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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO NO. 37 

Om innsamling av insekter og midd på fugler 
og pattedyr 

REIDAR MEHL 

En rekke midd- og insektarter forekommer på fugl og pattedyr. Noen 
lever hele sitt liv på vertsdyret, andre oppholder seg der bare kortere eller 
lengre tid. En del er blodsugere, noen spiser hår, fjær eller hud, andre lever 
av fremmede organismer på verten, mens atter andre har en mer variert 
kost. Alle disse dyrene kaller jeg her, av praktiske grunner, parasitter, hen
holdsvis ekto- eller entoparasitter, ettersom de lever utenpå eller inne i 
vertsdyret. Et inntrykk av det menasjeri som kan forekomme i og på en 
fugl skulle fig. l kunne gi. 

Fra tidligere tider foreligger lite norsk materiale ved våre museer av de 
fleste grupper ' av parasittiske insekter og midd. Det er også publisert lite 
om disse formene her fra landet. For noen av gruppene har jeg nylig sum
mert opp de arter som er publisert tidligere og de som er funnet ved mine 
undersøkelser (Mehl 1970). Som på så mange andre områder innen utforsk
ningen av vårt lands fauna, startet professor R. Collett også her verdifulle 
innsamlinger, som senere ikke har blitt fortsatt. Ved Zoologisk Museum i 
Oslo har vi etter Colletts tid en del materiale innsamlet i korte perioder av 
interesserte virveldyrpreparanter. Dertil foreligger et bra materiale av fjær
lus fra storfugl, orrfugl og rype innsamlet av Per Høst og Ola Olstad. Ka
rakteristisk for dette tilfeldig innsamlete materialet er at det er ganske om
fattende for noen iØynefallende fjærlusarter fra visse fugler som f.eks. hauk
ugle og tiur. Videre viser det seg at meget sjeldne fugler som skjestork og 
Pallas' havØrn er forholdsvis godt undersøkt. Dette henger sammen med at 
disse eksemplarene er blitt mer inngående tatt hånd om enn vanlige fugl. 
Materiale fra menneske, husdyr og de vanlige norske dyr er meget spar
somt. 

I de siste årene har jeg foretatt systematiske innsamlinger av flere grup
per ektoparasitter og arbeider nå blant annet med å utarbeide oversikter 
over de norske arters systematikk, utbredelse og vertsspesifitet. Det er mye 
innsamlingsarbeid som står igjen, og her kan mange som arbeider med 
vertsdyrene yte verdifulle bidrag. Det gjelder i første rekke preparanter, 
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Parasittiske 
insekter. 
Blodsugere: 

Lopper 
Lusfluer 
Mygg 
Knott 
Sviknott 
Teger 

Fjærspisere: 
Fjærlus 

Spiser vev 

Malaria Amøber 
røde blodceller tarm 

og blod: 
Fluelarver / 

Midd 
nesekanaler, lunger 
under huden, i og I 

Spirochaeta 
lymfe 

Ikter 
eggleder, rektum 
tarm, krås, nyre 

/ lever, lunge, øye 
bihuler, blodårer 
under huden 

~Bendelorm 
tarm 

Krassere 
~ tarm, muskler 

~
Igler 
øverst i luftveien 

Rundorm 

på fjærene Sopp Trypanosoma FlagelIater 
formage, krås, tarm 

Coccidia nyre, luftrør, øye 
blodsugere luftveien beinmarg kro tarm blodårer 

Fig. 1 
På en fugl kan en mangfoldighet av parasitter ha tilhold. De finner levevilkår på og i 
hele dyret. De viktigste gruppene er her ført opp med opplysning om hvilke kroppsdeler 

og organer de lever i. 
A great variety o/ parasites may occur on birds. In the figure, the main groups of para

sites are shown with information on the loeat jon of these parasites on the bird. 

jegere, fuglemerkere, husdyrholdere, veterinærer, leger, zoologer og zoologi
studenter. Ved økologiske, systematiske og dyregeografiske undersøkelser 
over pattedyr og fugl burde det inngå undersøkelser over deres parasitter. 
Parasittene har nemlig stor betydning som sykdomsfremkallere og sykdoms
overførere, de kan også være indikasjon på populasjonens «trivsel» og bidra 
til å kaste lys over forskjellige problemer innen vertsdyrenes utbredelses
forhold og systematikk. 

Formålet med denne artikkelen er å gi en del opplysninger om parasit
tene slik at interesserte kan oppdage, samle og konservere dem. Jeg vil også 
prØve å gi en motivering for innsamlingen og henlede oppmerksomheten 
på parasitter som burde forekomme hos oss, men som mangler i våre sam
linger. Jeg håper ved denne artikkelen å komme i kontakt med personer 
som vil hjelpe meg med innsamling av materiale til ovennevnte under
søkelser. 

De parasittiske insekter og midd tilhører flere grupper som finnes for
skjellige steder på vertens kropp eller i de nærmeste omgivelser. Hver 
gruppe krever spesiell oppmerksomhet ved innsamlingen og ofte spesiell 
teknikk. 

