjemiske egenskaper lik kalium og finnes i kjøtt og 
annet bløtt vev. Strontium er i sine egenskaper svært lik kalsium og følger 
dette grunnstoff - det er knokkelsøkende som en sier. Men overfor stron
tium har vi en diskriminerende faktor på ca. 4 fra diet til nydannet knok
kelvev hos mennesker. Det vil med andre ord si at strontium opptas ikke 
så lett i organismen som kalsium gjør. 

Det er nå klart etter mange undersøkelser at lav representerer den vik
tigste kilde av cesium-137 som kan tas opp i mennesker via en nærings-
kjede. Innholdet av cesium-137 i eskimoene i Anaktuvuk Pass er 50 til 100 
ganger større enn i folk i den tempererte sone (Hanson 1968). Så det kan 
derfor bli enkelte folkegrupper langt fra eksplosjonstedet for atombomben 
som får mest av de radioaktive stoffer i kroppen. Anaktuvuk er en landsby 
midt i Alaska hvor befolkningen spiser store mengder reinkjøtt. Befolk
ningen i landsbyen har vært et viktig studieobjekt for amerikanerne på 
grunn av sin isolerte beliggenhet. Men nå ser det ut til at levemåten for
andres, da det er mulig den store oljeledningen fra Prudhole Bay skal føres 
gjennom passet. 
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Fig. 3 
SØylene viser hvor stort innhold av cesium-l3 7 de enkel te ledd i næringskj eden i 
Anaktuvuk Pass området har i forhold til hverandre. (Tegnet etter data fra Hanson et al. 

1966 og Hanson 1968) . 
Th e columns give the 'ratio of cesium-137 in the diffennt steps in the food chain in the 
Anakt1tvuk Pass area. (Drawn fr om data taken fro m Hanson et al. 1966 and Hanson 1968). 

Fig. 3 viser hvor stort innhold av cesium-137 det enkelte ledd i nærings
kjeden i Anaktuvuk Pass området har i forhold til hverandre (Hanson et al 
1966 og Hanson 1968) . Ulven leder fordi den spiser mye caribou. Ulv 
skutt lenger sØr i skogområdene hadde meget mindre. BjØrnen har lite inn
hold, og det er tydelig at den ikke får tak i så mye cariboukjøtt. 

Av de undersøkte landsbyer i Alaska har innbyggerne i Anaktuvuk mest 
innhold av cesium-1 37 på grunn av sitt høye konsum av cariboukjøtt 
(fig. 4) (Hanson 1968). Innbyggerne i Yukon har forholdsvis lite. De spi
ser lite caribou, her går det mest på elgkjøtt. På Point Hope jaktes mest 
sel. I Kotzebue er det en del cariboujakt, særlig om høsten og vinteren, men 
i tillegg kommer et ikke ubetydelig konsum av reinkjøtt fra tamrein i 
landsbyens nærhet. 

Innholdet av cesium-1 37 i de folk som lever av rein- eller caribou
kjøtt, har tydelige svingninger i løpet av året. Dette har ikke vi med vårt 
kosthold. Samene har mest på senvinteren og minst ut på sommeren. Maksi
mum om vinteren skyldes at reinen spiser lav om vinteren, og vinterkjøttet 
inneholder mere cesium på den årstiden . 

Interessant er det å se på Hansons (1968) resultater av undersøkelsene 
blant Anaktuvuk-eskimoene. På fig. 5 ser vi at caribouen har tydelige 
maksimumsverdier hver vinter. Men kurven for eskimoene har maksimum 
flere måneder forsinket i forhold til caribouen. Forklaringen på dette er at 
eskimoene i Anaktuvuk Pass jakter caribou nesten bare når den trekker 
gjennom passet. Det foregår høst og vår. Kjøttet om høsten har lite inn-
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Cesium-l3 7 innholdet i nCi pr. kg i eskimoene i landsbyene Y okon, Point Hope, Kotze
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Cesium-l3 7 innholdet i lav, caribou og eskimo i Anakruvuk Pass området i Alaska. 
Skalaen til venstre er pCi pr. g standard tørr vekt av lav og caribou, skalaen til høyre er 

nCi pr. kg kroppsvekt av eskimoene. (Lire forenklet etter H anson 1968) . 
Cesium-137 levels in lichens, caribou and Eskimos in Anaktuvuk Pass area. 

(Simplified from Hanson 1968) . 
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hold av cesium-l 3 7 da den har beitet gras og lauv hele sommeren, mens 
vårkjøttet har høyt innhold da caribouen har beitet lav om vinteren. Eski
moene lagrer kjøttet mest i store hull i jorda, som går ned til permafrosten. 
Disse hull kalles sikloks. Kjøttet fra vårjaktasom er rikt på de radioaktive 
nuklider, spises utover sommeren, og maksimum blir derfor forsinket i 
Anaktuvuk-eskimoene. 

Svingningene av cesium-l 3 7 innholdet i eskimoene er helt lik for alle 
aldersgrupper (Hanson 1966 og 1968). Det er bare mengden som varierer, 
og denne er i takt med mengden av cariboukjøtt som blir spist. Alders
gruppen 21-50 år hadde mere enn yngre og eldre. Faren i en familie 
hadde vanlig 2 ganger så mye som kona og tre ganger så mye som barna. 

Strontium-90 har blitt fulgt på samme måte som cesium-13 7. Det er 
likevel vanskeligere da prØvene må brennes, og en kan ikke som for cesium 
måle på levende vev. Derved sier det seg selv at det er vanskelig å få data 
over strontium-90 innholdet i knoklene til eskimoer og samer. 

Forholdet mellom cesilUn-137 og strontium-90 i nedfallet ved jordover
flaten er 1,7, men i planter er forholdet så stort som 10 og enkelte gan
ger ennå høyere. En vet ikke riktig hvorfor, men en må slå fast at stron
tium-90 er mere bevegelig i planter enn cesium-137 er. 

Strontium-90 som faller til jorden, blir suget opp i lavarter som cesium, 
og laven får også som nevnt et meget høyt innhold av denne isotopen. Mens 
cesium finnes i kjøtt og annet bløtt vev, vandrer strotium til knoklene. Vi 
vil finne svært lite i kjøtt, det er omtrent 1000 ganger høyere innhold av 
strontium-90 i reinknoklene enn i kjøttet (Hanson 1966). Forholdet mel
lom mengdene vi finner i de forskjellige trinn i næringskjedene blir derfor 
ikke det samme for strontium som for cesium. Fig 6 viser hvorledes stront
ium-90 vandrer i næringskjeden i det nordlige Alaska (Hanson et al 1966). 
På grunn av at strontium er knokkelsøkende, stopper det opp i reinen og 
caribouen og føres ikke over til menneskene i noen større grad. En unn
tagelse er det for noen reingjetere i Russland, da disse spiser noen av de 
bløte beina og de små bløte horna. De får derfor en del høyere innhold 
av strontium-90 (Nevstrueva et al .1966). Ulven har forbausende mye, det 
skyldes naturligvis at ulven når den blir sulten, spiser bein også. 

Her skal nevnes at eskimoenes diet er noe utenom det vanlige. Den 
inneholder omtrent ikke stivelse og er særlig rik på fett og kjøtt. Det er 
lite kalsium i dietten samtidig som den er meget rik på vitamin D, som er 
avgjørende for absorbsjonen av kalsium. En trodde derfor til å begynne 
med at det var mulig at eskimoenes hØye D-vitamin inntak befordret et mer 
enn normalt inntak av kalsium og derved også av strontium (Nuclear In
formation 1961). Senere undersøkelser tyder likevel på at dette ikke er 
tilfelle. 

Den veien vi får det meste strontium i oss, er fra melken. Eskimoene i 
Alaska har aldri hatt tilgang på melk, så de er forskånet fra å få strontium 
den veien. Kuer finnes ikke i det nordlige Alaska. Samene i Finsk Lapp
land er mere utsatt. En del samer holder kuer. Det viser seg at kuene her 
produserer melk som har 10 ganger så stort innhold av radioaktive nuklider 
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Fig. 6 
Søylene viser hvor stort innholdet av strontium-90 de enkelte ledd i næringskjeden i 
Anaktuvuk Pass området har i forhold til hverandre. (Tegnet etter data fra Hanson 

et al. 1966.) 
T he columns give the ratio of stronti1tm·90 in the different steps in the food chain in 

A naktuvuk Pass area. (Drawn from data taken from Hanson et al. 1966). 

som det man finner i melk fra jordbrukstrøkene i Skandinavia for Øvrig 
(Miettinen 1966). Forklaringen på dette er at foret kuene får i Lappland, 
er rikt på de radioaktive nuklider. Kuene får ikke kraftfor. Skorter det på 
høy om vinteren, så fores det med lav. Forholdet er vanlig V3 høy og Vs lav. 
Men graset om sommeren og høyet som det fores med om vinteren, har 
også høyere innhold enn vanlig (se fig. 2). Graset som slåes, kommer ofte 
fra oversvømmede områder langs bekker og tjern. En undersøkelse som er 
foretatt i et laboratorium i Amerika (Pendelton og Uhler 1960), viser at 
forholdet mellom cesium-137 opptak i planter som er grodd i overfløm
mede kulturer, planter som er grodd i godt vannet jord og til slutt i tørr 
jord, var 450:30: 1. Etter disse resultater har en beregnet at kyr som bare 
beitet på oversvømte marker, ville få 400 ganger så mye cesiurn-137 i seg 
som dyr som beitet på tørr jord. 

Interessant er det også å se litt på undersøkelser som er gjort i forskjel
lige typer ferskvann i Finland (Kolehmainen et al 1966). Fisken i sjøen i 
det nordlige Finland kan ha opp til 100 ganger mere cesium-137 innhold 
enn fisken i de næringsrike sjøer i Syd-Finland og i Europa for Øvrig. Det er 
de næringsfattige, oligotrofe sjøer, som har fisk med høyest innhold av de 
radioaktive nuklider. I de næringsrike, eutrofe sjøer, har fisken minst inn
hold. Grunnen til dette er at i de næringsrike sjøer fjernes nuklidene hurtig 
ved at de suges opp i vegetasjonen og bunnfelles av leirpartikler i vannet. I 
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de næringsfattige sjøer forsvinner nuklidene nesten bare ved diffusjon inn 
i bunnen og sidene på sjøen. De radioaktive nuklider vandrer fra plankton 
gjennom næringskjeden til menneskene. Samene rundt den store, oligotrofe 
Enarasjø spiser mye fisk og får derfor også mye radioaktive stoffer i seg 
gjennom fisken. Planktonetende fisker har minst innhold av cesium-137, 
bunnfisk, som mort, har omtrent dobbelt så mye, og rovfisk, som gjedde, 
omtrent dobbelt så mye som morten igjen. 

Vi skal til slutt se på isotopen jod-13 7. Den er biologisk viktig da den 
søker skjoldbruskkjertelen og bindes der. Halveringstiden er bare 8 dager. 
Det er likevel interessant å fØlge denne isotopen da den viser hvor fort og 
globalt atomeksplosjoner fordeler sitt livsfarlige avfallsstoff. Fig. 7 viser 
innholdet av jod-Ul i Alaska-caribou og i Colorado Mule Deer etter rus
sernes atombombeprøve 1. september 1961 (Hanson et al 1963). Allerede 
26. november har vi maksimum for caribou. Caribouen har ikke noe ekstra 
høyt innhold. Dette skyldes den korte halveringstiden som isotopen jod-Ul 
har - den dør hurtig hen. 

Fysiologisk halveringstid 

Tidligere visste en ikke hvor lenge de forskjellige elementer ble i plan
ter og dyr. Men nå, ved studiet av de radioaktive nuklider, har en kunnet 
finne ut av dette. De farlige radioaktive stoffer forblir heldigvis ikke i 
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Fig. 7 
Jod-l3 1 innholdet i skjoldbruskkjertelen i caribou fra Alaska og mule deer fra Colorado. 

(Etter Hanson et al. 1963). 

166 

Thyroid iodine-131 concentration in Colorado mule deer and Alaska caribou. 
(After Hanson et al. 1963) . 

kroppen hele livet. En regner nå isotopen es levetid i en organisme i dens 
biologiske halveringstid. Denne er et produkt av det biologiske tap og det 
fysiske tap. Vi kan si det slik at noe av den radioaktive isotopen dør hen 
og noe fjernes fra organismen ved de biologiske prosesser. 

Den biologiske halveringstid for cesium-137 i laver beregnet til å være 
mellom 10 og 20 år. For å finne den biologiske halveringstid for cesium-
13 7 i mennesker ble en gruppe eskimoer i Anaktuvuk satt på en diett som 
ikke inneholdt cariboukjøtt. Undersøkelsen viste at halveringstiden var 40 
dager for barn 4-12 år gamle, 52 dager for 15 - 20 år og 64 dager for 
eldre enn 21 år (Hanson et al 1966). Den biologiske halveringstid er, som 
vi forstår, avhengig av flere faktorer og selvfølgelig av stoffskiftet. Hos 
caribou er den biologiske halveringstid beregnet til 3 til 5 uker. 

Etter å ha sett at de radioaktive nuklider ikke fordeler seg jevnt på oss 
alle, så vil en naturlig gjøre seg dette spØrsmål : Er det store innhold av 
cesium-137 i samer og eskimoer noen fare for deres helse? Det er fremholdt 
av eksperter at det er meget vanskelig å svare på dette. En vet ikke sikkert 
hvilke virkninger små doser gjennom lengre tidsrom kan gi. 

Det er gjort noen beregninger. Fra den normale bakgrunnsstråling mot
tar vi omkring 0,13 rad pr. år. Dette utgjør 3,9 rad i 30 års gjennomsnitt
lig dose. Eskimoene i Anaktuvuk får på grunn av sin spesielle ernæring et 
tillegg på 2,6 rad/ 30 år. Norske samer vil få ca. 1,5 rad/ 30 år i nær
meste generasjon, resten av den norske befolkning vesentlig mindre. Det er 
et godt stykke opp til 5 rad/ 30 år som er vedtatt som den maksimale til
latelige gjennomsnittsdose for hele landets befolkning. Denne dose er reg
net ut med en meget stor sikkerhetsmargin. 

Finnes det noen andre folk på jorden som er utsatt for mere enn normal 
naturlig joniserende stråling? Ja, det gjør det. Det er noen tett befolkede 
områder hvor befolkningen har mottatt stråledoser langt over det eskimoer 
og lapper får. Her skal vi bare nevne Monazite-området i India. Her er 
strålingen beregnet til 45 rad/ 30 år gjennomsnittlig dose. Det er en sand
stripe nær sydvestspissen av Inlia. Sandstripen er fra 150 til 800 meter 
bred og 15 km lang og skilt fra land ved en naturlig brakkvannskanal. Det 
er her det norske hjelpeprosjektet, Travancore, ligger. Grunnen til den høye 
stråling er thorium-232. Denne isotopen finnes normalt utbredt overalt, 
men i små mengder. Enkelte steder som her anrikes den ved forvitring av 
bergartene, utvasking av elvene og av havet. 

I dette område er det foretatt en undersøkelse av den sorte rotta (Griine
berg et al 1966). Kyststripen vet en har vært bebodd i mange hundre år, 
og en regner med at rotta har levd her like lenge. Undersøkelsen av disse 
rotter og rotter i nabolaget hvor bakgrunnsstrålingen er normal, viste ingen 
synlige genetiske forandringer bedømt ut fra skjelettanomalier, som man 
ellers har brukt i mus for å bedømme mutasjonshyppigheter. Videre fant 
en at fødselshyppigheten, kullstørrelsen og prosent tap av fostre var det 
samme. 
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Denne undersøkelsen ga altså et negativt resultat, og en har heller ikke 
kunnet påvise noen skader på eskimoer og samer. Allikevel må en gå ut fra 
at joniserende stråling vil kunne gi arveskader og kreft hos mennesker, 
også ved de lave doser det her er tale om. Men det vil dreie seg om meget 
små tall. Tilfellene vil være så få at de ikke kan påvises statistisk. 

SUMMARY 
FALLOUT RADIONUCLIDES IN SUBARCTIC ECOSYSTEMS 

The article gives a survey of the radionuclides strontium-90 and cesium-1 37 concentra
tion in the food chains: Lichen - reindeer (caribou) - man, plankton - fish - man 
and grass (lichen) - cow (miik) - man, in the Scandinavian Lapps and Alaskan Eski· 
mos. The Lapps and Eskimos who utilize reindeer (caribou) for food get a higher radio· 
nuclide concentration than any other people. This is caused by the lichens, which is the 
main food for the reindeer in winter, accumuJating radionuclides much more effectively 
than other plants. The Scandinavian Lapps also get an unusual amount of nuclides from 
fish in the oligotrophic lakes. The fish in these lakes are much more affected by nuclides 
than fish from the eutrophic lakes. 
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Har fugl en medfødt predatorreaksjon ? 