Insektordener og familier som i Nord-Europa mangler parasittiske for
mer, kan i andre områder på jorden ha slike, f.eks saksedyr (Dermaptera) 
og sommerfugler (Lepidoptera). De fØlgende parasitter kan finnes hos oss: 
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Insekter 

Pels- og fiærlus (Mallophaga). 
!?ette er små vingeløse, vanligvis 1-4 mm lange dyr. Kroppsformen 

~anerer meget sterkt som fig 2 A og B viser, og fargen kan være fra hvit 
tIl svart. Artene er vertsspesifike og knyttet til en eller flere nærstående 
a.rter vertsdyr. På fuglene og pattedyrene nevnt i den norske dyrenavn
l~sten kan det ventes å for~komme ca. 90 slekter med ca. 500 arter pels- og 
fjærlus. De fleste artene fmnes på fugler. Vanligvis forekommer 2-4 arter 
fjærlus på hver fugleart. På våre pattedyr forekommer pelslus som egne 
arter på de fleste rovdyr og hovdyr. Marsvinet har tre arter men ingen av 
våre ville gnagere har pelslus. ' 

De f~rs.kjellige arter eller slekter pels- og fjærlus foretrekker sine 
k:raktenstJske ?p~ho,ldssteder og eggleggingssteder på vertsdyrenes kropp. 
Pa fugl er vanlIgVIS en art knyttet bare til hoderegionen, en kan finnes på 

" 

a b c 

Fig. 2 
a. Hodefjærlusen Saemundssonia lockleyi, fra rødnebbterne, lengde 1,5 mm; b. vingefj ær
lusen Hahpeurus pelagicus, f ra stormsvale, lengde 4 mm ; c. lus av slekten Hoplopleura, 

fra en smågnager, lengde 1,4 mm. (Foto R. Meh!.) 
a . . Saemundssonia lockleyi the headlom o/ Sterna paradisaea; b. Halipeurus pelagicus the 
wmglouse of Oceanodroma leucorrhoa ; c. Hoplopleura sp. a louse from a small rodent. 
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fjærene i bryst og på rygg, en på vingefjærene særlig armsvingfjær, under 
vingedekkfjær og armhulefjær, og en art kan springe meget raskt omkring 
på huden og fjærskaftene. Hos noen vadefugler, rovfugler og ugler lever 
visse arter fjærlus en stor d<:;l av sitt liv inne i fjærskaftene på svingfjærene. 
Skal en få med alle arter på en fugl må en gå nøye over alle disse- stedene 
på kroppen. De som springer på huden er vanskeligst å oppdage og få tak 
i. De kan vanskelig fanges uten å drepes eller bedøves først med eter eller 
annen gift. Derfor bør dette alltid gjøres ,også når vertsdyret på forhånd 
er dødt, slik det vil bli beskrevet senere. Dyrene dør også ved frysing. Egg 
av fjærlus kan en ofte finne i stort antall selv om en bare finner noen få 
lus. På døde fugler samler mange fjærlusarter seg forrest på hodet nær 
nebbet, men noen arter gjør det ikke eller bare i liten grad. Ved innsam
ling bør en ta vare på så mange eksemplarer som mulig fra hele vertsdy
rets kropp. Det er lett å overse noen arter når det er meget stor størrelses
forskjell mellom artene, når flere arter er meget like og når det er svært 
mange aven enkelt art. Hanner er oftest nødvendige for bestemmelsen. 

Meget få pelslus er innsamlet fra våre pattedyr, både husdyr og ville dyr, 
unntatt grevling. A v spesiell interesse er det å få innsamlet bjørnens pelslus. 
Våre hjortedyr burde også undersøkes. For fugl er forholdet noe bedre. Ma
teriale mangler særlig fra lommer, lappedykkere, gjess, havørn og sjeldnere 
rovfugler, riksefugler, nattramn og lerker. 

Lus (Anoplura). 
Ekte lus (fig. 2 C) finnes bare på pattedyr. I Norge finnes lus på ville og 

tamme hovdyr, smågnagere, ekorn, hare, sel, hund og menneske. På ekorn 
og små gnagere er artene meget små 0,7-1,4 mm. Hver lusart foretrekker 
bestemte områder på kroppen for opphold og egglegging. På smågnagere 
finnes de oftest på forkroppens ryggside og kinnene. På større dyr bør føl
gende steder undersøkes: Ku: hode, hals og rygg. Hest: hals og .len? om 
vinteren, i hårfestet i man, hale og hovsk jegg om sommeren. Gns: 1 ryn
kene ved øyne og Ører og på innsiden av baki årene. Sau og geit: hodet og 
bena. Hund: rundt Ører og øyne og på brystet. Rein : hodet og Øvre del av 
halsen, særlig rundt øyne og ører. Ekorn : hodet og buksiden. Sel : hodet 
og luffene. . 

Bortsett fra smågnagerlusene foreligger lite innsamlet .lusma.tenale. Fra 
våre ville hovdyr, rådyr, hjort, rein og elg mangler matenale, ltkeledes fra 
hvalross, og bare et par arter er innsamlet fra husdyr. lus fra vånd er av 
spesiell interesse. Hos storfe kan det forekomme tre arter lus. 

Nebbteger (Heteroptera: Cirnicidae). . 
Beset kjent av de parasittiske nebbteger ~r v:e.'~gedyret. To art~r a~ disse 

vingeløse, flate, blodsugende tegene er funnet 1 taksvalereder 'og pa flag
germus. To-tre andre arter kan ventes funnet på bydue og flaggermus. 
Tegene er 3-4 mm lange. De' finnes sjelden på selve vertsdyret, men ofte 
i reder og andre tilholdssteder. 
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Tovinger (Diptera). 
Flere familier fluer og mygg har blodsugende arter. Artene er i ulik grad 

vertsspesifike. Til tross for at tilsynelatende alle stikkmygg, knott, sviknott 
og klegg har kastet seg over deg, og du samler en representativ prØve av 
disse plageåndene så har en del arter i området unngått din oppmerksom
het fordi de er vertsspesifike og f.eks. bare suger blod av fugler. 

Familiene stikkmygg (Culicidae), sviknott (Ceratopogonidae), knott 
(Simulidae) og klegg (Tabanidae) har larver i vann eller fuktig jord. Bare 
hunnene er blodsugere. Det er meget viktig å få tak i hanner som finnes 
på blomster eller i vegetasjonen for Øvrig. Klekking av larver og pupper 
anbefales. En får da begge kjønn og pene eksemplar. Mange typer feller 
finnes for fangst av disse medisinsk viktige dyrene: lysfeller, lydfeller, lim
feller, feller hvor varme eller C02-gass virker tiltrekkende på blodsugerne, 
ruser som ligner silhuetten av vertsdyret og fangst med vertsdyr som åte. 
Metodene er diskutert hos Muirhead-Thomson (1968). Stikkmygg, knott 
og klegg er forholdsvis godt undersøkt i Skandinavia. 

Bremsene (Gasterophilidae og Oesrridae) er hos oss de to best kjente 
fluefamiliene som har larver i levende virveldyr. Artene på rein og storfe 
er undersøkt av Natvig (1937), men mere materiale er av interesse. Det 
kan forekomme svelgbrems med larver i nesehuler og svelg hos rein. Andre 
hjortedyr og sau bør også kontrolleres. Hudbrems kan forekomme hos 
storfe og rein og magebrems hos hest. Mulig forekomst av hudbrems på 
bever burde undersøkes da merker etter bremselarver på skinn er angitt. 
I Mellom-Europa og Sibir finnes hud brem ser på gnagere som f.eks. Micro
Jus og Arvicola. Voksne insekter opptrer på sensommeren og høsten, larver 
bare om høsten. Puppen overvintrer (Zumpt 1965). Ved innsamling av 
bremser bør en ta vare på både larver og voksne. Klekking er oftest nød
vendig for å få tak i imagines. 

Redefluene (Protocalliphora og Trypocalliphora) er blå eller grønnlige 
spy flue lignende fluer. larvene lever i fuglereder hvor de suger blod og vevs
væske av fugleungene. Hos et par arter lever larvene delvis under huden. 
Utviklingen går raskt og fluene klekkes kort etter at ungene er fløyet ut. 
Puppariene finnes i bunnen av foringen av redet. Redefluene finnes i reder 
av flere spurvefugler, hyppigst hos løvsanger, steinskvett,' linerle, visse hull
rugere, taksvale og sandsvale. Fluene ses ofte om våren nær sandsvalenes 
redehuler. lite materiale er innsamlet. 

lusfluene (Hippoboscidae) er ganske store dyr. Noen arter har velut
viklete vinger mens andre har reduserte vinger eller mangler dem. Hjorte
lusflua kvitter seg med vingene etter at den har funnet seg et vertsdyr. Hele 
larveutviklingen foregår inne i flua. Puppen som er rund og svartglinsende, 
overvintrer på bakken eller i redet. En kan vente å finne hjortelusflue på 
rådyr og hjort. Den lever på dyrene om vinteren og kan innsamles ved å 
kamme pelsen særlig i anal- og lyskeregionen og på halsen. lite materiale 
foreligger av hestelusflua og sauelusflua. Fem arter lusfluer er funnet på 
fugler derav en bare på svaler og en på tårnsvale. En sjette art kan ventes 
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Fig. 3 
Frontopsylia lapponica våt sjeldneste sandsvaleloppe. (Foto R. Mehl. ) 

Frontopsylla lapponica, a flea of Ripatia tiparia. 

på låvesvaier på vårtrekk. Bortsett fra tårnsvalelusflua er fuglelusfluene for
holdsvis godt undersøkt. 

Flaggermusfluene (Nycteribidae) er meget omdannete, små, vi~geløse 
fluer som ligner edderkopper eller lopper. De er strengt knyttet til. flag
germus. Bare puppestadiet fins ikke på vertsdyret. Fluene føder ferdIg ut
viklete larver. Artene er mer eller mindre strengt vertsspesifike. 

Lopper (Siphonaptera) . . 
Loppene er brune til svarte (fig. 3), sterkt sammentrykt fra SIdene og 

vingelØse. Størrelsen av våre arter er 1,5-6 mm. Lopper finnes på de fleste 
av våre landpattedyr unntatt hovdyrene. Forsk jellige arter dominerer til 
bestemte årstider. Artene er knyttet til bestemte vertsdyrarter eller grupper 
avarter. Både innsamling av redemateriale og dyr gir godt resultat. Lar
vene lever i vertens bol eller rede. 

Fugleloppene finnes tallrikest i redene. De er hyppigst på selve fuglene 
om våren, men må drepes eller bedøves på fuglen for å fanges som beskre
vet senere. Bortsett fra svaleloppene er fugleloppene mindre strengt verts
spesifike. Det er påvist 48 arter lopper i Norge og hovedutbredelsen og 
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vertsvalget hos de fleste er bra undersøkt. Dårligst kjent er utbredelsen til 
loppene hos flaggermus, rev, grevling, bjørn, hund og menneske. Hos fug
ler er undersøkelse av følgende reder av størst interesse: bydue, hakkespet
ter, snØspurv, taksvale og krykkje. 

Biller (Coleoptera). 
Beverbillen finnes både som larve og imago i pelsen på bever. På skog

mus er den nærbeslektede Leptimfs testaeeus MillI. funnet. Den er ikke så 
strengt knyttet til vertsdyret. 

Midd (A carina). 
På fugler og patedyr lever en rekke midd, men bortsett fra de voksne 

flåttene er de fleste små og unngår lett å bli oppdaget, Evans, Sheals og 
Macfarlane (1961) nevner de fleste gruppene. Artsantallet er stort og de 
enkelte artene er mer eller mindre strengt vertsspesifike. 