TORE BJERKE 

Innledning 

Denne artikkel er et forsøk på å belyse et klassisk etologisk problem 
ved hjelp av nyere undersøkelser. Når etologiens bidrag til forståelse av 
dyrenes psykologi skal eksemplifiseres, er det som oftest de samme eldre 
undersøkelsene som trekkes fram. Det er derfor fristende å betrakte noen 
av de eldre eksempler i lys av data fra nyere forskning_ 

Like før den annen verdenskrig utførte Lorenz og Tinbergen (se f.eks. 
Tinbergen 1951) en del undersøkelser som tyder på at fugleunger avarter 
som er relativt modne ved klekking (bl.a. kalkuner, gjess og ender) rea
gerte forskjellig på forskjellige fluktsilhuetter som lignet fugler i naturen. 
Disse fuglene kunne trekkes over ungenes oppholdssted. En av silhuettene 
som ble brukt er vist i fig. 1. 

Når denne beveget seg til høyre, resulterte det i fluktreaksjoner hos 
ungene. Ble den dratt til venstre, forble ungene mer i ro. Disse resultatene 
ble brukt til å bekrefte eksistensen av instinktive reaksjoner hos fugleunger, 
og i dette tilfellet skulle det kritiske aspekt ved silhuetten være den korte 
nakken ved bevegelse til høyre. Da ser den nemlig ut som en hauk. Ved 
bevegelse mot venstre ligner den en gåsesilhuett, og fenomenet er derfor 
ofte kalt «hauk-gås fenomenet». 

Vi vet at flere av de stimuleringer som umiddelbart etter klekkingen er 
effektive i utløsningen av adferdsmønstre som inngår i andre av fuglenes 
funksjonskretser raskt blir ineffektive. Tschanz (1959, 1969) og Sladen 
(1955) har begge beskrevet den raske læringen som foregår de første 
timene etter klekkinken. Videre demonstrerer Messmer m.fl. (1956) rask, 
tidlig læring hos svarttrost, Tttrdtts merttla, og som et siste eksempel kan 
nevnes pregningsfenomenet. Dette går ut på at kyllinger som kan gå få 
timer etter klekkingen i begynnelsen følger etter mange forskjellige objek
ter. Men etter kort tids fØlging av et objekt foretrekker de kun dette 
(Bjerke 1969). Alle disse eksemplene viser at ungenes preferanser raskt 
utvikles fra å være rettet mot generelle til mer spesifikke stimuleringer. 
Disse læringsfenomener tjener alle artsidentifiseringen (de prosesser som 
gjør at ungen foretrekker sin mor eller sin art), men predatorindentifise
ringen kan antas å følge samme læringslover hvis de skulle avhenge av er
faringen. Selv om vi på nåværende tidspunkt ikke kan tilskrive erfaringen 
den samme rolle i hauk-gås fenomenet som den har i de ovenfor nevnte 
fenomener, skal jeg etter en kort historisk oversikt komme tilbake til mu
lige roller som erfaringen kan spille i den situasjon jeg har skissert. 
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Fig. l 

Historisk oversikt 

I 1873 beskrev Spadling kyllingers reaksjoner på rovfugl. Han hadde en 
del kyllinger som han hadde brukt i pregningseksperimenter, og fant ut at 
disse viste frykt for en hauk da de var 12 dager gamle. Senere ble det ob
servert at duer og seilere som fl øy over ungene også fremkalte fryktreak
sjoner, og etter dette gikk diskusjonen livlig om disse fuglenes silhuetter 
lignet rovfuglenes fluktbilde. Men siden en forsker (Kline 1899) obser
verte fryktreaksjoner hos kyllinger av tamhøns når en sky gled over dem, 
eller når en paraply ble slått opp, ble en raskt klar over at flere forskjellige, 
plutselige visuelle inntrykk kunne vekke frykt. For å forklare hvorfor visse 
former etter hvert utløste mer frykt enn andre, postulerte man en tilven
ningspro~ess, som kort gikk ut på at ungene raskt venner seg til dagligdagse 
hendelser, og at det er de uvanlige påvirkninger som skaper frykt. 

Goethe (1940) studerte storfugl unger, Tetrao urogallus, (se Schleidt 
1961), og konkluderte med at ungenes fryktreaksjoner tiltok i styrke etter
som modellene ble mer lik rovfuglenes silhuetter. Men silhuetter som var 
klart forskjellige fra predatorers ble også fryktet. En lignende konklusjon 
kom Kratzig (1940) til. Han undersøkte lirypekyllinger, Lagopus lagopus, 
da de var 86-88 dager gamle. 

Hirsch, Lindley & Tolman (1955) hadde merket seg at forsøksfuglenes 
tidligere erfaring var dårlig kontrollert i de første undersøkelsene. De klek
ket derfor ut kyllinger (hvite italienere) i laboratoriet, og holdt dem der. 
I sitt oppsett kontrollerte de systematisk de oversvevende figurers størrelse, 
presentasjonsorden og skyggekasting. Kyllingene ble testet individuelt i en 
stor kasse, og de oversvevende figurene var synlige i 2 sekunder. Aktivitets
mengde under presentasjonene (hvor langt kyllingen løp i de 5 sekundene 
som fulgte etter presentasjonen) og mer kvalitative reaksjoner som vinge
bruk og trykking ble registrert. Resultatene viste ingen forskj ell på reak
sjonene hverken ved den første eller ved senere presentasjoner av hauk og 
gåse-figuren. Hva som syntes å være avgjørende for fryktreaksjonene var 
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silhuettens størrelse, om de kastet skygge og hvilken hastighet de hadde. 
Forfatternes konklusjon går derfor ut på at Tinbergens hypotese om diffe
rensierte reaksjoner på silhuetter ikke kunne g jelde for hvite italienere. 

Vi kan ikke annet enn godta disse resultatene, men det er ikke umiddel
bart korrekt å overføre dem til forholdene hos viltlevende fugler. At dette 
ble gjort forårsaket derfor en del diskusjon etter at dette forsøket ble publi
sert. Goethe (1940) hadde dessuten påvist at kyllinger av tamhøns (8 dager 
gamle) ikke viste fryktreaksj oner under de samme stimuleringsbetingelser 
som utløste frykt hos storfuglunger. 

Melzack, Penick & Beckett (1959) undersøkte ville stokkand unger, A nas 
platyrhynchos. De ble ruget og klekket i hver sin boks. Her ble det tid
ligere omtalte pregningsfenomenet utnyttet. Halvparten av ungene ble pre
get til hauk-silhuetten, resten til gås-silhuetten. Ungene var da 12-20 
timer gamle. Andre unger var helt isolert fra artsfrender eller objekter som 
beveget seg, og alle ungene ble testet med hauk- og gås-silhuett 25 dager 
etter klekkingen. Resultatene avslørte at ingen innen de to første gruppene 
viste fryktreaks joner da presentasjonen av de oversvevende silhuetter be
gynte, og at intet i deres adferd tydet på forskjeller når silhuetten beveget 
seg til høyre eller når den beveget seg til venstre. Derimot viste unger uten 
tidligere erfaring sterkere fryktreaksjoner på rovfuglsilhuetten enn på gås
silhuetten. At de også flykter for den siste tyder på at de flykter for stimu
leringer som kan kalles nye. Allikevel synes det å være en medfødt kompo
nent som vanskeliggjør rask tilvenning til hauk-silhuetten. Selv etter 2000 
presentasjoner viste andungene tydelig tegn på at de så silhuetten (Melzack 
1961). De lettere observerbare fryktreaksjoner som flukt eller trykking var 
forsvunnet, men bevegelser med hodet og oppførselen for øvrig tydet på at 
de like fullt var oppmerksomme på silhuetten. En kan undre seg over hvor
dan bokfink og stokkand overlever når de første gang raskt slutter å skjenne 
på en levende ugle (Hinde 1954) og de sistnevnte nesten like raskt slutter 
å flykte for predatorstimuleringer. Men siden reaksjoner som tyder på at 
ungene fremdeles følger silhuetten med stor oppmerksomhet er til stede, 
kan det tenkes at de ser forskjell på (diskriminerer mellom) hauk- og gåse
silhuettene selv om de mer åpenbare fluktreaksjoner er borte. 

McNiven (1960) fant intet som kunne støtte tanken om differensierte 
reaksjoner på silhuetter. Han studerte kyllinger (New Hampshire), ville 
stokkender og ville fasaner, og det eneste de fryktet mer enn noe annet var 
stupende modeller. 

Tinbergen mente at det spesielt var predatormodellens korte hals som 
utløste frykt. Schneirla (1965) påpeker at en eventuell differensiert reak
sjon kan forklares ved at denne modellen også forårsaker en raskere og mer 
intens stimulering, idet vingespennet tidligere kommer inn i synsfeltet. 

Schleidt (1961) brukte oversvevende sirkler og linjer foruten predator
og gås-silhuetter. Ungene reagerte like mye på en sirkelformet skive av 
samme flateinnhold som predator-silhuetten, og det var primært endringer 
i størrelse og hastighet som gav forskjellige fryktreaksjoner på silhuettene. 
Schleidt studerte også tilvenning: uerfarne kalkununger ble vist flere mo-
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deller etter hverandre, og de som ble vist sjeldnest resulterte i flest frykt
reaksjoner. Dette tyder på at frykt for predatorer i naturen også skyldes at 
de sjelden eksponeres, og Schleidt mener at Lorenz og Tinbergens funn må 
forklares ved at de relativt frittlevende dyr hadde vennet seg til tidligere er
farte, levende gås- og ande-silhuetter. 

Hvis Schneirlas teori om at haukefigurens raskere og mer intense stimu
lering skal resultere i mer frykt er riktig, skulle et triangel som beveger seg 
med grunnlinjen først gi sterkere fryktreaksjoner enn et triangel som beve
ger seg den andre veien. Green, Green & Carr (1966) fant ingen forskjell 
i reaksjonene på disse to stimuleringene, derimot registrerte de større akti
vitet hos 44-47 dager gamle uerfarne stokkandunger når de ble eksponert 
for en oversvevende hauk-silhuett enn når de ble eksponert for en gås
silhuett. I et forsøk på å finne det kritiske trekk ved haukefiguren, presen
terte Green og medarbeidere (1968) hauk- og gås-silhuett, en hode- og hals
løs hauk-silhuett, hale-løs hauk- og hale-løs gåse-silhuett, og hode- og hals
løs gåse-silhuett for tamme stokkand unger. Det komplette hauk-mønster 
resulterte i tydelig mer aktivitet enn noe annet mønster, og hode- og nakke
løs hauk utløste mer aktivitet enn hode- og hals-løs gås. Andungene som 
ble brukt i denne undersøkelsen vokste opp i grupper før testingen be
gynte. Disse resultatene støtter hverken Tinbergens eller Schneirlas for
klaringer på hvorfor hauk-silhuetten skulle gi mest frykt, men indikerer 
at den komplette hauk-silhuett må til for å indusere, eventuelt utløse, størst 
frykt. Ved nærmere analyse av Greens data kan en imidlertid se at lang 
hale gir noe større aktivitet enn mangel på eller kort hale, slik at dette kan 
være det kritiske punkt. 
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Et utvalg av de modellene som er brukt. 

I: Lorenz og Tinbergen. 
lI : Kratzig. 

Ill: Schleidt. 

Etter dette ser det allikevel ikke ut til at tidligere erfaring, spesielt til
venning, kan forklare de undersøkte fugleungenes differensierte reaksjoner 
på oversvevende silhuetter. Vi er tilbake til den opprinnelige etologiske 
hypotese etter en streif tur i et laboratoriemiljØ der delvis systematisk varia
sjon har avslørt viktige og kritiske variabler for utløsning av frykt, men 
hvor hauk-silhuetten enda svever så høyt at dens fryktinngydende visuelle 
særpreg enda forblir en hemmelighet. 

Vurdering 

Uten at vi skal gå nærmere inn på årsaken til det, ser det nå ut til at 
høm:ekyllingers fryktreaksjoner øker sterkt i de 15 første dagene etter klek
king. (Candland m.fI. 1963). I dagliglivet forstås frykt som en emosjonell 
erfaring som innebærer flere handlinger (tilbaketrekking, mishagslyder, 
trykking, avføring osv.). Ved måling er disse reaksjonene funnet å øke 
gradvis fra andre til sjette dagen etter klekking hos kalkun, Melagris gallo
pavo, kinagås, Anser anser, fasan, Phasiantts cholicus og P. versicolor, ja
pansk vaktel, Coturnix coturnix japonica, og ender, Anas platyrhynchos og 
Cairina mosehata (se f.eks. Schaller & Emlen 1962). Denne fryktutviklin
gen varierer en del med oppvekstvilkårene. Kyllinger som ved å få en gjen
nomskinnelig hette over hodet kun erfarer belysnings forskjeller, oppnår 
«normalt» fryktnivå over et døgn senere enn kyllinger med naturlig visuell 
erfaring. (Moltz & Stettner 1961.) Når vi så tar med at Phillips & Siegel 
(1966) fant store forskjeller i fryktreaksjoners utvikling hos to raser av 
White Rock hØnekyllinger, er det åpenbart at de arter som studeres og 
fremfor alt den alder individene befinner seg på, samt den erfaringsbak
grunn de har, vil måtte ha avgjørende betydning for de fryktreaksjonene en 
kan registrere under en hauk- eller gåse-silhuett. Til tross for at alderen 
allerede ved århundreskiftet var vist å være viktig for den emosjonelle ut
viklingen hos hØnsekyllinger, er det enda ikke foretatt undersøkelser der 
denne variabel er kontrollert og variert. Individenes alder er heller ikke 
nevnt i alle rapportene, og der den er nevnt varierer den fra 3 dager til 88 
dager etter klekkingen. Målene på frykt kan også diskuteres. Kruijt (1964) 
har funnet ut at fryktreaksjoner ved berøring, ved syns- og ved hørselsinn
trykk er forskjellige. F.eks. er reaksjonene på lyd ikke alltid dirigert vekk 
fra lydkilden, i motsetning til hva som er tilfelle for syns- og berøringsinn
trykk. Dette har sikkert hatt betydning for anti-predator reaksjoner hos in
divider som har levd ute. Det er rimelig at en del av de historiske eksemp
lene er basert på lyd fra de levende predatorer som da ble brukt, eller at en 
medfødt reaksjon på predators vokalisering har ført til en rask betinging til 
dens utseende. Dette leder oss til kravet om at en arts fryktreaksjoner må 
sees i sammenheng med artens naturlige miljø og den funksjon frykt har 
der. For det første må det være et rimelig krav at ungene gis så naturlige 
testbetingelser som mulig. De må f.eks. ha muligheter til å skjule seg. Vi 
kan ikke forutsette at en stor kasse i et laboratorium resulterer i samme ad-
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ferd hos kyllinger som den vi kan observere i naturlig miljø. Videre kan de 
sosiale forhold (f.eks. ranghierarkiet) være viktig for differensierte reaksjo
ner på silhuetter. Kanskje er en bestemt rangordning en forutsetning for en 
utvikling som leder til større stimulus-spesifisitet. Derfor er individuell 
testing ingen naturlig situasjon. Testsituasjonen må også være konstruert ut 
fra den kunnskap vi nettopp fremla om fryktens utvikling. Omgivelser som 
er så uvanlige og fremmede at de i seg selv vekker frykt, er ikke de beste 
for kyllinger som skal diskriminere mellom hauk- og gåse-silhuett. 

Melzack m.fI. (1959) og Green m.fI. (1968) hadde unger som vokste 
opp en og en. Det er noe usikkert hvilken grad av isolasjon dette var. 
Kunne de f.eks. høre sine søsken? Gottlieb (1968) har vist at artsnormal 
hørselstimulering fra søsken er en forutsetning for normal utvikling av lyd
preferanser. Vi skal ikke se bort fra at f.eks. moras låt (eks. alarmlåt) på en 
lignende måte kan være en forutsetning for utviklingen av predator-identi
fisering. Oppdrett i isolasjon er ikke identisk med kontroll av tidligere er
faring, idet vi ikke har kontroll over følgene av isolasjonen. Dette leder 
oss til spØrsmålet om hva ungene kan ha sett som har kunnet lede til pre
dator-identifiseringen. 

Både Melzacks og Greens isolerte andunger reagerte tydelig sterkest på 
predator-silhuetter. Unger som vokser opp i grupp.er kan muligens indirekte 
venne seg til gåsas silhuett ved at visse trekk ved den også finnes hos en 
andunge. Alle sem har oppfostret andunger vet at de i begynnelsen ligger 
strakt ut med lang hals, at de ofte strekker seg og bruker de små vinge
stubbene sine, og at visse stillinger ellers (som under spising og dykking hos 
dykkender) kan ha ført til tilvenning overfor bevegelse hvor den lange 
halsen er først. Men denne muligheten har ikke de isolerte ungene. Allike
vel reagerer de forskjellig. Det kunne derfor være en oppgave å undersøke 
om oppfattelsen av egen kropp kan delta i utviklingen av predator-identi
fiseringen. 