På en fugl kan det forekomme flere arter fj ærmidd (Analgoidea) . En 
art kan finnes i kroppsfjærene, mens et par andre arter vanligvis er begren
set til vingene hvor de sitter mellom fjærstrålene på svingfjærene (Fig. 4). 
Hver art forekommer på sitt spesielle område av vingene eller sin spesielle 
del av hver enkelt fj ær. De ses best fra undersiden av vingen når en holder 
denne opp mot lyset, og kan plukkes av med en spiss nål eller pinsett fuk
tet med alkohol. 

H årmiddene (Listrophoridae og Labidophorus) finnes på pattedyrenes 
hår (Fig. 5 A). De er små, men kan forekomme i meget storr antall. Lupe 
er nødvendig for å plukke dem av. 

Fig. 4 
Fjærmidd, Analgoidea, mellom fjærstrålene på vingef jær av stær. (Foto R. Mehl.) 

Feathermites, A nalgoidea, on a wing feath er from Sturnus vulgaris. 
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a b 

Fig. 5 
a. Listrophorus sp., 0,4 mm lang hårmidd fra markmus ; b. Hirstionyssus SOrtCH, en 

0,5 mm lang midd av ordenen Mesostigmata fra spissmus. (Foto R. Meh!. ) 
a. Listriphorus sp. , a furrnite from Microtus agrestis; b. Hirstionyssus soricis, a mite from 

Sorex araneus. 

Fig. 6 
Nymfer av middfamilien Hypodectidae under huden på halsen aven vendehals. 

(Foto R. Meh!.) 
Nymphs of the mite familie H ypodectidae 1mder the skin on the neck of Jynx torquilJa. 
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På og i huden forekommer mange slekter midd både på fugl og pattedyr. 
De er meget små og lupe er nødvendig for å oppdage dem. Noen kan frem
kalle sykelige forandringer i huden som det kan være lettere å oppdage. 
På pattedyr kan nevnes skabbmiddene Sarcoptes, de skabb lignende Psorop
tes, rovdyrenes Øremidd Otodectes og hårsekkmiddene D emodex. På fugler 
nevnes skabbmiddene Knemidokoptes. En kan finne de nevnte eller andre 
hudmidd ved å smdere vertsdyrets hud under lupe. 

Middfamilien Hypodectidae er knyttet til fugler. Larvene lever i binde
vevet under huden og kan ses som små hvite gryn. De finnes oftest på bein, 
hals eller bryst (Fig. 6) . De voksne middene legger egg i fug leredene. 

På fugler og selarten havert kan det finnes midd i nesekanalene. På 
fuglene kan de skylles ut gjennom neseborene ved å sprøyte vann med en 
høvelig sprøyte inn g jennom ganespaltene. Sikrest samles disse middene 
ved å åpne nesehulene. Spesielle midder kan også finnes andre steder i luft
veiene særlig på fugler. 

De fleste middene en uten bruk av lupe ser krype på smågnagere, spiss
mus og flaggermus tilhører ordenen Mesostigmata (Fig. 5 B). Hit hører 
også fuglemiddene Dermanyssidae som i likhet med mange av de andre er 
blodsugere. En eller flere arter går under populærnavnet «duelus», men 
hvilke arter det kan omfatte er ikke helt klarlagt. De blodsugende fugle
middene finnes tallrikest i redene. Særlig har svalene mange av disse mid
dene. 

Midd som sitter fastsugd på vertsdyret er enten de meget små larvene av 
Trombiculidae eller arter av flått, Ixodoidea. Begge gruppene finnes både 
på fugler og pattedyr. Trombiculidae-larver kan finnes inne i Ørene på 
smågnagere. Flåttene kan sitte festet på forskjellige steder avhengig av 
vemdyret det gjelder. På småpattedyr sitter larvene oftest på Ørene og de 
voksne på kroppssidene ved skulderbeltet (Fig. 7). Hos fugler finnes de 
ofte ved munnviken og øyet. Parasitten som går under navnet «lundelus» 
er en art fl ått. Sannsynligvis forekommer flere arter flått i våre fuglefjell, 
men de er ennå lite undersøkt. Flåttene plukkes forsiktig av med fingrene 
eller pinsett. Noen arter finnes lett i vertsdyrenes reder og på deres til
holdssteder f.eks. reder av sandsvale og i fuglefjell. Undersøkelse av bydue
reder og tilholdssteder for flaggermus burde gi interessante funn. En annen 
innsamlingsteknikk for flått er å dra et ullteppe eller et loddent tøystykke 
over marken og vegetasjonen. Flått som sitter klar til å klamre seg fast til 
et vertsdyr, haker seg fast i tøystykket og kan så lett plukkes av. 

Innsamling av vertsdyrene 

Innsamlingen og behandlingen av vertsdyrene har stor betydning for det 
parasittologiske resultat. Best resultat gir levendefanget dyr som avlives 
straks etter fangsten i en plastpose med eter, kloroform eller eddiketer 
(etyllacetat) på en bomullsdott. Parasittene avlives da samtidig, men tren-
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Fig. 7 
Smågnagerflåtten Ixodes trianguliceps på skogmus. På smågnagere er larver og nymfer av 

flåttartene vanligvis festet til Ørene, de voksne individer på forkroppens sider. 
(Foto R. Mehl.) 

Ixodes trianguliceps on an Apodemus sp. On rodents larvae and nymphs o/ ticks are 
usually attached to the ears, while the adults attach themselves to the side o/ the fore

part o/ the body. 
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ger noe lengre påvirkning av giften alt etter temperaturen. Kloroform er 
best. Eddiketer virker dårlig under --+- 10°C. 