Kilham m.fI. (1968) har observert at erfaring med egen rase virker an
derledes enn erfaring med en annen rase. De fant ut at en kylling aven 
rase som oppholdt seg sammen med en kylling fra en annen rase utviklet 
en preferanse for denne andre rasen. Dette kunne måles ved å gi kyllingen 
et valg mellom de to raser. Men hos kyllinger som hadde selskap av et 
eksemplar av sin egen rase, oppsto preferanse for denne rasen mye raskere 
enn preferansen for den andre rasen utviklet seg i den første gruppen. Det 
synes altså å være medfødte faktorer som gjør visse ting lettere å lære enn 
andre. N øyaktig hvilke stimuli (visuelle, auditive eller lukt) som gjør visse 
former for erfaring mer effektiv enn andre er ukjente, men for anti-predator 
reaksjoner kunne en tenke seg (it det var lettere å lære å frykte en hauk
silhuett enn en gåse-silhuett, selv om ingen differensierte reaksjoner forelå 
ved de første presentasjoner. For å undersøke dette kunne vi f.eks. presen
tere moras varsellåt sammen med hauk- eller gåse-silhuett. Hvis ungen 
etter noen slike presentasjoner lærer å frykte hauken raskere enn gåsa, har 
vi nok et tegn på at predator-identifiseringen er basert på en medfødt kom
ponent. 
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N år vi ser f.eks . en andunge som flykter ved synet aven hauk eller en 
falk, kan vi tenke oss flere forklaringer på dette : 

l. Ungen kan tidligere ha blitt jaget av rovfuglen, og nær blitt fanget 
av den. 

2. Ungen reagerer med frykt på alle silhuetter som svever over den, men 
blir raskt vant med dem som erfares ofte. 

3. Det ebisterer en medfødt utløsermekanisme som sørger for at bare 
predator-silhuetter utløser frykt. 

Siden jeg i denne artikkelen har vist at erfaringen alene ikke kan for
klare utviklingen av predator-identifisering hos de fuglearter som er nevnt, 
tror jeg det er rimelig å forklare de divergerende resultater som foreligger 
på dette området med en kombinasjon av de tre punktene som er nevnt 
ovenfor. Hvor stor rolle hvert enkelt av dem skal spille er det opp til videre 
forskning å bestemme. 

SUMMARY 
DO BIRDS HAVE UNLEARNED ESCAPE REACTIONS TO AERIAL PREDATORS? 

The hawk-goose phenomenon is a ften cited as an example of an innate antipredator 
reaction. This paper reviews same of the literature in this field of research. An attempt 
to deduce same of the variables respansible for the divergent results in this field was 
made. The critical variables in the elicitation of the anti-predator reaction seem to be 
the relationship among 1) the emotional develop ment of the individua l and the rearing 
conditions, 2) the testing conditions and the natural habitat of the species, and 3) self
perception and perception of siblings. N o final answer to the question of innate antipre· 
dator reactions can be g iven until the role of these variables has been identified. 
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Vektanalyse av fiskemåke, Larus canus L., 
fra Agdenes 

TOR A. BAKKE 

Innledning 

I en undersøkelse over fiskemåker innsamlet i Agdenes-området i 1969 
(se fig. 1) ble det ved siden av parasittologiske og ernæringsmessige under
søkelser også foretatt vektobservasjoner gjennom sesongen. Det kan generelt 
sies at vekten til en fugleart er variabel innenfor visse grenser, avhengig av 
kvantiteten og kvaliteten av ernæringen ved siden av energiforbruket. Dette 
målet er benyttet som et kriterium for kroppsstørrelse hos fugler, men en 
regner det som en mer ustabil parameter enn mål av andre kroppsdeler 
(Barth, 1967). Av usikkerhetskilder har en store sesongmessige variasjoner, 
avhengig av forandringen og tilgjengeligheten av matforrådene gjennom 
året. Hagen (1942) fant f.eks. forskjeller på 40 % fra gjennomsnittet hos 
enkelte rovfugler gjennom året. Vekten influeres også av det fysiologiske 
stress som opptrer i forbindelse med hekketiden og fjærfellingen. Likeledes 
skjer det vektforandringer med alderen hos fuglene, dessuten kan kjønns
forskjeller påvises for mange arter. Vi har også en fettakkumulering hos 
alle trekkfuglene foran trekket som vil gi utslag på vekten, ved siden av 
kan trekkfuglene også stoppe opp under trekket og fornye fettreservene 
som fort oppbrukes under det meget forøkte energibehovet under migra
sjonen. Det kan nevnes at denne oppsparing av fett finner sted kort tid før 
avreisen og går hurtig for seg ved et meget forøket fødeopptak (hyper
fagi) og ved at det knyttes mer stoff til oppbygging av fettvev enn ellers 
(Salomonsen, 1967). Vintervekten har også en tendens til å være større enn 
sommervekten hos mange arter, noe Barth (1967) antar gjelder hos alle 
måkefuglene. En forlenget kuldeperiode kan imidlertid føre til et kondi
sjonstap og tæring på fettreservene (Harris, 1962). I tillegg kan en ha en 
døgnrytme i vekten, med et maksimum om ettermiddagen og en laveste 
verdi om morgenen (Mcdonald 1962, Brown 1956, Kendeigh 1934). Det 
opptrer også geografiske variasjoner hos de fleste arter. Barth (1967) 
kunne påvise en geografisk variasjon i vekten med de største individene 
lengst mot nord for spesielt gråmåker og sildemåker, men også for fiske
måker. Ved siden av alt dette har vi de individuelle variasjoner, som må 
sees på bakgrunn av de forannevnte faktorer, sykdommer eller sterk para
sittering. 

I dette arbeidet er de observerte vektforskjellene hos fiskemåkene for
søkt diskutert ut fra fangsttid, lokalitet, alder og kjønn, dette igjen sett i 
relasjon til andre undersøkelser. 
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Fig. 1 
Svart farge angir Agdenes-området hvor fiskemåkene ble innsamlet. 

Black indicates the A gden es-area where the camman gttlls were callected. 

Materiale og metoder 

Til Agdenes ankommer fiskemåkene sørfra litt etter litt i første uke av 
april under normale værforhold. Trekket sydover igjen innledes i området 
allerede i månedskiftet juli/august og foregår utover til oktober måned. 
Etter denne tiden er det kun meget få streifindivider som oppholder seg i 
området. Dette materialet som omfatter 28 l. års fugl, 15 2. års fugl og 
164 adulte individer er innsamlet ved skytning i perioden april til septem-
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ber måned 1969. Fiskemåkene ble etter de var skutt plassert hver for seg i 
plastposer og dypfryst senest tre timer etter fangsten. De ble så fraktet i 
denne tilstand til Zoologisk Museum i Oslo, hvor undersøkelsene foregikk. 
Ingen fugl ble veiet i fersk tilstand i naturen, men innen et tidsrom på opp
til 8 måneder. For spesielt å undersøke om en eventuell fordampning (sub
limering) fant sted mens fuglene var dypfryste ble 5 fiskemåker i plast
poser (ikke hermetisk tette) veid med 0,1 g nøyaktighet hver 14. dag i fire 
måneder. Det viste seg at vekten av disse 5 fugl minket jevnt i dette tids
rom. I gjennomsnitt letnet de 3,0 g (2,7-3,5) over disse fire månedene, dvs. 
en vektminking i gjennomsnitt på 0,75 g pr. måned. Dette vil da i verste 
fall utgjøre et vekttap på 0,2 % pr. måned beregnet ut fra vekten på den 
letteste fuglen. I dette materialet fører det til at det maksimalt kan ha 
skjedd en vektminking på 6,0 g på grunn av sublimering. Barth (1967) i 
sine vektundersøkelser av måker veide med en nøyaktighet på 5 g på friskt 
materiale. En usikkerhetsmargin som er lett forståelig. Det viste seg ved 
veiingen av fiskemåkene at særlig innholdet i magen og svelget kunne gi 
store utslag. Maksimalt ble det funnet at dette innholdet kunne utgjøre 
65 g, og dette tilfellet representerte da 12,5 % av fuglens totale vekt. En 
avskutt håndsvingfjær (primær) f.eks. kan utgjøre rundt l g. Et ulagt egg 
i uterus kan veie rundt 50 g og vil gi store utslag på vekten i hekketiden. 
Alt dette viser at feilkildene ved vektrnålinger kan være betydelige og bør 
tas med i betraktning ved hver individuell veiing. 

Resultater 

Dette materialet er behandlet månedsvis, da det er skaffet tilveie i løpet 
av et kort tidsrom hver måned. Eventuelle biotopforskjeller i vekten mel
lom fugl skutt i marine områder, områder knyttet til ferskvann eller ter
restre områder (særlig da kultivert mark) kunne bare undersøkes i juli og 
da med et forholdsvis lite materiale av adult fugl. Resultatene viste at in
gen utpregete vektforskjeller finnes mellom fugl fra de forskjellige lokali
tetene innen dette området. Men fugl innsamlet i områder med tilknytning 
til vann syntes å veie mer, spesielt hunnene i marine strøk. Fiskemåkene 
fra terrestre områder både for hannenes og hunnenes vedkommende hadde 
den laveste gjennomsnittsvekten. 

Når det gjelder 1. års fugl var materialet kun i august måned tilstrek
kelig for å belyse kjønnsforskjellene innen et begrenset tidsrom og da for 
fiskemåker opptil to og en halv måned gamle. Det viste seg at gjennom
snimvekten for 12 hanner var 407 g (375-471) og for 10 hunner 367 g 
(286-429). Allerede på dette stadium i utviklingen altså en markert 
kjønnsforskjell. Gjennomsnittsvekten for de 15 2. års fiskemåkene i ma
terialet er betraktet for hele sommersesongen under ett (Tab. l). Tabel
len viser for denne aldersgruppen en kjønmbetinget vektforskjell, men 
også en aldersbetinget vektøkning for begge kjønn i løpet av kjønnsmod
nmgen. 
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For de 164 adulte fiskemåkene viser tabell 2 en markert kjønnsforskjell 
og sesongmessighet i vekten for begge kjønn, med en laveste gjennomsnitts
vekt i juli. Dette er da på en tid da matingen av ungene pågår for fullt. Ma
terialet viser også at det må skje et betydelig vekttap hos de voksne indivi
dene under rugingen, da få egg var klekket ved innsamlingen av fiske
måkene i juni. 

Diskusjon 

Undersøkelsen viste at en i forskjellige lokaliteter innen et forholdsvis 
lite område kan vente og finne vektforskjeller i samme tidsrom hos en 
altetende (euryphag) fugleart. Men materialet var for lite til å kunne 
trekke noen generelle økologiske konklusjoner. Fiskemåkene som blir 
kjønnsmodne i sitt tredje år, viser også en vektøkning i løpet av kjønns
modningen. Dessverre har en ennå ikke kriterier for aldersdifferensiering 
av fiskemåker som er tre år eller eldre. Det er vist ved merkingsforsøk at 
de kan nå en alder av 18 år, så om denne vektøkingen er en vedvarende 
tendens kan ikke verifiseres. Barth (1967) fant et gjennomsnitt for 73 hun
ner fra hele landet på 360 g (300- 480) og for 75 hanner 413 g (325 -
475) . Han fant dessuten at det største vekttapet skjedde i en to-ukers pe
riode omkring 1. juni, med det mest markerte vekttapet hos hunnene. Det 
kunne dreie seg om hele 39 g i løpet av to uker i månedsskiftet mai/ juni. 
I fiskemåker fra Barentshavet fant Belopolskii (1957) totalt et vekttap på 
15 ,3 %, litt i overkant av det totale vekttap hunnene i Agdenes viste med 
13,7 % (54 g). I løpet aven fire ukers periode i månedsskiftet mai/juni 
var vekttapet hos disse hunner 47 g (11,9 % ). Hos hannene i den samme 
fire ukers periode var vekttapet 35 g (8 %) , det maksimale vekttapet var 
42 g (9,3 % ). Altså et markert større vekttap hos hunnene i hekketiden. 
I vektrnålinger av fiskemåker fra øya Tarva (ca. 25 km nord-vest for Ag
denes) fant Barth (1967) et gjennomsnitt på 364 g for 22 hunner og 417 g 
for det samme antall hanner, verdier som er i god overensstemmelse med 
materialet fra Agdenes for hele sesongen (Tab. 1). Resultatene fra Tarva 
viser en kjønnsforskjell på 53 g (12,7 % ) mot fra Agdenes 56 g (13,2 %), 
mens fiskemåkene i Barentshavet hadde en kjønnsdifferans på 13,9 %. 

Ser en på sesongmessigheten i vekten er det utført kun en veiing i april 
(Tab. 2). Men en skulle vente at en her ville få en vektøking mot mai må
ned på grunn av trekkets negative innvirkning på kondisjonen og dermed 
vekten hos fuglene, ved siden av den sterke oppbyggingen av vekten som 
skjer før hekketiden, noe også den ene veiingen tyder på. I slutten av august 
har vekten økt for begge kjønn igjen p.g.a. at hekketiden er over og en hyper
fagi, grunnet det forestående og pågående trekk, er begynt. September
materialet viser en vektsenking som lett kan forklares ut fra at disse fug
lene enten er etternølere i trekket p.g.a. en sen eller uteblitt oppbygging av 
fettreservene, eller som er mest sannsynlig at disse representerer fugl som 
er på trekk fra lokaliteter lengre nord og dermed har oppbrukt en del av 
sine fettreserver. 
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TABELL 1 

Forandringer i g jennomsnittsvekten (x ) til fiskemåker av forskjellig alder fra Agdenes. 
(n = antall , s = standard avvik, CV = variasjons·koeffisienten og variasjonsbredden 

min. og maks.). 
Shanges in the average u'eight (x) ol common gulls ol different age Irom Agdenes. 
(n = number, s = standard deviation, CV = coellicient ol variation and range, min, 

and max.). 

<j? 

1. årjyear 2. årjyear Adult 

n = 13 n=9 n = 82 

;= 340 ; = 344 ; = 368 

s = 40,3 s = 32,4 s =40,1 

CV = 11,9 CV = 9,4 CV = 10,9 

(286-429) (292- 390) (294-480) 

n = 15 n=6 n= 82 

x = 399 x = 418 ; = 423 

s = 33,5 s = 45,3 s = 43,2 

CV = 8,4 CV = 10,8 CV= 10,2 

(3 50-471) (363-446) (330-562) 

TABELL 2 

Gjennomsnittsvekten til adulte fiskemåker i Agdenes i perioden april til september. 
(Symboler som i tab. 1.) 

The average weight ol adult common gulls in Agdenes during the period April to 
September, (Symbols as in Table 1), 

15-16/4 23- 24/5 16-30/6 1-13/7 27- 28/8 24-26/8 

n = l n = 17 n = 25 n = 23 n = 13 n= 3 

334 ;=400 x = 353 ;= 346 ~ = 396 ~ = 368 

s = 47 s = 33 s = 21 s = 32 

CV= 11,8 CV = 9,3 CV = 6,1 CV = 8,1 

(344-480) (294-421) (3 18-411) (323-441) (3 58- 380) 

n= 11 n= 26 n = 24 n = 13 n= 8 

~ = 447 ~=412 -; = 405 ~=462 ~= 424 

s = 37 s = 41 s = 28 s = 52 s = 33 

CV = 8,3 CV = 10,0 CV = 6,9 CV = 11,3 CV = 7,8 

(4 11- 536) (335-520) (330-445) (381-562) (374-482) 
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SUMMARY 
WEIGHT-ANAL YSIS OF COMMON GULL, Larus canus L., IN AGDENES 

The eommon guUs were first observed in Agdenes around the 1st of April after their 
return to their breeding grounds. The southward migration takes plaee within the period 
August to Oetober. 20 7 eommon guUs were weighed during the season lasting from April 
to September. These guUs were also examined for endoparasites and their food prefe
renees were noted. In this work weight differenees are discussed in relation to loeality, 
age, sex and season. 

No great differenee in the weight of the guUs from different loealities in the area was 
traeeable but it was demonstrated that birds in terrestrie biotopes show a slight tendeney 
to weigh less then those in aquatie biotopes. 

The weigh analysis demonstrated an age-dependent inerease in wei1!ht in both sexes 
in the three age groups, 1st year, 2nd year and adult, as weU as a sig~ifieant differenee 
in weight between the sexes. In partieular it was shown that even 1st year birds from 
August, at the age of two and a hali months, showed a signifieant weight differenee be
tween the sexes. However, the differenee was smaUest in this age gro up. 