Ved nettfangst bør fuglen henge så kort tid som mulig i nettet og be
handlingen foregå raskt og uten for store forstyrrelser når fuglen løses og 
føres over i plastposen. Visse lusfluer og andre tovinger, også noen lopper, 
forlater lett fuglen ved forstyrrelse av fjærene. Samme hurtige, forsiktige 
behandling gjelder også ved innsamling av blodsugende Diptera fra rede
unger. Her kan en finne knott, sviknott og lusfluer. Større utbytte av svi
knott får en ved innsamling av hele redet som beskrevet senere. Fuglene 
kan også kloroform behandles i plastpose uten å avlives, se senere. 

Ved fangst med levendefangende feller av små pattedyr er det viktig 
at dyrene ikke blir stående for lenge i fellene, men avlives så snart som 
mulig. lopper og midd forlater etter hvert vertsdyret og går over i fella 
eller sprer seg til omgivelsene. 

Dyr som er skutt eller drept på annen måte bør så snart som mulig 
kloroformbehandles i plastpo~e. Det hindrer at parasittene aktivt forlater 
dyret, forsvinner eller sprer seg til et annet dyr som er innsamlet. En slik 
behandling letter avplukkingen og minsker risikoen for overføring av syk
dommer til undersøkeren. Dersom dyret ikke kan kloroformbehandles, kan 
det pakkes godt inn helst i plast- eller papirpose. Papir holder bra for de 
fleste parasitter. 

Pattedyr som er tatt i smekkfelle, kan gi godt resultat dersom de blir 
tatt vare på i løpet av et par timer. Fella med dyr må da uten forutgående 
forstyrrelser puttes forsiktig ned i en plastpose. 

Større dyr som rev, bjørn og hjort kan ikke undersøkes på ovenfor nevnte 
måte, men bør undersøkes straks etter avliving, og senere ved hjelp av 
kamming og avplukking av parasitter. De kan også henges over et stort 
karr med vann som parasittene faller ned i. 

Ved behandling av et vertsdyr må en merke seg at en rekke av de para
~ittene som eventuelt skal innsamles er mer eller mindre usynlige. Ganske 
store parasitter er usynlige for dem som ikke kjenner dem og mange para
sittiske midder er bare 0,2 mm store. Det har vist seg vanskelig å overbevise 
dem som arbeider med vertsdyrene om at «deres dyr» kryr av parasitter som 
de ikke har sett. Betydningen av riktig behandling av vertsdyrene blir der
for ikke tatt alvorlig nok. Det har følgelig lett for å skje tap og også sam
menblanding av parasitter fra forskjellige vertsdyr og lokaliteter i felten og 
laboratoriet, under veiing og måling. 

Viktig er det ved behandling av døde dyr at parasittene drepes før dyret 
veies og måles. En må være oppmerksom på at døde parasitter lett faller 
av. Derfor bør hvert enkelt vertsdyr og alt som det har kommet i kontakt 
med, hender, bordplate, vekt osv., behandles med en renslighet som om 
dyret hadde en farlig ~mittsom sykdom. Dette gjelder også dyr på alkohol 
~amt konserveringsvæsken. Kravene kan modifiseres etter hvilke parasitter 
som en er interessert i å samle. Vertsdyr som skal undersøkes for parasitter 
kan oppbevares på ubestemt tid i frossen tilstand eller på 80 % alkohol. 
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Innsamling av ektoparasitter 

Fra døde vertsdyr kan parasittene plukkes av med en spiss pinsett. Der
som parasittene er døde, faller mange lett av ved rysting og dunking og 
kan plukkes opp ved at de kleber seg til pinsettspissen som er fuktet i alko
hol. Noen fjærlus kan bite seg fast i fjærene når de dør. En bør arbeide over 
et hvitt ark eller en skål. Metoden er selektiv og mange parasitter blir 
oversett. Godt lys øker oppdagersjansen. For utplukking av mange midd
arter må en bruke lupe. 

Liknende utplukking kan en bruke for dyr konservert i alkohol. Et 
meget godt resultat oppnår en ved å ryste dyret kraftig i konserverings
væsken, plukke ut parasittene med pinsett eller pipette og gjenta prosessen 
flere ganger. En kan også ryste dyrene i vann med et lavtskummende 
vaskemiddel. Denne metoden er utmerket for de fleste frittlevende para
sitter på fugler og pattedyr. 

En annen nØyaktig metode er å flå vertsdyret og løse opp skinnet med 
hår eller fjær ved hjelp av enzymer og kaliumhydroksyd. Parasittene kan 
da filtreres fra oppløsningen. Metoden krever tid og apparater. En opp-

Fig. 8 
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Parasittene bedøves eller drepes på en levende heipiplerke ved hjelp av kloroform i en 
plastpose. (Foto R. Mehl. ) 

The parasites on an Anthus pratensis a1'e kil/ed by chlor%rm in a polyethylene bag. 
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skrift på en slik prosedyre er gitt av Watson & Amerson 1967. Metoden 
er bra for de parasittene som lever inne i skinnet og i fjærskaftene. 