A season dependent differenee in weight was found in both sexes. In July, at the 
end of the breeding period, the minimum weight for both sexes appeared, but a weight 
loss also oecurred in September. This seems to be due to the fact that the birds examined 
in this month are guUs on migration from loealities in the Northern-Norway whieh 
thus have already lost some of the weight built up before migration. 
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Tre monogene ikter fra ferskv'annsfisk 

REIDAR BORGSTRØM 

De monogene iktene regnes til rekken flatmark, Platyhelminthes, og er 
altså i «slekt» med bendelmark, digene ikter og turbellarier. De har, som 
navnet monogen antyder, en direkte livssyklus, dvs. at det fra egget klekkes 
en larve som direkte utvikles til kjønnsmodent individ. Det finnes med 
andre ord ingen mellomverter. De fleste er fiskeparasitter og finnes vanlig
vis på vertens ytre deler, på gjeller, hud, finner osv. - de lever en ekto
parasittisk tilværelse. Men enkelte arter har også tilpasset seg til å leve i 
vertens indre organer, f.eks. Dietioeotyle eoeliaea, som en finner i bukhulen 
hos en rekke skater (Brinkmann 1952). 

Fra ferskvannsfisk i Norge er svært få arter av monogene ikter kjent. 
I sin oversikt over monogene ikter fra Norge nevner Brinkmann (1952) 
kun to fra ferskvannsfisk, nemlig Diplozoon paradoxum (dobbeltdyret) fra 
ørekyt, Phoxintls phoxinus, og Diseoeotyle sagittata fra aure, Salmo trutta, 
og røye, Salvelinus alpint/s. D. sagittata er også funnet på harr, Thymallus 
thymallus (egne undersøkelser), og Halvorsen (1969) har funnet Diplozoon 
paradoxt/m på gjellene av mort, Rtttilus rtttilus, brasme, Abramis brama, 
og på hybrid mellom mort og brasme. Mens det i Sverige ifølge Nybelin 
og Vik (1966) er kjent hele 29 arter bare innen slekten Daetylogyrus, med 
D. vastator som den mest kjente, er til nå ingen fra denne slekten beskre
vet fra Norge. 

I mai 1966 ble det under en hovedfagsekskursjon ved Zoologisk labora
torium i Oslo til Stort jern i Trysil fanget en enslig ørekyt. Denne ble kon
servert på sprit og først senere undersøkt for parasitter. Det ble da funnet 
tre ikter på gjellene, og selv om de var sterkt kontrahert, svarer de til be
skrivelsen av Daetylogyrus borealis Nybelin, 1936. Denne arten ble første 
gang beskrevet av Nybelin (1936) fra ørekyt fra et par vann i Jamtland. 

D. borealis blir omtrent 0,6-0,8 mm lang. Bakenden er forsynt med et 
festeapparat eller en haptor som består aven tydelig avsatt «skive» bevæp
net med 14 sidekroker og to midtre kroker, de såkalte hamuli. Sidekrokene 
og hamuli er omtrent like lange. Fig. 1 viser et sterkt kontrahert eksemplar, 
men en legger merke til den tydelige avsatte haptoren med kroker. 

I juli 1967 fisket Arve Narud en karuss, Carassius earassius, i Bogstad
vannet. Foruten fire fiskelus, Argulus foliaceus, som satt festet på huden, 
ble det funnet enda en ektoparasitt på gjellene. Dette var en annen Daety
logyrm-art, D. anehoratus (Dujardin, 1845). Ifølge Bykhovskaya-Pavlovs
kaya (1964) forekommer D . anehoratus bare på karuss og karpe, Cyprinus 
earpio. 
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Fig. 1 
A. Dactylogyrus borealis Nybelin, 1963 fra ørekyt. B. D. anchoratus (Dujardin, 1945) og 

C. Tetraonchus monenteron Diesing, 1858 fra gjedde. 
A. D. borealis from Minnow, B. D. anchoratus from Crucian carp and 

C. Tetraonchus monenteron from Pike. 

På tross av et månedlig garnfiske i nesten to år i Bogstadvannet ble det 
bare tatt denne ene karussen, og dersom det er en fast bestand der, må 
denne øyensynlig være aven nokså beskjeden størrelse. D. anchoratus må 
derfor han en meget effektiv forplantnings- og spredningsevne. I dam kul
turer må en regne med at infeksjonen kan bli meget stor. Schaperclaus 
(1954) regner D. anchoratus som fiskepatogen, sannsynligvis nettopp med 
henblikk på damfisk. I SØr- og Mellom-Europa hvor karpe og karuss har 
betydning som matfisk, kan denne parasitten derfor ha økonomisk betyd
ning, men hos oss vil den bare være en kuriositet. D. anchoratus skiller seg 
fra de fleste Dactylogyrus-artene ved blant annet de karakteristisk lange, 
slanke hamuli (Fig. 1). 

En vanlig monogen ikte på gjellene hos gjedde, Esox lucius, i Bogstad
vannet er Tetraonchus monenteran Diesing, 1858. Gjeddene er infisert hele 
året med denne arten som er spesifikk for gjedde. Den forekommer ifølge 
Chubb (1965) både i Europa, Sovjetunionen og Nord-Amerika, og den fin
nes sikkert i hele gjeddas utbredelsesområde her i landet. T. monenteran 
blir opptil 1,2 mm lang, og skulle kunne sees med det blotte øye. På fig. l 
er avbildet et eksemplar, og en kan se de kraftige hamuli, som her består av 
to par kroker forbundet med en tverrgående bro. En kan ellers legge merke 
til kopulasjonsorganer, som ved siden av festeappararet er et viktig taxo
nomisk kjennetegn for monogene ikter. 

Da de fleste av våre ferskvannsfisk har vandret inn østfra via Sverige, 
kan en vente at flere av de monogene iktene som hittil er påvist der, også 
tilhører vår fauna. 
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SUMMARY 
MONOGENIC TREMATODES NEW TO NORWAY 

Three species of monogenic trematodes have b~en found on Norwegian freshwatcr 
fishes: Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 from Minnow, Phoxinus phoxinus. D. ancho
ratus (Dujardin, 1854) from Crucian carp, Carassius carassius, and Tetraonchus monen
teron Diesing, 1858 from Pike, Esox lucius. 
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Ferskvannstrikiaden Phagocata (= Fontieola) vitta 
(Duges) funnet i Vest-Norge 

BJØRN BER LAND 

I de senere år har turbellarier tilhørende ordenen Tricladida fått en 
økende aktualitet i Norge. Det første norske funn av ferskvannstrikiaden 
Phagoeata (= Fontieola) vitta (Duges) ble rapportert av Dahm (1963) 
fra en brønn på Kirkeøya, Hvaler i Østfold. Dahm (1965) ga også en 
oversikt over de kjente norske ferskvannstriklader. Nylig er også utbredel
sen av vår eneste naturlig forekommende landplanarie, Rhynehodemus 
terrestris (O. F. Miiller), i Vest-Norge øket med en rekke nye funn (Ber
land 1968a, b, c). En innført stor landplanarie, Bipalium kewense Moseley, 
ble i ] 969 funnet i Lillesand (Sneli 1969). 

Phagoeata vitta er nå også runnet i Vest-Norge på to ulike lokaliteter. 
Det første funn ble gjort av Roald Larsen i Aurland i Sogn under felt

arbeide. Ialt ble tre eksemplarer funnet i munningen aven liten bekk som 
løper ut i Aurlandselven ved Onstad i en høyde av 5 m.o.h. og 2- 300 m fra 
elveosen i fjorden. De tre eksemplarene ble tatt henholdsvis 5. juli 1966, 
3. juli 1967 og 4. juli 1967. De er bestemt av Dr. T . B. Reynoldson, Ban
gor, N . \Y! ales, u.K. 

Den annen funnlokalitet er en brønn nær sjøen på Store Godøy, Godøy
sund, i Tysnes, Hordaland. Brønnen ligger 15-20 meter fra stranden og 
5-6 m.o.h., ved Selvågen på østsiden av øya. Brønnen ble skutt ut vinteren 
1961-62. Fjellgrunnen består av lettvitret fyllitt, hvilket gir en meget fro
dig vegetasjon i området. Eiendommen er omgitt av blandingsskog av furu 
og lauvtrær, det er ingen gårdsbruk i nærheten, men derimot noen få som
merhytter. Brønnen, som er henimot 2,5 m dyp, er overdekket aven stor 
steinhelle. Vannet pumpes opp ved hjelp av håndpumpe, inntaket i brøn
nen er nær dens dypeste punkt. 

I løpet av sommeren 1968, som var tørr og varm i Vest-Norge, ble fa
miliens kvinnelige medlemmer oppmerksomme på mange små hvite mark 
i vannet som ble pumpet opp. I juni og juli samlet jeg ved flere anlednin
ger inn prØver av markene som forekom i store mengder. Ialt tok jeg vare 
på nærmere 60 stk. Det totale antall som har vært pumpet opp i løpet av 
sommeren må utvilsomt ha vært flere hundre. Jeg anså dem for å være 
Phagoeata vitta, men for sikker identifisering ble materialet i 1969 sendt 
til Dr. A. G. Dahm i Goteborg. Det viste seg, som antatt, at det virkelig 
var P. l/itta. Det innsamlete materiale fra denne lokalitet, ialt fire tuber, er 
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innlevert til Evertebratavdelingen, Zoologisk museum, Bergen, hvor de 
har fått følgende katalognumre: 50859-50862. 

Phagoeata vitta forekommer ifølge Dahm (1967) på De britiske øyer, i 
Tyskland, Danmark, SØr- og Mellom-Sverige opp til Stockholm, men den 
er ikke funnet i Finland (Dahm 1963). Det første norske funn fra Hvaler 
synes derfor å passe vel inn i det svenske utbredelsesmønster. Arten fore
kommer spredt både i Danmark og Sverige, hvor den synes å være kjent 
kun fra grunnvannslokaliteter, hvilket i praksis vil si grunnvannsbrønner og 
kilder. Dahm (1963) nevner at den stundom kan opptre i stort individ ta Il, 
hvilket gir et mindre appetittelig inntrykk når den forekommer i drikke
vann. Arten krever ifølge Dahm god vannomsetning og rikelig tilgang på 
oksygen; dens forekomst viser at vannet ikke er så belastet med organisk 
avfall at oksygenmangel oppstår. Tvert imot er den en god indikator på at 
vannet er av god kvalitet. 

I Storbritannia forekommer P. vitta også i grunnvannet, men ifølge 
Dahm (1958) og Reynoldson (1958a, b) er det der også gjort en rekke 
funn av den i sjøer, elver og bekker, særlig synes den å opptre i elvemun
ningene. 

De to nye norske lokaliteter stemmer således godt overens med dem som 
er nevnt ovenfor. Lokaliteten i Sogn er fra en bekk som renner ut i en 
større elv, mens den andre, på Store Godøy, er en typisk grunnvanns
lokalitet. Det er særlig interessant at den på den siste lokalitet har etablert 
seg i en brønn som ble utskutt bare få år tidligere, hvilket betyr at den må 
finnes i grunnvannet i distriktet; arten må kunne påvises på andre lokali
teter i området. 

Artens geografiske utbredelse er avhengig av dens spredningsmuligheter, 
som vi vet lite om, og dens økologiske krav, som heller ikke er særlig godt 
kjent. Spørsmålet er så hvilke spredningsmekanismer en art som hoved
sakelig lever i underjordiske vannårer har. Det er forståelig at den i san
dige områder, som i Sverige og Danmark, kan spre seg over relativt store 
områder i grunnvannet. Men da denne arten oftest synes å forplante seg 
ukjønnet, kan neppe resistente egg-kokonger bety meget for den «over
jordiske» spredning. Det er derfor trolig grunn til å anta at P. vitta har en 
svak spredningsevne. 

Dahm (1958) summerte opp det lille som er kjent om artens økologi; 
den synes å være lite avhengig av vannets kjemiske sammensetning, og den 
synes også å være kald-stenotherm. Dahm påpeker det bemerkelsesverdige 
i at på grunnvannslokaliteter formerer den seg ukjønnet, mens de indivi
der som formerer seg kjønnet er kjent fra rennende vann. Reynoldson 
(1958a, b) fant derimot denne art bare i vann med lavt calciuminnhold, 
altså i bløtt vann. Nå kan det jo også tenkes at vannets pH er like viktig 
som Ca-innholdet. 

Kunnskap om spredningsevne og økologiske krav ville være meget nyt
tig for å forstå artens utbredelse i Norge. Dersom kalkfattig vann er nødven
dig, burde den kunne forekomme over store deler av landet. Det er prinsipielt 
intet i veien for at arten kan vise seg å ha en videre utbredelse i Øst-Norge 
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enn det ene funn fra Hvaler antyder; en innvandring fra Sverige er tenk
bar. Problemet er om de nevnte funn i Vest-Norge er geografisk isolert 
eller ikke. Videre er det et spØrsmål om hvordan funnene i Vest-Norge ut
bredelsesmessig kan knyttes til artens Øvrige forekomst, hvilket igjen leder 
til spØrsmålet om hvordan den er innvandret til Vest-Norge. På grunn av 
de store høyfjellpartiene og den nakne sørvest-kysten, er det neppe mulig 
at arten har vandret inn østfra til Vestlandet. Dersom arten forekommer 
helt isolert i Vest-Norge, kan den tenkes å være innvandringshistorisk knyt
tet til utbredelsen på De britiske øyer. 

Problemstillingen er helt analog for landplanarien Rbynchodemus 
terrestris, som hittil bare er funnet i Vest-Norge, men denne art må være 
meget mer lettspredd enn grunnvannsformen P. vit ta. Ettersom en direkte 
innvandring fra øst må utelukkes på grunn av hØyfjell og landets geo
morfologiske struktur, er det i det minste en teoretisk mulighet for relikt 
forekomst av P. vitta. 

Bare en undersøkelse av brønner, kilder og elver kan gi en ide om den 
virkelige utbredelse av P. vitta her i landet, og først da kan vi tillate oss 
å trekke slutninger om dens innvandring. Det kan tilføyes at sjansene for 
å finne den trolig er størst i tørre somre, når den blir «konsentrert» etter 
hvert som grunnvannet minker. 

P. 'I/itta er oppdelt i mange lokale populasjoner, som er morfologisk noe 
varierende. Da kjønnsorgan mangler hos dem som forplanter seg vegeta
tivt, kan heller ikke denne karakter brukes. Det er derfor vanskelig å 
finne gode, entydige morfologiske karakterer for arten. Ved å studere 
kromosomene hos de ulike populasjoner kunne Dahm (1958) vise at disse 
hadde polyploide kromosomtall. Dahm (1963, p. 107) viste at artene 
P. vitta og P. albissima, som ellers kan være vanskelig å skille, lot seg skille 
fra hverandre karyologisk. 

Det hersker også uenighet om til hvilken slekt vitta hører. Slekten 
Pbagocata Leidy, 1847 er opprettet for materiale fra Nord-Amerika, mens 
slekten Fontieola Komarek, 1926 er basert på materiale fra Europa. Kom
binasjonene Phagocata vitta og Fontieola vitta brukes begge; Dahm (1963, 
1965) har benyttet Phagocata og amer under tvil Fontieola som et syno
nym. Ball (1969) derimot mener at Fontieola er det korrekte slektsnavn. 

Til slutt vil jeg rette en takk til R. Larsen, Bergen, for opplysninger, til 
A. G. Dahm, Goteborg, for identifisering av materiale, og til prof. H. Kauri, 
Bergen, for verdifulle råd. 

Etter at denne artikkel hle skrevet, har jeg i juli 1970 også funnet den i 
brønner på 3 gårder på Store Godøy, Godøysund. I en av dem, på toppen 
av øya og tilhørende Vilhelm Godøy, forekom det meget store mengder -
det må ha vært mange hundre - av P. vitta. Denne brønnen er nokså grunn 
og er steinsatt med skiferheller, dyrene var derfor lette å se. Derimot søkte 
jeg forgjeves etter den i flere brønner på naboøya Lille Godøy, og på 
Valle, Heggland og Lundegrend på øya Tysnes. 

R. Larsen har nylig meddelt meg at han i juni 1970 har funnet P. vitta 
i 2 brønner i Os i Hordaland. 
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SUMMARY 
THE FRESH-WATER TRICJ_AD Phagoeata (=Fontieola) vitta (Duges) 
RECORDED FROM WEST NORWAY 

The fresh-warer rriclad, Phagoeata (= Fontieola) vitta (Duges) is recorded from rwo 
lccaliries in Wesr Norway: 1. Three speeimens were collecred ]uly 5. 1966, ]uly 3. 1967 
and ]uly 4. 1967 in Aurland in Sogn: from rhe mourh of a small srream joining rhe 
main river ar Onsrad. 2. Many speeimens were collecred in lune and ]uly 1968 in a well, 
Score Godoy, Tysnes, Hordaland. 