Levende fugler kan avluses på følgende måte: 
Fuglen holdes inne i en plastpose med hode utenfor ved at en legger 

fuglehalsen inn til den ene siden av posehalsen og folder sammen posen 
på andre siden av halsen slik at det blir ganske tett (Fig. 8). Som avgas~ings
middel brukes helst kloroform på en bomullsdott, men eter og eddiketer 
kan også brukes. Fuglen holdes slik 5-10 minutter. En del parasitter, lus
fluer, lopper, fj ærlus og fj ærmidd faller ned i posen særlig når fuglen be~ 
veger seg en del. Etter at parasittene er bedøvd, kan en ruske en del 1 

fjærhammen over et hvitt stykke papir eller en plastskål. En del ramler ~a 
av, men mange fjærlus kan sitte igjen. Disse kan plukkes av. ~å hodet SIt

ter egne arter fj ærlus, disse må plukkes levende av med en pmsett. Bruk 
plastposene bare en gang. . 

Større dyr, f.eks. pinnsvin kan bedøves med eter 1 en tett beholder (plast
pose, bøtte med lokk). En del av loppene vil da under bedøvelsen ~oppe av 
og ned i bøtta. Parasittene kan plukkes av det bedøvede dyret. La Ikke nar
kosen bli for dyp. Bruk bare eter. 

Innsamling og undersøkelse av reder og bol 

Reder og bol inneholder foruten lopper, mange andre insekter og midd 
som det er verd å ta vare på, blant annet følgende parasitter : Lusfluer, te
ger, redefluer, flått og flere små midd. De fleste av disse overvintrer i redet 
på forskjellige stadier. . 

Reder som blir benyttet bare en gang (rype, trost, vadere osv.) bør mn
samles den våren-sommeren de har vært i bruk, helst så snart som mulig 
etter at ungene har forlatt redet. Reder eller redeplasser so.m blir brukt i 
flere år (svalereder, materiale fra fuglekasser osv.), kan mnsamles hele 
året med godt utbytte. Men helst også her så snart som mulig for å unngå 
at redet blir ødelagt eller forurenset av parasitter fra andre dyr og fugler 
som overnatter i redene. Fra mange store fugler (ryper, ærfugl osv.) kan 
en samle en del av redeskålen under rugingen (f.eks. en neve materiale). 
Skaden utbedres om nødvendig med nytt materiale. 
De fleste lopper holder til i foringen i fuglereder og musebol. Musebol 
finnes lettest før gresset har vokst opp om våren i områder med musegan
ger eller i slåtten om sommeren. Fra bol av større pattedyr kan en samle 
en del av leiet. 

Redene samles i tette plastposer og tas direkte fra redeplassen over i 
posen. Det har vist seg meget viktig å bruke to plastposer, den. ene utenpå 
den andre. I den innerste oppbevares redet. Denne posen er Ikke lukket, 
men posehalsen, åpningen, er vrengt eller t~lbakerullet s~ redematerialene 
stikker godt opp av posen. Denne settes ned 1 en annen, gjerne større, plast
pose som holdes tett lukket med en hard knute eller gummistrikk (Fig. 9) . 
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Fig. 9 
Ved å plassere reder på denne måte i to plastposer, kan en lettvint få samlet loppene og 

klekket deres larver og pupper. (Foto R. Mehl.) 
By placing a nest in twa palyethylene bags as described, the fleas may be eassily collected 

and larlIae and pupa will hatch. 

Dette arrangement nedsetter duggdannelse på poseveggen som parasittene 
ellers har lett for å drukne i, fuktigheten beholdes i materialene og larver 
kan utvikle seg til imagines; men viktigst er det at de fleste loppene m.m. 
vil krype ut av den indre posen og samle seg i den ytre, hvor de lett finnes 
igjen om de av forskjellige grunner dør før undersøkelsen av selve redet. 
Døde lopper er det tidkrevende, nesten umulig å finne igjen i redemate
rialet. Det har vist seg at loppene hopper tidligere ut hvis strukturen i re
det ødelegges (særlig foringen). Denne metoden er ikke be~krevet tidligere. 
Den er godt egnet til feltundersøkelser og behandling av et storr antall 
reder, da den ikke krever spesiallaget utstyr. 

Mange mer eller mindre kompliserte apparater er tidJigere konstruert 
for å drive insekter og midd ut av reder og liknende materiale. Den van
ligste metodikk har vært å bruke en Tullgren-Berlese-trakt, hvor redet 
legges på en rist i en stor trakt og uttørres med varmeelement ovenfra, slik 
at dyrene skal vandre nedover og falle opp i et samleglass. Denne metode 
er dårlig egnet for lopper da disse gjerne vandrer oppover i materialet. 
Mange dyr vil dø av tørke. En vil heller ikke siden få klekket lopper fra 
redet, da larver og egg er døde eller blitt drevet ut. 

For innsamling av blodsugende teger og pupper av lusfluer og redefluer 
m.m. er det nødvendig å spre redematerialet utover bunnen aven stor 
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plastskål. Få lopper klarer å hoppe fra bunnen og over kanten aven 
8-10 cm dyp skål. Blodsugende fuglemidd vandrer ofte opp i toppen av 
den ytre plastposen ved den metoden som er beskrevet foran, men sikrest 
samles disse og andre mindre midd ved å betrakte redematerialet under 
lupe. 

Til registrering av et steds fugle-Ioppefauna behøves (og er det antage
lige tilstrekkelig med) reder av taksvale, sandsvale, låvesvale, krykkje, by
due, gråspurv, meise, troSt og steinskvett. Alternativ til steinskvett er 
linerlereir i mur eller stein. To reir av hver art er nok for registrering. 

Konservering, etikettering og forsendelse av parasittene 

De aller flest parasitter oppbevares best på 70-80 % alkohol inntil 
eventuelt mikroskopiske preparater lages. Stikkmygg og de store redefluene 
settes på nål. Det er ikke nødvendig å oppbevare parasittiske insekter på 
alkohol, mikroskopiske preparater kan lages like fine fra tørre parasitter. 
Derimot tåler ikke midd å tørke inn. 

Mikroskopiske preparater er nødvendige for bestemmelse aven rekke 
grupper. Middene legges vanligvis best fra alkohol direkte over i et medium 
som tåler vann, f.eks. Polyvinyl lactophenol (Se Evans, Sheals & Macfar
lane 1961). For insekter er Canadabalsam anbefalt og er best egnet når det 
kreves store forstørrelser. lyse små dyr bør farges. lopper, fjærlus m.m. 
må blekes og gjøres gjennomsiktige ved at de indre organer løses i kalilut. 
Kok aldri dyrene i kaliluten, men la dem stå i ca. 15 % kalilut ved væ
relsestemperatur ett til to døgn. Vask kaliluten godt ut, ellers fortsetter 
bleking på ubestemt tid. For riktig behandling se Smit (1954). 

Med et innsamlet materiale må det følge opplysninger, som etikett og 
notater. Verdien av materialet stiger med økende opplysningsmengde. 
Opplysningene må være riktige. Hvis bestemmelse av vertsdyret foretas så 
gå aldri lenger enn at den er sikker f.eks . til slekt. Grunnopplysningen er 
sted, dato, vertsdyr og samler. Etiketten skrives med blyant og legges inne 
i glasset. Det er praktisk å gi hvert enkelt versdyr og rede et løpenummer 
som siden følger alle parasitter fra dette. 

Både reder, vertsdyr og parasitter mottas gjerne for undersøkelse. lag 
helst ikke mikroskopiske preparater da det er lett å ødelegge et verdifullt 
materiale. Pakk varene så de motstår postverkets hardhendte behandling. 
Insekter, små glass og esker blir ofte stemplet i stykker. TØrre små insek
ter i esker og glass må sikres med mykt papir eller plastfolie så de ikke 
rister i stykker. Bruk av bomull bør unngås. Sett aldri tett kork på et glass 
med nylig drepte insekter. De vil da ikke tørke, men rotne opp. 

Det er en utbredt misforståelse at en parasitt som er vertsspesifikk, fin
nes i hele vertens utbredelsesområde og at innsamling av et større materiale 
over hele vertens utbredelsesområde ikke er nødvendig, og at opplysnin
ger som sted og dato er av liten verdi. Det er mange eksempler på at ut
bredelsesområdet for vert og parasitt ikke faller sammen. Videre er det 
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grunn til å anta at parasittens f.eks. morfologi varierer likesåvel som ver
tens. Opplysning om at parasitten ved en undersøkelse ikke ble funnet er 
derfor viktig, likeledes prØver av parasitten fra mange vertsdyr av stedets 
bestand over et stort område. En må skille mellom trekkende dyr og stedets 
bestand. Mange artsbeskrivelser og revisjoner avarter også i dag, er lite til
fredsstillende eller hindret av utilstrekkelig materiale til å belyse artens 
variasjon, oppdeling i flere arter eller sammenslåing av flere former til 
en art. 

Av epidemiologiske grunner er det viktig å få vite blant annet hvor 
vanlig en arts parasitter angriper andre dyr. Det er derfor viktig at en med 
sikkerhet vet at parasitter fra forskjellige vertsdyr ikke er blandet sammen. 
En parasitts infeksjonsfrekvens og populasjonsstørrelse er også viktig i 
denne sammenheng. 

Ved behandling av ville dyr, fugler og deres reder er det viktig å være 
renslig og forsiktig da flere sykdommer kan overføres til menneske. Særlig 
gjelder dette ved behandling av levende dyr og parasitter. En må unngå å 
bli bitt av flaggermus da smitte av rabbies (= hundegalskap) ikke er 
utenkelig. 

SUMMARY 
COLLECTION OF INSECTS AND MITES FROM BIRDS AND MAMMALS 

The study of ectoparasites of land vertebrates has been neglected in Norway, with a few 
exceptions. This paper is a guide for the collection of ectoparasites from birds, mammals 
and their nests. An outline is given for the groups of parasitic insects and mites, and 
simple methods are described for collecting hosts and parasites. 

A new convenient method for collecting and hatching fleas from nests is described 
(see fig. 8). The nest is kept in an open polyethylene bag placed inside another closed 
bag to enable the fleas to leap from the nest into the outer bag without being able to 
return. The nest may be kept in these bags for more than a year and the fleas may be 
collected at intervals. The fleas in the nest will come out first, then the fleas developed 
from larvae. This method is also well suited for fieldwork. 
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Ernæring hos fiskemåke, Larus canus, i Agdenes
området, Trøndelag 

TOR A. BAKKE 

Innledning 

De fleste undersøkelser over måkenes ernæring er utført ut fra en frykt 
for den økonomiske skade disse kan ha på fiske, jordbruk etc. En frykt som 
i de fleste tilfeller har vist seg å være grunnløs. Denne undersøkelsen ble 
foretatt på fiskemåker i 1969 som ledd i en parasittologisk undersøkelse 
ved Zoologisk Museum i Oslo. Som påpekt av Vik (1964) er ved siden av 
måkemigrasjonen spesielt næringsvanene av interesse ikke bare for ornito
logien, men også for parasitologien m.h.t. parasittenes systematikk og øko
logi. 