Nore added in proof. P. vitta has in lune and ]uly 1970 been found in 2 wells in Os, 
Hordaland and in rhe wells on 3 farms e n Srore Godoy, Tysnes. No speeimen were found 
on nearby Lille Godoy, neirher ar Valle, Heggland and Lundegrend on rhe island r.f 
Tysnes. 
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Om marfloen, Gammarus duebeni, i ferskvann 
og et nytt funn fra Sør-Trøndelag 

KAREN ANNA ØKLAND 

I de senere år er en brakkvannsmarflo, Gammartts dttebeni Lillj ., rap
portert funnet flere ganger i norske vassdrag: Ved Borrevannet i Vestfold 
(J. Økland 1959, 1964), i elven fra Jegervannet i Troms (K. A. Økland 
1965) og i Storvann og Kirkdalsvann, begge i Sør-Trøndelag (Ofstad & 
Solem 1966, Solem 1969). Sommeren 1969 ble arten også funnet i Sand
vann på FrØya. 

G. dttebeni er en alminnelig art langs kysten i hele Nordvest-Europa. 
Den er dessuten kjent fra en rekke vassdrag, og utbredelsen i ferskvann kan 
ifølge Sutcliffe (1967 b) deles i to kategorier: 

1) I Irland der natriuminnholdet i ferskvann stort sett er lavt. Gam
marltS dttebeni er funnet i vann med meget lave verdier for saltholdighet 
(ned til 6 mg Na+ j l, tilsvarende ca. 10 mg Cl-j l). Man har kunnet vise 
at populasjonene av G. dttebeni fra Irland har en mekanisme for opptak av 
natrium som tilpasning til liv i vann med lave saltkonsentrasjoner. Fysio
logisk ligner de irske ferskvannspopulasjonene på vår vanlige marflo, 
Gammartts lacttstris G. O. Sars, som er helt tilpasset til liv i ferskvann. 

2) I de øvrige områder av Nordvest-Europa er utbredelsen av G. dtte
beni begrenset til områder på øyer og halvøyer som er eksponerte mot syd
vest. Innholdet av natrium og klorid i vannet er ganske høyt i disse områ
der (vanligvis mer enn 23 mg Na+ j l, tilsvarende ca. 35 mg Cl-j l) på 
grunn av sjøsprøyt og saltholdig nedbør fra Atlanterhavet. 

I ett område i Skottland er G. dttebeni funnet i elver med noe lavere 
saltholdighet, helt ned til ca. 9 mg Na +/1 som for øvrig ser ut til å være 
den absolutte minimumsgrense for populasjoner utenom Irland. 

Populasjoner av Gammarus dttebeni som lever i slike biotoper i den 
vestlige del av De britiske øyer er fysiologisk forskjellige fra irske fersk
vannspopulasjoner ved at de ikke har en mekanisme for natriumopptak 
som gjør dem egnet til å leve i helt lave konsentrasjoner av natrium, i alle 
fall ikke i lengre tid. Disse dyrene står fysiologisk nærmere de dyr man 
finner i brakkvann langs kysten. 

La oss nå se nærmere på de 5 kjente forekomster av Gammartts duebeni 
fra norske vassdrag: 

1. Elven fra Jegervannet i Troms. De eksemplarer som ble funnet 
øverst i elven er sannsynligvis streifdyr fra brakt vann som har vandret 
oppover den slake elven. 
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2. og 3. Borrevann i Vestfold og Storvann i Sør-Trøndelag. Lokalt tilsig 
av brakt vann på grunn av utvasking av marine avleiringer er et typisk 
trekk ved artens biotop ved disse vann. Disse populasjonene kan sammen
lignes med populasjoner i brakkvann ved kysten. Dyrene har ennå ikke 
tilpasset seg det ferskvannsmiljØ som omgir de lokale brakkvannsfore
komster, selv om voksne individer i Storvann ble funnet i ferskt vann sent 
om høsten. 

4. Kirkdalsvann på FrØya, SØr-Trøndelag. Dette vannet ligger på utsi
den av FrØya. For øvrig foreligger det ingen nærmere data fra Kirkdals
vann. 

5. Sandvann på FrØya, Sør-Trøndelag. Sandvann ligger på den syd-østre 
del av FrØya (Fig. 1). Avstanden fra havet er ca. 800 m. Vannet ligger 
45 m over havet. Det er ca. 700 X 500 m og er omgitt av lave, snaue 
knauser med litt skog i de lune nedsenkninger (Fig. 2) . Sandvann ligger 
i et område med krystallinsk kalkstein, med litt mer løs av leir inger enn van
lig ellers på Frøya (Undås 1934). 

Nedslagsfeltet er lite, og vannføringen i avløpsbekken var ved under
søkelsen 10. juli 1969 meget beskjeden. Bekken, som er ca. 1 km lang, har 
avløp syd-østover og faller meget bratt, delvis utfor stup. 

Fig. 1 
Kartet viser funn av Gammarus duebeni i innsjØer i Sør-Trøndelag .• = Sandvann, 

• = Kirkdalsvann, Å = Storvann. 
The map shows localities with Gammarus duebeni in lakes in Sor-Trondelag, Central 

Norway . • = Sandvann, • = Kirkdalsvann, Å = Storvann. 
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Fig. 2 
Fra Sandvann på Frøya. Makrovegetasjon av Scirpus mamillatus, S. palustris, Potamogeton 
natans, N ymphaea candida, Isoetes lacustris, LittoreIla fmiflora og Lobelia dortmanna. 
Gammarus duebeni forekom nedenfor den nærmeste bratte odden som stikker ut i vannet 

fra venstre. 
From the investigated shore of Sandvann at Froya. Gammarus duebeni occurred in 

shallow water just beneath the nearest head extending into the water from the left. 

I Sandvann ble ca. 150 m av stranden på sydsiden undersøkt. Det var 
ingen tegn til brakkvannskiider som kunne prege miljøet lokalt. 

Gammarus duebeni ble påvist rett nedenfor den litt bratte stranden ved 
odden som stikker ut i vannet fra venstre på fig. 2. Tre individer ble tatt 
på ganske grunt vann under noen flate steiner (l hann, ca. 17 mm lang og 
to hunner, begge ca. 12 mm lange, Fig. 3). 

En vannprØve av overflatevann fra Sand vann på FrØya ble samme dag 
tatt ca. 5 meter fra land, i nærheten av finnestedet for G. dttebeni. Analy
ser viste temmelig klart vann med en surhetsgrad (pH) = 6,4. Den 
elektrolytiske ledningsevne (et mål for innhold av oppløste salter i van
net, Xl S) var 99,2, den totale hårdhet (OdH) var 0,90, mengden av CaO = 
5,5 mg/ log mengden av MgO = 2,5 mg/ l. 

En ny vannprØve ble hentet på samme sted i Sandvann 12. juni 1970 
av K. Kjørsvik på FrØya. Denne prØve hadde samme innhold av kalsium 
og magnesium som ovenfor, men noe mindre totalt saltinnhold (X18 = 
91,0). Analyse av denne prØve viste at kloridinnholdet i Sandvann var 
21,3 mg Cl-/ l og mengden av natrium var 13,6 mg Na+ / 1. 
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Ifølge internasjonale avtaler snakker vi om ferskvann når vannet har 
lavere saltholdighet enn 0,5 0/ 00' Dette tilsvarer et kloridinnhold under 
285 mg Cl-/ 1 og et natriuminnhold under ca. 170 mg Na + / 1. FØrst når 
disse verdier overskrides, kan vi snakke om brakkvann. Sand vann er så
ledes en typisk ferskvannslokalitet. 

Det høye innhold av magnesium, klorid og natrium har nær sammen
heng med nedbørens kjemiske sammensetning. Analyseresultater fra Norge 
og andre deler av verden viser at nedbøren i havnære distrikter har et stort 
innhold av magnesium og natrium sammenlignet med kalsiuminnholdet 
(Låg 1969). Sterk virkning av saltholdig nedbør på innsjøvannets jone
sammensetning er entydig vist for Hitra innenfor FrØya (Jensen 1968, 
Elgmork & Jensen, under arbeid). 

Sandvann har et noe lavt klorid- og natrium-innhold sammenlignet 
med de fleste ferskvannslokaliteter for Gammarus dttebeni i Nordvest
Europa (utenom Irland), men verdiene ligger godt over den minimums
grense man har funnet for populasjoner som fysiologisk står brakkvanns
populasjonene nær. 

Populasjonene av Gammarm dttebeni i brakt vann ved Borrevann og 
Storvann kan muligens være relikte forekomster fra den tid da havet sto 
høyere enn i dag. På De britiske øyer utenom Irland mener man at arten 
først nylig har begynt sin kolonisasjon av ferskvann. Laboratorieforsøk har 
vist at brakkvannspopulasjoner av G. duebeni kan leve i ferskvann når 
natriuminnholdet er høyt nok, og de fleste kjente ferskvannslokaliteter av 

1 cm 

Fig. 3 
Gammarus dttebeni. Ca. 12 mm lang hunn fra Sand vann på FrØya. Pilene påpeker takso· 

nomiske karakterer som skiller arten fra Gammarus lacustris. 
Female of Gammarus duebeni, c. 12 mm in length, from Sandvann at Froya. The arrOWJ 
point out the taxonomic characters which separate this species from Gammarus lacustris. 
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G. duebeni i Nordvest-Europa (utenom Irland) er nettopp slike lokaliteter 
med høyt natriuminnhold som synes å kunne egne seg for en direkte kolo
nisasjon fra populasjoner som lever i elvemunningenes brakkvann (Sut
cliffe 1967 a, b). Det ganske høye natriuminnhold i Sandvann tilsier at en 
slik direkte kolonisasjon fra brakkvannspopulasjoner nær sjøen muligens 
kan ha foregått. Her må imidlertid en kolonisasjon i nyere tid ha skjedd 
passivt, da bekken er alt for bratt til å kunne forseres. Spredningen kan 
ha skjedd ved hjelp av fugler - eller med mennesker. Vi kjenner til at 
det langs kysten har vært gjort forsøk på å overføre marine amfipoder til 
fiskevann. Muligheten foreligger for at en eller annen kan ha slumpet å 
overføre G. dllebeni fra brakt vann til fiskevann nær kysten med ganske 
høyt innhold av natrium, og at overfØringen har lykkes. Det ville være 
interessant å få vite om slike overføringsforsøk er kjem for Sandvannets 
vedkommende, og man burde undersøke nærmere vann i andre områder 
hvor lokalbefolkningen mener å ha overført marflo fra sjøen med hell. 

SUMMARY 
ON THE DISTRlBUTION OF Gammarus duebeni Lillj. IN FRESH WATER, 
AND A NEW FRESHWATER OCCURRENCE IN NORWAY 
In Norway Gammarus duebelli Lillj . is known to occur in 5 inland localities (No. 5 
described in the present paper) : 

1) In the rivet from Jegervannet in Troms, probably as immigrants from the sea 
(K. A. bkland 1965 ). Hydrographic data (August 17, 1960) : pH = 7.4, specific 
eonductivity (XlS) = 28 .0, total hardness = 0.55°dH, content of CaO = 5.0 mg/l, con
tent of MgO = 0.4 mg/l, water colour = 5 mg Pt/l , and temperature = 14.9°C. 

2) Near Borrevann (J . bkland 1959, 1964). 
3) In Storvann (Ofstad & Solem 1966, Solem 1969). 
In localities Nos. 2 and 3 the distribution of Gammarus duebeni is restricted to habi

tats with slightly brackish water, owing to washing-out of saline deposits of marine clay. 
4) In Kirkdalsvann at F rova. Chemical data are lacking (Ofstad & Solem 1966). 
5) In Sandvann at Froya (Figs. l and 2). Water analyses of asurface sample c. 5 m 

off the shore gave the following results: pH = 6.4, X1 8 = 99.2, total hardness = 0.90 o dH, 
con tent of CaO = 5.5 mg/l, content of MgO = 2.5 mg/l, water colour = 27 mg Pt/l, 
and temperature = 16.2°C. Analyses of a water sample taken June 12, 1970, show ed 
21.3 mg Cl-Il and 13.6 mg Na+/l. Loeal brackish water springs were not discovered on 
the shore investigated. The loeation of the lake situated on an island rather exposed at 
the coast (Fig. l ), and the high content of magnesium, ehloride, and sodium, indieates 
that the lake water is influenced by a high content of sea salts from the precipitation. 
This is supported by results of investigations on the neighbouring island Hitra (Jensen 
1968, Elgmork & Jensen, in preparation). 

It is known that Iaea l people in Norway have tried to transfer marine amphipods 
from the sea to fish lakes. On the background of investigations of Sutcliffe (1967 a, b) 
the theory is proposed that they might have b~en sucessful if they chanced to transfer 
G. duebelli from brackish water to lakes near the coast with a relatively high content of 
sea salts. 
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NYTT FRA TROMSØ MUSEUM, ZOOLOGISK AVDELING. NO. 3 

Hekking av alke, Alca torda, på Bjørnøya 

EINAR BRUN 

Alkens status i Svalbardområdet har lenge vært et kontroversielt spØrs
mål. I eldre litteratur har flere forfattere nevnt alken som hekkefugl på 
Bjørnøya, men som påpekt av Roi (1911) berodde dette på en forveksling 
med lomvi, Uria aalge, og polarlomvi, Uria lomvia, som begge ofte går 
under navnet «alke». 

Det foreligger imidlertid flere sikre observasjoner av flygende alke ved 
BjØrnøya. Utenfor kysten observerte Kolthoff (1903) i alt fire fugl hvorav 
to ble skutt 14. og 17. juni 1898. Det var voksne eksemplarer, men Kolt
hoff konstaterte at de ikke hadde forplantet seg og konkluderte med at al
ken ikke hekker på BjØrnØya. 

Under et to måneder langt opphold til en svensk ekspedisjon i 1899 ble 
alken observert en eneste gang idet to eksemplarer fløy forbi Kapp Malm
gren 12. juli (Swenander 1900). 

Til tross for iherdig leting spesielt etter alke under to opphold i 1907 ble 
arten ikke observert (Koenig 1908). På en ny ekspedisjon i 1908 lyktes det 
derimot å observere to eksemplarer hvorav det ene ble skutt; en <5 med 
store testikler (Roi 1911). Det nevnes imidlertid ikke hvorvidt fuglen 
hadde rugeflekk, noe som ville ha vært en bedre indikasjon på hekking enn 
fullt utviklede kjønnsorganer. 

Skipperen på den siste båt som fremdeles har konsesjon på eggsanking 
på Bjørnøya har aldri sett alke i løpet av de ca. tjue år han har drevet med 
eggfangst der (Kaspersen pers. medd.). Den eneste observasjon av alke i 
selve fuglefjellet er gitt av Bertram & Lack (1933) som så tre eksempla
rer på Beinneset i 1932. Duffey & Sergeant (1950) som undersøkte samme 
lokalitet i 1948, kunne imidlertid ikke bekrefte hekking og så for øvrig 
overhodet ikke alke på sitt 33 dager lange opphold på Bjørnøya. LØven
skiold (1964) var likeledes to måneder på øya i 1958 uten å se alke. Det 
gikk derfor hele 33 år etter Bertram & Lack's opphold før alken igjen ble 
observert ved BjørnØya, denne gang aven dansk ekspedisjon som to gan
ger så flygende enkelteksemplarer sommeren 1965 (Lutken 1967). 
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På bakgrunn av den store usikkerhet omkring alkens status på Bjørn
øya og fordi eventuell hekking i høyeste grad trengte bekreftelse, var un
dersøkelse av dette forhold et av formålene ved en ekspedisjon med F JF 
«Asterias» fra Tromsø Museum. Oppholdet på Bjørnøya varte fra 1.-6. 
juli 1970. Undersøkelsen ble foretatt fra småbåt på kyststrekningen Kapp 
Harry på vestkysten, syd om Stappen til Kapp Nilsson på østkysten. Om
rådene omkring Stappen, Kapp Kolthoff, Kapp Heer og Måkeholmen ble 
også undersøkt grundig fra land. 

Alke ble funnet på en eneste lokalitet, på vestsiden av Kapp Heer 
74°22,4' N, 19° 11,6'E). Allerede 2. juli ble lokaliteten oppdaget og sju 
alker ble observert ved presumptive reirplasser i brattflåget. Biotopet var 
horisontale sprekker i fast dolomitt; en temmelig vertikal fjellvegg ca. 
70 m høy rettet mot VSV i den noenlunde beskyttede sørhamna. Det var 
for mye drag i sjøen til å lande, og først 6. juli lyktes det å komme i land 
og klatre opp til de laveste reirene. I alt fire reirplasser ble kontrollert, alle 
med egg. Samtlige egg lå på fjellunderlag ca. 30-60 cm inn i trange sprek
ker i dolomitten, i 8-12 m høyde over havet. Høyere opp, opptil 30 m 
høyde, var det minst fem lignende reirplasser som det ikke var mulig å få 
kontrollert. I alt 12 alker ble observert samtidig og kolonien kan regnes 
til minst 8 hekkende par. 

SUMMARY 
BREEDING OF RAZORBILL, Alca lorda, ON BEAR ISLAND 

During an expedition to Bear Island in July 1970 breeding of Razorbills was con
firmed. A small colony of at lea st 8 pairs was found on west side of Kapp Heer, the 
nesting habitat being narrow horizontal crevices from 5 to 30 m above sea level in the 
near vertical dolomite eliff. Four of the lowest nesting sites were controlled and con· 
tained eggs. 
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Utstyr for merking og transport av levende fisk 

HANS NORDENG 

I en undersøkelse av røyr, Salvelinus alpinus (L.), på Voss og i Salangen 
er det tatt i bruk en ny type merkeformer, en eske til oppbevaring av små 
skjellprØver og en spesiell plastpose til transport av levende fisk. 

Merkeformene 

En merkeform består aven sokkel som er laget av 7 mm tykk alumi
niumsplate og en utskiftbar fiskeform som er laget av tynnvegget, grått 
plastrør. I en og samme sokkel kan brukes tre fiskeformer av forskjellig 
størrelse (Fig. l og 2). På sokkelens venstre lengdevegg er det skrudd fast 
et metermål av messing som er forsynt med en skyver i samme materiale. 
Skyveren kan føres fram og tilbake langs meteren, og skyverens fjærbelas
tede fløy kan beveges fra side til side på tvers av meteren. 

I forenden på hver fiskeform er det limt fast en firkantet, 5 mm tykk 
plastplate som passer til et loddrett spor fremme i sokkelens sidevegger. 
Platens feste til fiskeformen er forsterket aven indre plastskive av samme 
tykkelse som platen. Et stivt plastrør i endeveggen, med ytre diameter 
10 mm danner feste for vannslangen. I en plastblokk bak i hver fiskeform 
er det boret inn en 5 mm tykk messingstift som passer i et hull i sokkelens 
bunn. Fiskeformene er gjort så lave at merkingen ikke hindres. Fremme er 
formene hele, slik at fiskene får stå i mørke med hodet, noe som gjør dem 
rolige under merkingen. 

Fiskenes lengde avleses på nærmeste millimeter etter at skyveren, med 
fløyen skjøvet over til høyre, er skjøvet fram til fiskens hale. Hvis lengde 
fra snutespiss til f.eks. hale-rot skal avleses, skyves fløyen over til venstre 
så mye at skyveren kan føres forbi halen og fram til hale-roten. 

De tre fiskeformene i den minste serien (Fig. 2) er 12,5, 17 og 20 cm 
lange. De er laget av PVC-rØr med utvendig diameter henholdsvis 20, 25 
og 32 mm. Formene i den største serien (Fig. l) er 24, 30 og 38 cm lange, 
og de er laget av rØr med utvendig diameter henholdsvis 40, 50 og 63 mm. 
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Fig. 1 
Former til fiskemerking. Sokkel øverst og tre fiskeformer nederst. (Foto: Marit Moen.) 

Cradles laI" l ish tagging. Base uppermost and three fish eTadies belat/}. 

Fig. 2 
Former til merking av små fisk. 
Cradles for tagg ing small fish. 
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Skjellesken 

Skjellprøver som blir tatt av fisk ved merking kan vanskelig oppbevares 
i vanlige skjellkonvolutter fordi prØvene må bestå av så få skjell. En hen
siktsmessig oppbevaringsmåte er å stryke prØvene av i nummererte felter 
på limbånd av papir. Limbåndet er rullet opp på to tromler inne i en van
lig nisteeske av plast (Fig. 3). Inne i eskens bunn er det tilpasset en 7 mm 
tykk plastplate som danner feste for tromlenes akser og et loddrett plast
stykke som limbåndet glir over under frem rulling av båndet fra den ene 
trommelen til den andre. Skjellprøvene strykes av i limbåndets nummererte 
felter gjennom et vindu i eskens vegg. Esken kan brukes i all slags vær. Når 
skjellene senere skal prepareres for analyse, klippes de nummererte styk
kene av limbåndet fra hverandre. Hvert stykke med sin skjellprøve legges 
i en skål med vann tilsatt litt oppvaskmiddel. Limet løses da opp og skjel
lene kan vaskes og monteres mellom objektglass på vanlig måte. 

Transportposer og transport 

Transport av levende fisk i forsknings- eller kultiveringsØyemed foregår 
tilvanlig i store, gjennomsiktige plastslanger som er strutet forsvarlig i 
begge ender. Under transporten kan en vanskelig regulere forholdene inne 
i slangen, som f.eks. å fornye oxygeninnholdet. 

De nye transportposene har rektangulær grunnflate tilpasset spesielle 
transportkasser (Fig. 4). Posene er laget av gjennomsiktig, 0,2 mm tykk 
PVC-folie, og alle sØmmene er sveiset vann- og lufttette. I den ene halvdel 
av posenes overside er det sveiset på en rummelig, 55 cm lang plastslange 
til påfylling av vann og fisk, og i den andre halvdel en ventil til påfylling 
av oxygen. 

Folien som posene er laget av er svært elastisk, så lekkasje under trans
porten skulle ikke forekomme. Hvis så likevel skulle skje, er en sikret mot 
skade på fisk og eventuell nabobagasje ved at posene er plassert i en ytre 
pose som er laget av samme plastmateriale. Ytreposen er en kopi av trans
portposen, men den mangler overside. Ved eventuell lekkasje vil vannet 
bare komme ut mellom indre og ytre pose og innstille seg der til vann
nivået i indre pose. 

Transportkassene er laget av 10 mm tykk kryssfiner. Kasse og lokk er 
isolert innvendig med 10 mm tykke isoporplater. Isolasjonen holder vann
temperaturen i posene temmelig konstant, selv under lange transporter i 
høg lufttemperatur. På isoporplatene er det limt svart PVC-folie for å 
hindre lysreflekser fra platene når lokket på kassene er av i dagslys. Inn
vendige mål på de kassene som brukes til transport av unger og større fisk 
svarer til transportposenes mål: lengde 90 cm, bredde 40 cm og høyde 
35 cm. 

Posene gjøres klar ved at en transportpose legges inn i en ytre pose, og 
begge posene settes ned i en transportkasse. Bunnen i begge posene blir helt 
slette når en fy Iler noe vann i transportposen og deretter trekker litt i 
posenes øverste hjørne- og sidepartier. 
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Fig. 3 
Eske med limbånd til oppbevaring av små skjellprøver. Lokk og underdeJ adskilt. 

Box with adhesive tape for the preservatiolt o/ small shell samples. 
T ap and bottom separat ed. 

Fig. 4 
Plastpose til transport av levende fisk, delvis nedsenket i rranspoftkasse. 

Oxygenvenril til høyre og slange til påfylling av vann og fisk til venstre. 
Plastic bag for transportation o/ live /ish . Oxygen valve to the right and tube for filling 

of water and fish , to the left. 
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Posene fylles videre ca. Vs med vann. Fisk sammen med nødvendig 
vann fylles i posen og påfyllingsslangen strutes omtrent på midten. Stru
ten bindes over med mykt nylonsnøre. Deretter bøyes Øvre del av påfyl
lingslangen over surringen og surres på nytt nedenfor den første surringen. 
Knutene som brukes ligner en vanlig kjerringknute, men i siste fase av 
knytingen gjør en tre istedenfor ett omkast. 

Etter at påfyllingsslangen er strutet åpnes ventilen i posens overside, og 
luften i posen presses ut gjennom ventilen. Ved hjelp aven gummislange 
som er forsynt med et glass- eller plastrør som passer inn i ventilen fylles 
posen med oxygen fra en oxygenflaske. 

Under lange transporter av større fiskemengder med offentlige transport
midler kan oxygenet i posene fornyes hurtig og lettvint på avsenderstedet 
straks før karter ing, og på mottagelsesstedet før videretransport til endelig 
bestemmelsessted. Oxygenflasker på 5 l synes å være hensiktsmessige til 
dette formål. 

Hvis transportposene skulle komme i alminnelig bruk, ville det være en 
fordel å få dem standardisert til transport av yngel og større fisk. 

Takk rettes til firma Helly Hansen A/ S, Moss, som har fabrikert trans
portposene, og til havforskerassistent Per Bratland og verkstedet ved Fiske
ridirektoratets Havforskningsinstitutt som har laget det øvrige utstyr. 

SUMMARY 
EQUIPMENT FOR TAGGING AND TRANSPORTING LIVE FISH 
A new type of tagging cradle, a box for small shell samples and a special plastic bag for 
live fish transportation were used in an investigation of char, Salvelinus alpinus (L.), in 
Western and Northern Norway. 

The tagging cradle consists of a base which is made of aluminium plate, 7 mm thick 
and an exchangeable fish cradle made of plastic tubing. Three fish cradles of different 
sizes can be used in one and the same base (Figs. l and 2). With the aid of a brass slide 
which can be moved along a scale, made of the same metal, the length of the fish can be 
measured ro the nea rest millimetre. In front the fish cradle is closed enabling the fish ro 
lie with its head in the dark during tagg ing. 

The shell box (Fig. 3) contains an adhesive paper tape which is divided into num
bered sections. The shell samples are wiped off in these sections through a window in 
the wall cf the box. When the shells are to be prepared, the numbered SEctions of the 
adhesive tape are cut off and each section is placed in water so that the shells will loosen. 

The transport bags are made of transparent PVC foil, 0.2 mm thick and fitted ro 
transport cases of veneer, measuring 90 X 40 X 35 cm. One set of bags consists of an 
inner fish bag, and an aurer bag withour rop. A plastic tubing for filling of water and 
fish is welded ro ane half of the rop of the fish bag and to the other half a valve for 
filling of oxygen. The transport case is insulated with an isopor sheet, 10 mm thick, 
which again is covered with black plastic foil. During long journeys on public COI1-

veyances the oxygen in the fish bag can quickly and easily be renewed, for instance 
immediately befare departure and upon arrival. Five litre oxygen bottles are suitable 
for this purpose. 
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Hovedsfags- og magistergradsoppgaver i zoologi 
ved Universitetet i Oslo 1909-1968 

A. SEMB-JOHANSSON OG E. ØSTBYE 

Den 1. juli 1906 trådte en ny lov i kraft om matematisk-naturvitenska
pelig embetseksamen. Ved denne nye loven ble det i hovedfagsstudiet inn
ført at studenten skulle utføre et selvstendig, vitenskapelig arbeid, og det 
er naturlig å ta dette som utgangspunkt i en oversikt over de oppgaver som 
er utført til hovedfags- og magistergradsstudiet i zoologi. Denne hovedfags
ordning som stort sett er uforandret i dag, har betydd mye ved at den ga 
studentene en innføring i vitenskapelig metodikk og en fordypelse i studiet 
som tidligere ikke var mulig. Mens dette på den ene siden fikk stor betyd
ning for studentene, fikk det på den andre siden en stor betydning for 
zoologiens vekst. Dels skjedde dette ved å stimulere forskerspirer som fan
tes, dels ved at det ble nedlagt meget verdifullt arbeid i de oppgaver hoved
fagsstu~entene utførte. Det arbeid som er nedlagt i de mange hovedfags
og magIstergradsavhandlinger er bare tildels publisert. Mange av de frem
komne data er bare tilgjengelige gjennom de arkiverte eksemplarer av av
handlingene ved Universitetet i Oslo. Hensikten med den liste over hoved
fags- og magistergradsoppgaver i zoologi som publiseres her, er å gi en 
samlet oversikt over de oppgaver som er utført i det håp at de derved let
tere kan komme andre til nytte. Samtidig gir de også anledning til visse 
refleksjoner over zoologistudiets utvikling ved Universitetet i Oslo. 

En rekke av de oppgaver som er ført opp her, er utført ved eller i sam
arbeid med institusjoner utenfor Universitetet, men ansvaret og eksamen 
har påhvilt Universitetet. FØr Universitetet i Bergen fikk eksamensrett, ble 
kandidater fra Bergens museum eksaminert i Oslo. Alle disse kategorier av 
oppgaver er tatt med her. 

Til grunn for utarbeidelsen av denne oversikt har vi brukt eksamens
protokollene i zoologi. Vi har dessuten skrevet til alle nålevende zoologer 
med eksamen fra Universitetet i Oslo for å få vite om oppgavene er publi
sert. Publiseringen av hovedfagsoppgaven skjer ofte i bearbeidet og for
kortet form, eller materialet inngår som en del i en eller flere avhandlin
ger. Den publikasjonsliste som vi har satt opp her, vil derfor sikkert være 
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ufullstendig og belemret med feil, men burde allikevel gi opplysninger av 
interesse. I tillegg til de ovennevnte kilder har vi hatt stor hjelp i de to 
oversikter over «Norske realkandidater» som er utarbeidet av NTNF for 
årene 1907-1966 og en kandidatoversikt fra årene 1916-1967 fra NAVF, 
og i tilleggsopplysninger fra NA VF's utredningsinstitutt for året 1968. 

Det samlede antall realkandidater med zoologi hovedfag fra Universi
tetet i Oslo fra 1909 da den første tok eksamen, og fram til utgangen av 
1968 er 232 kandidater. Fram til 1940 var kandidattallet aldri mer enn 
fire i året, men som oftest lå det på en eller to. Etter krigen økte antall 
zoologer, noe som fremgår av figur 1 hvor antallet er gjengitt i femårs
grupper. Fra 1962 av har det årlige antall vært mellom 10 og 17. I figur 1 
er også gjengitt det totale antall realkandidater uteksaminert i den samme 
periode fra Universitetet i Oslo. Her skjedde det en økning i kandidattallet 
allerede i slutten av 1920-årene, altså omtrent ti år før økningen gjorde 
seg gjeldende i zoologien. I årsgruppene fram til 1923 utgjorde zoologene 
15-18 % av det totale kandidattall. Det sank så og lå på 2 til 8 % helt 
fram til midten av 1950-årene. I de siste 15 år har zoologene utgjort ca. 
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10 % av det totale kandidattall, noe som er tydelig i figuren hvor skalaen 
for zoologer er 1/ 10 av skalaen benyttet for det samlede antall realkandida
ter. 

Tilstrømningen til zoologistudiet kan være påvirket av mange faktorer 
som undervisningstilbud, studiets varighet og utsikten til etterpå å få ar
beid av den art man ønsker. Det har også ofte vært et omvendt forhold mel
lom antall botanikere og zoologer, slik at den prosentvise andel som bio
logene har utgjort av studentmassen, muligens har vært nokså konstant. 
Man skulle kanskje ventet at den popularitet som kjemi og fysikk har nydt 
i de senere år, hadde ført til en forholdsvis merkbar tilbakegang i antall 
zoologer. Dette er ikke skjedd, og med den økede interesse og betydning 
all miljøforskning har fått, er det sannsynlig at tilstrØmningen til de biolo
giske fag vil bli relativt større i de kommende år. 

De såkalte 6-ukers oppgaver har aldri spilt noen stor rolle i zoologien. 
I de 60 år som oversikten omfatter, er det bare 7 stykker som har benyttet 
seg av denne ordning for å oppnå cand. real-eksamen. Disse er inkludert 
under pkt. C i tabell 1. 

En fordeling av de zoologiske hovedfagsoppgaver, bortsett fra 6-ukers 
oppgavene, er satt opp i tabell 1, pkt. A og B. En gruppering etter problem
stilling eller etter hvilke systematiske enheter som behandles eller bru
kes som materiale, må bli skjønnsmessig. Allikevel er det tydelig av sam
menstillingen at hovedfagsoppgavene har gruppert seg om cytologi-histo
logi-anatomi, og om systematikk-økologi. For de siste oppgavers vedkom
mende er alle tre hovedmiljøer, marint, limnisk og terrestrisk, godt repre
sentert. De systematisk-økologiske oppgavene, som utgjør over halvparten 
av oppgavene, er av særlig interesse fordi de ofte inneholder opplysninger 
som ikke er publisert, men som er av betydning for andre som arbeider med 
tilsvarende problemer. Det er også tydelig at etableringen av Zoofysiologisk 
institutt har ført til en sterk studenttilstrømning til dette fagområde. 

A v de systematiske grupper som er behandlet eller brukt, dominerer in
sektene blant de virvelløse, mens fisker, fugler og pattedyr også har vært 
viet stor interesse. Særlig påfallende er den stigende andel pattedyrene ut
gjør de siste 10 år. Denne oppgavefordeling gjenspeiler det samarbeid vi 
har med andre institusjoner og som er nevnt tidligere. 

Antall magistergrader har alltid vært lite ved vårt fakultet siden denne 
ekmmensordning ble innført i 1927. Antallet steg jevnt til et maksimum på 
32 magistere for perioden 1954-58, for senere å synke igjen. I femårs
periodene har zoologer som har tatt magistergraden, som oftest vært en 
eller to, men i perioden 1954-58 var tallet 10. Totalt for perioden 1909-
1958 er tallet 23 magistergrader i de zoologiske disipliner. Fordelingen av 
disse grupper i lO-årsperioder er satt opp i tabell 2. 

Det kvinnelige innslag blant zoologene har variert sterkt. I alt har 41 
kvinner tatt zoologi hovedfag mot 191 menn i disse 60 år. Av de 23 ma
gistere er det bare en kvinne. Det pussige er at mens det var nesten en 
tredjedel av kvinnelige zoologikandidater de første 20 år, sank dette til 
under 5 % for den eneste 20-års periode, for igjen å øke til nesten 20 % 
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TABELL l for den siste 20-års perioden. Det er mulig at slike svingninger har sam-
Fordeling av hovedfagsoppgaver. men heng med samfunnsøkonomien. 

Ikke alle hovedfagsoppgaver egner seg til trykning eller gir resultater 

1909 1919 1929 1939 1949 1959 

I 
Sum 

som bør trykkes. Men selv oppgaver som burde offentliggjØres, blir dess-
-18 -28 -38 -48 -58 -68 verre ofte bare arkivert uten å nå fram til et større publikum. Av de 35 

oppgaver som ble utført i de første 30 år av denne oversikten (fram til 
A. Problem-fordelin;;. 1938) er ikke mindre enn 29 helt eller delvis publisert. Av de 77 oppga-

Genetikk O O l O 4 9 14 
ver fra de neste 20 år er bare 41 publisert. Det ser altså ut til at publise-

Cytologi l 2 l 3 7 5 19 ringstendensen avtar. Da det alltid er en viss forsinkelse m.h.t. publiserin-
Embryologi O O O l 3 O 4 gen, er det vanskelig å bruke tallene fra de senere årskull. I en oversikt over 
Anatomi, histologi 4 2 O l 4 3 14 hovedfagsoppgaver i botanikk, utarbeidet i 1947, fant Georg Hygen at 
Cellebiologi O O O O O 4 4 trykningstendensen var avtagende. Dette er derfor muligens et fenomen 
Histokjemi O O O O l 3 4 
Protozoologi O O O O l O l som er felles for flere av de naturvitenskapelige fag. Det er sterkt beklage-
Dyregeografi O O l O O O l 
Etologi l O l O l O 3 
Parasitologi O O O O l 5 6 TABELL 2 
Zoofysiologi O O O l 2 23 26 Fordeling av magister.?radsavhandlinger. 
Marin syst.·økol. 3 5 5 8 9 21 51 
Limnisk » l O O 7 10 12 30 

I 
Terrest. 2 2 2 6 8 28 48 1928 1939 1949 1959 Sum 

- 38 - 48 -58 -68 

Sum 12 11 11 27 51 113 
I 

225 A. Problem· fordeling: 
Parasitologi O l O O l 

B. System. fordeling: Zoofysiologi O O 6 l 7 
Marin zoologi 4 l 8 2 15 

Protoza O O O 2 3 3 8 
Coelenterata l 2 O O 3 l 7 
«Vermes) l O O 2 4 8 15 Sum 4 2 14 3 23 
Mollusca 5 l l 2 4 14 
Crustacea O l 6 3 5 16 B. Systematisk fordeling: 
Insecta, Arachn. 2 O 5 4 6 19 36 
Echinodermata O l O l O l 3 «Vermes» O l O O l 

Plankton, necton O O l l l 10 13 Mollusca O O O l l 

Pro', Hemichord. O l O O O O l Crustacea 3 O l l 5 
Pisces 3 1 2 5 15 19 45 Pisces l l 7 O 9 
Amphibia, Reptilia O O O O 3 l 4 Aves O O 2 O 2 
Aves 2 O l 2 7 14 26 Mammalia O O 2 l 3 
Mammalia l 1 O 2 3 22 29 Annet O O 2 O 2 
Annet O O O l l 6 s _._--

Sum 4 2 14 3 23 

I 
Sum 12 11 11 27 51 113 225 

C. KjØnns-fordeling: 

C. KjØnns-fordeling: 
(~ag. scient. 0 3 2 14 3 (cand. real 0 9 8 11 29 43 91 191 22 

med zoologi) S? 3 4 O 2 10 22 41 med zoologi) S? l O O O l 

Sum 12 12 11 31 53 113 232 Sum 4 2 14 3 23 

D. Cand.real, totalt 73 115 262 409 652 1182 
1

2693 D. Ma,g. scient. totalt 16 37 60 15 128 
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lig fordi det materiale som er bearbeidet i disse oppgaver representerer død 
kapital. Man kunne kanskje bøte på dette ved at man, f.eks. i Nytt Mag~sin 
for Zoologi, hvert år tok inn et kort sammendrag av alle oppgaver fra sIste 
år, uansett om de blir publisert senere eller ei. 

Det er også vårt håp at denne oversikt foruten å vise sider av zoologien 
ved Universitetet i Oslo, også skal være til hjelp for zoologer i deres frem
tidige arbeid. 

SUMMARY 
THESIS FOR "HOVEDFAG" AND "MAGISTERGRAD" IN ZOOLOGY AT THE 
UNIVERSITY OF OSLO - 1909-1968. 

During this period 255 candidates in all (including 42 women) have graduated in 
zoology at the University of Oslo. In the last 15 years graduates in zoology have been 
about 10 % of the total num ber of candidates from the faculty of science. A list gives 
the tides of the thesis and place of publication. 

Authors' address: 
Zoological Laboratory 
University of Oslo 
Blindern - Oslo 3 
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Biologisk stasjon, Espegrend, 5065 BlO'msterdalen 

ENCELLETE DYR, 
PROTOZA 
DinO'fIagellata 

Foraminifera 

RadiO'laria 

Inventering, systematikk, 
Bergensområdet 

ÅrsvariasjO'n i 
Raunefjorden 

FO'rekomst i Bergens
området 

EllO'biopsidae Parasitter på amphipoder 

POLYPPDYR, CNIDARIA 
Branchiocerianthus Forekomst, systematikk 

ØkolO'gi, KorsfjO'rden 

Saugestad, T. 

østmO'-Sæter, J. S., st. 

Bjørklund, K., st. 

Vader, W. 

Brattstrom, H. 

Rasmussen, R., st. Hydromedusae 

Bolocera tuediae Assosiasjon med amphipoder Vader, W. 

LEDDMARK, ANNELIDA 
Polychaeta, Iphitime 

KREPSDYR, CRUSTACEA 
Copepoda 
Calanoida 

Oncaea 

Euaugaptilus og Undinula 

Antheacheres 

AscothO'racida 

RhizO'cephala 

Decapoda 
Carcinus maenas 

Anomura 

P agurus variabilis O'g 
Munidopsis tridentala 

Pagurus prideauxi 

Kommensalisme, syste
matikk, økologi 

Komparativ undersøkelse 
over fO'rekomst i vest- og 
nordnorske fjO'rder 

Forekomst i norske farvann 

Revisjon O'g numerisk 
taksonomisk analyse 

Parasittisme hos Bolocera 

Systematikk O'g økologi 

Arter hos Anomura 

PO'pulasjonsstørreise og 
vandringer, Seljehølen 
på LerØy 

Utbredelse og økologi, 
parasitter 

UtklekkingsfO'rsøk 

Aassosiasjon med PO'ly
chaeten Iphitime 

Fauna 23: 2:;3~-227 . OslO' 1970. 

Høisæter, T. O'g 
Samuelsen, T. J. S. 

FO'sshagen, A. 

Matthews, J. B. L. 

Vader, W. 

Brattstrom, H . 

Samuelsen, T. ]. S. 

HØisæter, T. 

Samuelsen, T. J. S. 

HØisæter, T. O'g 
Samuelsen, T. J. S. 
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Euphausiacea 

Mysidacea 
Boremysis aretiea 

Amphipoda, hele gruppen 

L ysianassidae 

Haustoriidae 

Isopoda 

Epicarida 

BLØTDYR, MOLLUSCA 
Marine gastropoder 
Prosobranchia 
Patina pellueida 

Opisthobranchia 
Pyramidellidae 

Bivalvia 
Mytilus edulis 

Venerupis pullastra 

POGONOPHORA 

Siboglinum fjordieum 

PIGGHUDER, 
ECHINODERMATA 
Asterias rubens 

Alle grupper 

SEKKEDYR, TUNICATA 
Salper 

ARMFØTTINGER, 
BRACHIOPODA 
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Økologien til tre Jørgensen, G., st. 
Tbysanoessa·arter i 
Korsfjorden 

Biologi, Korsfjorden Jakupsstovu, Hj., st. 

Faunaen i Korsfjorden, Vader, W. 
parasitter på amphipoder, 
Amphipoda på norskekysten 

Kommensalisme 

Biologi og taksonomi 

Faunistiske undersøkelser 
på norskekysten 

Parasitter på Anomura 

Faunistikk og zoogeografi 

Økologi 

Komparativ økologisk 
undersøkelse, spesielt 
reproduksjonsbiologi, 
Raunefjorden. Systematisk 
monografi, Nord-Europa 

Samuelsen, T. J. S. 

HØisæter, T. 

Vahl, O., st. 

HØisæter, T. 

Larvenes bunnfelling Knutson, S., st. 
i Nordåsvannet 

Biologi, Raunefjorden Johannessen, O. H., st. 

Utbredelse og biologi Brattegard, T. 
i norske kystfarvann 

Eksperimentell undersøkelse Bakke, T., st. 
av larveutviklingen 

Bunnfelling av larvene 
i Nordåsvannet 

Økologi, Nordåsvannet 

Forekomst i norske farvann 

Biologi og utbredelse 
i Trælsøysundet 

Knutson, S., st. 

Edvardsen, F., st. 

Brattstriim, H. 

Bang, Chr., st. 

FISK, PISCES 
Lysprikkfisk 

Lodde 

Rognkjeks 

Fisk, spesielt 
Etmopterus spinax 

ZOOPLANKTON 

BUNNFAUNA 

Økologi og utvikling 

Arter på rekefeltene 
i Bergensområdet 

Bunndyrlarver i plankton 
i Nordåsvannet 

Planktonet i Nordåsvannet 

Økologisk undersøkelse av 
dypvannsplankton i Kors
fjorden, med særlig vekt 
på næringsforholdene 

Faunistisk studie av 
bunnfaunaen utenfor 
Strømme bro 

Biologi, Bergensområdet 

Økologi og utvikling 

Gjøsæter, ]., st. 

Monstad, T., st. 

Myrseth, B., st. 

Thomassen, Th., st. 

Einarsson, S., st. 

Johannessen, P., st. 

Matthews, J. B. L. 

HØisæter, T. 

Følgende undersøkelser er ikke tatt med: 1) Fullførte undersøkelser, som ennå ikke 
er trykt. 2) Undersøkelser av gjestende forskere. Mindre, mer tilfeldige undersøkelser. 
3) Undersøkelser som stasjonens forskere og hovedfagsstudenter foretar utenfor Norge. 
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SMANOTISER 

Flaggspettens matseddel 
Den 11. juni 1970 ble det på Nordmoen, sØr for Hurdalssjøen, sett en flaggspette, 

Dendrocopus major, som hakket i hullet på en holk, hvor en svart og hvit fluesnapper, 
Muscicapa hypoleuca, holdt til. 

Plutselig stakk den nebbet sitt langt inn i holken og dro ut en liten «klump». Deretter 
fløy den fra stamme til stamme og slo seg til slutt ned på en furustamme, ca. Y2 m over 
bakken. 

Den fløy opp da man nærmet seg, men mellom to barkskjell satt en liten fugleunge 
fastklemt, som om den skulle ha vært en kongle. 

Det er tidligere kjent at flaggspetten kan være nokså allsidig i sin kost (se f.eks. 
Fuglene i Norden, Oslo 1952: 324) og at den har røvet ekornunger fra reir, samt prøvd 
å spise «byttet på samme måte som den gjør med kongler» (Tverrmyr 1963, Fauna 16: 
142), men det er, så vidt vites, første gang det er sett at den virkelig har kilt byttet inn 
mellom barkskjell som om det var en kongle. 

Summa ry 
THE WOODPECKER's DIET 

It has been observed in Hurdal, Akershus county, in June 1970 that the Great Spotted 
Woodpecker, Dendroeopus major, after having robbed a newly born Pied Flycateher, 
Muscicapa hypoleuca, from its nest, put the young between two pieces of rough bark on 
the lower part of a pine tree, just as if it should have been a cone. 

Ketil Kohmann. 

Bever, Castor fiber, i Namdalseid, Nord-Trøndelag. 
Den 11. mai 1970 ble en bever påkjørt av lastebil og deretter avlivet ved Ferga bru 

(riksvei 724) i Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag. 
Dyret var en fullvoksen yngre «, lengde 104 cm. Vekt oppgitt til knapt 20 kilo. 
De få kjente beverforekomster i Trøndelag i vår tid ligger langt fra dette sted, og det 

er ikke mulig å si fra hvilken bestand dette dyr kan ha kommet. 
I området der beveren ble påkjørt renner to elver, en på hver side av riksveien. Det 

er elvene Ferga og Øyensåa, som begge munner ut i Lyngenfjorden. Ingen av dem synes 
å by på særlig bra levemuligheter for bever, hverken geografisk eller hva biotop angår. 

Jeg har ikke selv sett nærmere på disse vassdragene, men etter hva kjentfolk uttaler 
kan muligens Øyensåa for en kortere tid være et potensielt oppholdssted for bever. 

Summary 
BEAVER, Castor fiber, IN NAMDALSEID, NORTH-TRbNDELAG COUNTY 

11th May 1970 a juv « was run over by a car at Ferga bridge. This place is siruated 
at a considerable distance from known beaver locations in Trondelag. 

Sigmund Haldås. 

Egretthegre, Egretta alba, påtruffet i Harstad. 
13.-14. juni 1970 ble en hvit hegre observert og fotografert i Møkkelandsvannet i 

Harstad kommune i Troms. Fuglen vasset rundt på den grunne sandstranden 03 gjorde 
hurtige utfall med nebbet ned i vannet etter føde. Av og til fløy den innover den surn-· 
pige, trebevikste myrstrekningen mellom vannet og jordene, der den også sannsynli3 
lette etter mat. 
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Fuglen var meget sky og forsiktig, og ved minste tegn til mennesker flere hundre 
meter unna fløy den opp og til andre siden av vannet, der det rundt et elvedelta er 
«typisk hegrelandskap», med trær helt ned til vannet og sumpmyr innenfor. Flukten var 
langsom med rolige, kraftige vingeslag, og den holdt hodet og halsen helt inntrukket. 
Beina virket svært lange. 

Ellers var hegren helt hvit med forlengede fjær i kro-området. Fjærene på skuldrene 
og ryggen var også sterkt forlengede og dannet en kappe med lange frynser over bak
kroppen. Jeg kunne ikke se noen nakketopp. Nebbet virket svart med lysere, gulaktig 
basis. øyet rødgult med mørkt (grønt?) felt omkring. Beina mørke nedentil og lysere 
oppover tarsene og leggene. Selve føttene og tærne var det vanskelig å se fargen på, for 
hegren lØftet ikke bei!!a opp av vannet når den gikk, men subbet bei!!a stille gjennom 
vannet. Ved minste uro strakte den hodet og halsen høyt i været og stivnet liksom til. 
I hvilestilling på land satt den med halsen sammentrukket og jeg så at den skjøt vinge
knokene fram og gjemte hodet og nebbet mellom brystfjærene. Ellers satt den gjerne i 
trærne ved vannet. Jeg hfirte ingen lyd som med sannsy!!lighet skrev seg fra hegren. Det 
var både kråke og ender foruten fiskemåker og rødnebbterner i området. 

0:11 morgenen 14. juni forsvant den plutselig uten påviselig grunn fra vannet, men 
vefite tilbake en uke senere da den også ble observert i et vann 3-4 km unna. Jeg fikk 
da anledning til å studere den med et 30 X teleskop. Senere er den så vidt vites ikke 
sett. 

Beskrivelsen stemmer med egretthegre, Egretta alba, en art som tidligere ikke er obser
vert i Norge. Størrelsen er vanskelig å angi helt eksakt. Det var neppe en albino hegre, 
da jeg mener det var fargepigment tilstede på beina, nebb~t og rundt øynene. 

:1: 

Flere overbevisende fargefoto3rafier foreligger. 
Red. 

SOTHØNE Ftiliea atra. 
1. mai 1970 ble en sothøne observert i en liten lagune mellom fjorden og Kasfjord

vannet ved Harstad. Fuglen ble fotografert. 

Summary 
GREAT WHITE EGRET AND COOT SEEN IN HARSTAD, NORTH-NORWAY 

In Harstad in Troms county, a very fearful specimen of the egret was observed 13 and 
14 juni 1970; the first observation of this species in Norway. A coot was seen at 
Harstad l May 1970. 

Sevald Af. Eilertsen. 

Opprop 

OM HEKKENDE KNOPPSVANER 

For tiden utarbeides en oversikt over ville knoppsvaners nåværende hekkestatus l 

Norge. Undertegnede er interessert i alle opplysninger om reirfunn, antall egg og unger, 
ankomst- og borttrekktider m.m. Også observasjoner av knoppsvaner utenom hekke
plassene er av interesse. 
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Gunnar Lid, 
Zoologisk museum, 
Sarsgt. l, 
Oslo 5. 

BOKANMELDELSER 

RUDOLF PIECHOCKI: Der Turmfalke. 

Die Neue Brehm-Biicherei nr. 116. 3. utv. opplag 1970. 88 s. 43 ill. 
Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. 6,60 DM. 

Dr. Piechocki beklager i forordet at han måtte utelate interessante detaljer om tårn
falken s liv og levnet for ikke å sprenge bokens ramme. Likevel inneholder siste utgave 
også en meget stor del av det nye som er publisert siden 1. ut.;aven kom for 15 år siden. 

Også i dette hefte får man del i en autoritets omfattende overblikk over litteraturen os 
hans egne resultater om fugleartens biologi, fremstilt på en grei måte i tekst og bilder. 

D et manes til fornuft i synet på og behandlingen av rovfugler som tårn falk. Forfatte
ren mener at vår innstilling til betydningen av ordet rov, tidligere har bidratt til en vett
IØ~ forfølgelse av rovfugler. Han tror at meget kan være vunnet i retning av øket for
stå~lse for samspillet i naturen om vi brukte et annet ord. Jeg kunne da peke på 
«predator», om slike dyr som lever av bytte. 

Av avsnittet om føde fremgår at Uttendorfers og andre undersøkelser viser at den til 
tider er D /10 mus. Det er ikke nevnt i dette hefte, men dr. Hagen kom til samme resu ltat 
på norsk materiale. At føden slik som for revs vedkommende, kan være overveiende mus, 
blir i denne bok tatt som bevis for at tårnfalk er et nyttedyr av betydning for landbruket 
og derfor bør fredes. Jeg må imidlertid g jøre oppmerksom på at man ikke har kunnet 
påvise at predatorer har avgjørende innflytelse på en musebestands stØrrelse. 

Ellers får man i denne bok megen god viten om tårnfalk. Kanskje er tårnfalk blant 
de truete arter som vi gjerne vil gjøre noe for? Da kan boken anbefales; for det er ikke 
alene viktig at vi gjør noe, men også at vi vet hva vi gjør. 

Jørgen A. Pedersen. 

EGON SCHMIDT: Oas Blaukehlchen (Luscinia sveciea). 

Die Neue Brehm-Biichrei nr. 426. - 72 s. 41 ill. 
Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt, 1970. 5,60 DM. 

Gjennom forel iggende bok kan man på en utmerket måte utdype sitt b~kjentskap med 
vår kjære fjellfugl blåstrupe. 

Man får her en alminnelig beskrivelse avartens fjærdrakter, mål og vekt, foruten 
opplysninger om slektskapsforhold. Av et kapittel om utbredelse fremgår at blåstrupe i 
Mellom-Europa også finnes på lavlandet (den mellomeuropeiske rasen) , liksom vår rase 
også finnes som lavlandsiugl i Nord-Norge. 

Økologien er nøye b~handJet med bl.a. biotop fotos som for de flestes vedkommende 
viser fuktige områder med kratt. Formeringsbiologien er inngående beskrevet med vekt 
på adferd og illustrasjoner fra Peiponens arbeid (1%0). Ringmerkingsresultater gir 
grunnlaget for avsnittet om trekkforhold og vinterkvarter. Blåstrupens føde ifølge Niet
hammer (1937) er insekter og til dels bær. Det fordis;ger bare få rapporter om observa
sjoner i naturen og om mageinnholdsanalyser, og forfatteren føyer til fødelisten bare: 
småmark, snegler og korn. Fangenskapsswdier gir rett til å anta at blåstrupe også kan 
ta fiskeyngel. Til slutt omtales «Fiender og parasitter» os; «Blåstrupe som burfugl». 

Boken anb~fales, og den viser vei for ennå mer inngående studier med sine fem siders 
litteraturoversikt. 

Jørgen A . Pedersen. 
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AUSTIN J. MACINNIS and MARIETTA VOGE: 
Experiments and Techniques in Parasitology. 

W. H. Freeman and Company Ltd, Warne House, Folkestone, Kent, 1970 
XIV + 232 pp. Pris 401-d. 

Forfatteren påpeker i forordet at mange biologer ser på de dyriske parasitter som en 
bisarr gruppe med mystiske kryp som befinner seg utenfor «livets hovedvei» og som ut
viser så mange spesielle og komplekse tilpasninger at de er lite egnet for eksperimentell 
utforskning. 

Denne boken vil trolig bidra til en bedring i disse forholdene ettersom den på en ut
merket måte viser at parasittene er velegnede biologiske hjelpemidler både i undervisning 
og forskning. 

I gode fremstillinger gir kjente forskere veiledning i hvordan man kan demonstrere 
livscyclus og vekst, reaksjoner på miljøfaktorer, resultater av overpopulasjoner (crowding) 
og konkurranse, opptak av næring, næringsbehov, patologi og immunologi. Hvordan 
man kan holde laboratoriekulturer av forskjellige parasitter blir beskrevet, og boken inne
holder også en rekke viktige tekniske rettledninger for hematolos i, in vitro-kultur, bio
kjemi og elektronmikroskopi. Til hvert avsnitt er det tatt med en rekke litteraturreferan
ser. 

Det ville ha styrket boken ytterligere om eksemplene hadde vært valgt fra flere systema
tiske grupper, f.eks. fra PseudophylliJea så vel som Cyclophyllidea blant bendelormene. 
Men boken representerer en verdifull tilvekst innen parasitologien og anbefales til bruk 
både i undervisning og forskning. 

Odd Halvorsen. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Nye doctores. 

Den 9. juni 1970 ble lektor cand. real. Odd Lønø kreert til dr. philos ved Universitetet 
i Oslo. 

o. LØnØ er født i Horten i 1920 og tok embetseksamen i 1949. Han overvintret på 
fangstfelt på Svalbard første gang 1946-47 og fikk da interesse for isbjørn og har siden 
overvintret 3 ganger. I 1961-62 arbeidet han ett år ved Alaska Universitet. Oppgaven 
der var kartlegging av trekkveier og bestanden av villrein (caribou) i Nordvest-Alaska, 
og innsamling av prØver fra villrein og andre pattedyr for radioaktiv analyse. 

På siste overvintring på Svalbard i 1964-65 samlet han inn et betydelig materiale 
som ble doktoravhandlingen «The polar bear (Ursus maritimus Phipps) in the Svalbard 
area» som omhandler fangststatistikk, isbjørnens næring, aldersbestemmelse og biologi. 

LØnØ har tidligere publisert flere arbeider om arktiske dyr. 

Dr. philos Odd LØnø ved klappfelle for blårev på Edgeøya vårvinteren 1955. 
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Universitetslektor CARL STØP-BOWITZ 
ble 23. juni 1970 kreert til dr. philos. 
ved Universitetet i Oslo. Doktorarbeidets 
titel var «A. Contribution to Our Know
ied"e of the Syste:natics and Zoogeography 
of Norwegian Earthworms (A.nnelida Ol i
gochaeta: Lumbricidae)>>. Det omfatter un
dersøkelser over de norske metemark og 
deres utbredelse og forhold under istidene. 
Det er funnet 18 arter av metemark i 
Norge, hvorav 6 ikke har vært påvist her 
i landet før. Noen av artenes utbredelse 
tyder på at de må ha overlevet i hvert fall 
siste istid, kanskje alle istidene, på isfrie 
refugier langs Norges kyst, mens andre 
later til å være sydlige eller østlige inn
vandrere eller er innført av mennesker. 

C. StØp-Bowitz er født på Eidsvoll i 
1913 og ble cand. real. i 1939. Han har 
vært konservator ved Zoologisk Museum i 
Oslo 1943-1946 (Evertebracavdelingen) 
o~ 1949-1952 (Vertebratavdelinsen ) , 
u~iversitetsstipendiat 1947-1949, og lek
tor ved Aars og Voss skole 1952-1965. 
Fra 1965 har han vært universitetslektor. 
StØp-Bowitz har publisert en rekke arbei

der o,·cr Polychaeter, var hovedredaktør av «Jordens Dyreliv» I-Ill, er medarbeider i 
Aschehougs Konversasjonsleksikon og har skrevet en rekke artikler og anmeldelser av 
zoologisk litteratur. 

5tudierbeid. 

Etter Arnfinn Weiseth i «Jakt-Fiske-Friluftsliv». 

Det er nå på hØY tid å få sving i kursvirkso,nheten. Hvis den er i gang, ønsker vi 
lykke til. Medlemmer av NZF kan samles om et stuodium for å lære noe om. e~ .en:ne 
eller for å glede seg med sin hobby. Men som alltid rna gjerne en eller annen ta mltiatlvet 
for å få det hele til å rulle. 

Du må ta initiativet! - Vet du ikke? Så spØr NZF's kurskomite. 

Studiepianringen 
Arbeidsgangen er i store trekk at deltakerne på egen hånd leser det stoff som skal 

gjennomgås på møtene, de forsøker å forstå og å I::re. det. Samtidig bør de .skri.ve nota
ter, så de har klar et svar på oppgavene og spØrsmal mnen kveldens tema til diskusJon. 

På møtene gjennomgås og drøftes kveldens emne som er et eller flere kapitler I grunn
boken, svarende til et undervisningsbrev ved brevskolene. Opp:;avene besvares og sva
rene diskuteres og de fylles ut, slik at alle synspunkter kommer frem - ~ten at man 
nødvendigvis må bli enige. En sak kan gjerne og bør da også ses fra flere sider. Hva er 
alle enige om? 

Dess~ten har man funnet frem innlegg i litteratur, tidsskrifter og dagspressen angående 
kveldens tema slik at man får flere innlegg i diskusjonene. Problemer ses i global og i 
nasjonal måle;tokk og viktigst: «Hvordan står det til lokalt?» Man ser på aktuelle bilde
båi1d og film. Man hører foredrag av «forståsegpåere» og helst blir disse krysseksaminert 
etterpå. 

Studieplanring kan gjennomføres med eller uten lønnet fagleder. 
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Orangisering av studiepianring 
Studieplan skal fØlges i en studieplanring. Dette er så viktig at man holder fast ved 

det tungvinte navn «studieplanring» . I forveien settes opp en plan for hvilke emner som 
skal tas opp på hvert møte og denne studieplan må godkjennes. Planen må være lagt 
opp med minst 20 timer. Den kan som regel finnes ferdig i grunnboken. 

Fagleder må man ikke nødvendigvis ha for å gjennomføre studieplanringen. Mens 
ringlederen gjerne er den som arrangerer og leder møtene, så er det faglederen (læreren) 
som skaffer til veie opplysninger, gir råd om hjelpemidler (film, bildeband, hjelpebø
ker) og legger til rette stoffet for ringleder, deltakere og for innlederen. Det er fag
lederen som sitter inne med fagkunnskapene. Faglederen må godkjennes av Norske 4H 
studieforbund for å få statstilskudd. 

Ansvarlig ringleder kan velges blant de som har meldt seg som interessert i å delta til 
å ordne med innmelding, kjøp av materiell og regnskap for ringen. 

Minst 5 deltakere må det være i studieplanringen for å oppnå statstilskudd. 
Påmelding bør skje via NZF's kurskomite og på særskilt skjema videre til Norske 4H 

studieforbund. 

Statstilskudd til studiepianring 

Faglederlønn gis tilskudd med 50 %, men ikke mer cnn maksimum kr. 15,- pr. time. 
Materiell som bpker, plansjer, lydbånd som vedrører det valgte emne dekkes med 50 % 

av utgiftene, men ikke mer enn kr. 20,- pr. deltaker. 
Foredrag kan få tilskudd med maksimum kr. 50,- pr. foredrag til minst 3 og maksi

mum 5 foredrag i hver ring. O.sså foredragsholderne må i forveien godkjennes av Norske 
4H studieforbund. 

Sakkyndig hjelp gis tilskudd til 14 av møtene i ring uten fagleder med 50 % av 
honorar, men ikke mer enn kr. 35,- pr. gang. 

De NZ!:'-medlemmer som vil benytte seg av dette tilbud må huske å få ringlederen til 
å føre et nøye regnskap. Husk bilag for alle utlegg og få opplysning om personnr., fød
selsdata osv. av alle som får honorar. Hvis det ikke er i orden, vil ikke tilskudd bli ut
betalt. 

Emne for studiearbeidet i vinter? 

En rekke kurs er klar og egnet for studieplanringer. Men i «Naturvernåret 1970» sat
ser vi på MENNESKET I NATUREN med Ragnar Frislids bok som grunnbok. En fer
dig studieplan og en fagleder-guide kan fås tilsendt. De er utgitt av Norske 4H studie
forbund og er utarbeidet av Bjørn Bjørnsrud, medlem av NZF's kurskomite. 

Kurskomittien, fAP. 

Ils avdeling: Kurser høsten 1970. 

Tilskyndet av NZF's kurskomite og med støtte fra Norske 4H studieforbund og fra 
Voksenopplæringen i As kan vi tilby medlemmer og andre interesserte deltagelse i 2 stu
dieplanringer. 

Entomologi for hvermann hvor vi tar for oss insektlivets fascinerende mangfoldighet. 
Av den million dyrearter, vi kjenner, er 90 % insekter og det ser ut som om vi bare 
høster det som disse dyr levner. Entomologi angår oss virkelig. 

På 8 mandagskvelder (20 timer) blir det foredrag, film og diskusjon. Det blir de
monstrasjoner og ekskursjoner med innsamling og preparering. 

Første gang: Mandag 7. september kl. 19 i NLH Gamle-undervisningen Fagleder: 
Vit. ass. Fin-Chr. Tandberg. 

Avgift inkl. grunnbok, «Jeg ser på insekter»: kr. 65,- betales første kveld. Etter 
fullført kurs refunderes kr. 20,-. 
Påmelding: Voksenopplæringen i As, Skoleinspektøren, tlf. 791 før 1 september. 

Mennesket i naturen er en studieplanring i anledning Naturvernåret 1970. På 8 tors
dagskvelder går vi gjennom emnene i Ragnar Frislids bok med foredrag, film og disku
sjoner for å få en oversikt som er betingelsen for en fornuftig innsats. 
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FØrste gang: Torsdag 1. okt. kl. 19 i Fellesbyggets møterom. Fagleder: Konservator 
Jørgen A.Pedersen. 

Avgift inkl. grunnbok: kr. 65,- betales første kveld. Etter fullført kurs refunderes 
kr. 20,- . 

Påmelding: Voksenopplæringen i As, Skoleinspektøren, tlf. 79 1, før 28. sept. 
JAP. 

Harstad avdeling 
har i vinter snekret sammen over 100 fugleholker. Fugleholkene er laget i forbindelse 
med et fuglekurs foreningen har hatt. Tiltaket er finansiert i samarbeid med folkepark
styret og den kommunale friluftsnevnden. Vi gir Harstad avd. all mulig honnør for dette 
tiltak. 

Las Marismas 
Følgende ble vedtatt på NZF's årsmøte 1970: 
. NZF slutter opp om Per HØsts tiltak og alle anstrengelser for å bevare deler av 

Marismas, store nok til å tjene som overvintringskvarter for nordiske trekkfugler og til 
bevarelse av den særegne lokale fauna. " 

JAP. 
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Sitter De inne med 

interessante opplysninger 

om naturen 

i nasjonalparkene? 

Naturvernmyndighetene har under forberedelse en publika
sjonsserie om Norges nasjonalparker. Serien skal etter for
utsetningene ligge på et høyt faglig nivå, samtidig som frem
stillingen skal være populær. 

For å skaffe det faglige materiale blir det foretatt spesielle 
registreringer i parkene. Det kan likevel være vanskelig å få 
med alt av interesse på denne måten alene. Dersom De har 
gjort observasjoner av dyrelivet på land eller i vann eller 
har kjennskap til interessante forhold ved vegetasjon eller 
områdenes naturlige egenart for Øvrig, er en takknemlig om 
opplysninger om dette blir stilt til disposisjon. Også opp
lysninger om fornminner og kulturhistoriske tradisjoner har 
interesse. 

Det er av særlig betydning så snart som mulig å få opp
lysninger fra de nasjonalparker som allerede er opprettet: 
Rondane, Børgefjell, Ormtjernkampen, Gutulia, Øvre Pas
vik, Stabbursdalen, Anderdalen og Gressåmoen. En ønsker 
imidlertid også stoff fra de områder som er planlagt opp
rettet: Øvre Dividal, Femundsmarka, Dovrefjell, Grytdalen, 
Hardangervidda, Jotunheimen, Øvre Anarjokka, Saltfjellet 
og Rago (i Sørfold). 

Opplysningene bes sendt Administrasjonen for friluftsliv og 
naturvern, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Oslo 1. 

H, M. Lunds Trykkeri A.s, Oslo 