Fiskemåken er tallrik i Norge og har et areal over hele landet fra de 
ytterste kyststrøk til de mest bortgjemte skog- og fjellområder opptil 
1400 m.o.h. Da den dessuten synes å øke i antall i innlandet (Vik, 1958), 
kan være av interesse å se på dens næringsvalg i Agdenes. Her har vi 
en lang kystlinje med utpregete tidevannssoner ut mot Trondheimsfjorden 
flere steder, kultiverte områder og flere ferskvann av forskjellig eutrofie
ringsgrad som gir fiskemåkene i et relativt lite område valgmuligheter 
mellom marin, terrestrisk og limnisk føde. Når det gjelder metodikken 
som benyttes ved ernæringsundersøkelser på fugl, synes enhver forfatter 
å velge sin egen presentasjonsform som forklares noe nærmere. Men 
selve fremskaffe Isen av data foretas etter noenlunde de samme prinsipper. 
Som Threlfall (1968) påpeker bør en for å få et innblikk i en fuglearts 
føde belyse så mange sider av denne som mulig. Men den beste enkelt
metoden er uten tvil å undersøke mage-, svelg- og eventuelt kroinnholdet. 
A v slike undersøkelser på fiskemåker kan nevnes fra De Britiske øyer: 
Florenee (1912) som så på 4 måker, Ward (1914) som undersøkte 92, 
Collinge (1924-27) som undersøkte 98 fugl og tilslutt Vern on (1970) 
med et materiale på 14 fiskemåker. I Danmark undersøkte Sparek (1944, 
1951) 2864 (3000) fiske måker, i Nord-Russland undersøkte Belopolskii 
(1957) 221 og tilslutt kan nevnes fra Norge undersøkelsen til Vik (1958) 
med 86 fiskemåker. I Agdenes ble 277 fiskemåker undersøkt m.h.t. ernæ
ringsforskjeller i de tre hovedbiotoper i området, ved siden av den sesong
messige forandringen i ernæringen i den tiden måkene oppholder seg i dette 
området. Dessuten er eventuelle alders- og kjønnsforskjeller i næringsvalget 
belyst. 
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En takk rettes til innbyggerne i Agdenes for deres hjelpsomhet og vel
villighet under feltarbeidet. Spesielt til hr. Trygve Eidem og hr. Sigurd Møl
len for deres alltid velvillige bistand ved innsamlingen av fuglene. Dessuten 
rettes en takk til Norges LærerhØgskole for tillatelsen til å benytte deres 
biologiske stasjon i Hambåra. 

Områdebeskrivelse 

Det undersøkte området ligger i Agdenes kommune i SØr-Trøndelag 
fylke (Fig. l). Området utgjør ca. 58 km2 og har en kystlinje på rundt 
36 km. Av dette utgjør ferskvann tilsammen ca. 8 km~ (14 % ) hvorav et 
vann, Storvann, dominerer med en overflate på ca. 3,2 km 2 og en høyde 
over havet på 9 m. Områdets nest største ferskvann er Lillevann på ca. 
0,5 km2

• Det kultiverte arealet utgjør ca. 8 km~ (14 % ) av det totale 
areal og er skravert på fig. l (Beregnet ut fra flyfotoer av området tatt i 
1967). Figuren angir i tillegg beliggenheten av minkfarmene som finnes 
i stort antall i området, og som viste seg å være viktige furasjerings
lokaliteter for fiskemåkene. 

N 

...j1_Q,=-~_-11km 

fig. 1 
Kart over der undersøkte området Agdenes. Skraverte områder er dyrket mark. M i en 

sirkel angir en eller flere minkfarmer. 
Map of the investigated area Agdenes. Shaded area is eultivated land. iVI in a circle 

indieates ane or m ore m ink farm es. 
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I områdets sØrlige og midtre deler dominerer fjellmassiver med et høyeste 
punkt på 443 m.o.h. Den dyrkete jorden som en finner særlig i de nord
østlige områder består av morene og marine sedimenter hvor fossile 
mollusk-skall utgjør et markert innslag i materialet, særlig i littoralsonen 
ved ferskvannene. En del er lagt ut til eng, ellers dominerer dyrking av 
korn ved siden av rotvekster. Disse dyrkete områdene grenser flere steder 
ned til ferskvannene og fjæra ved kysten. Utenom de dyrkete områdene er 
terrenget småkupert med knauser og koller, rØsslyng-rabber, skog- og myr
områder. Ved Trondheimsfjorden har vi et mer eller mindre trebart kyst
landskap, med svaberg og enkelte utpregete store tidsvannssoner. 

I Storvann finnes fire relativt store holmer (se fig. l). Lengst mot sØr 
Storholmen som er delvis landfast, videre Bergholmen som er forbundet 
med Den Grønne 0y med en smal sandbanke. Lengst mot nord ligger 
Reitholmen. Storvann med en korteste avstand til den ytre del av Trond
heimsfjorden på ca. 1,5 km (vannveien vel 2 km) kan karakteriseres som 
en mellomting av et oligotroft og et eutroft vann (svakt mesotroft) og 
påvirket i dystrof retning. Vannet har store grunne områder i den Østlige 
delen og takrør-belter kan påtreffes ved munningene av de angitte småbek
kene på fig. 1. I de nord-vestlige områder går fjellet rett i vannet, som 
har et maksimalt dyp på 18 m. 

Det nærliggende Lillevann er sterkt eutroft, noe som skyldes tilsiget fra 
kultiveringsområdene som omgir vannet helt. Det dypeste punkt er på 2 m. 

Fuglefaunaen er rik i området. I løpet av 9-] 8/ 6 1969 ble 80 arter 
observert (Folkestad, pers. medd.) Av slekten Lartts ble flere individer av 
gråmåke, L. argentatus Pontopp, sildemåke, L. ft/scNs L., og svartbak, L. 
marinus L., sett daglig. Hettemåke, L. ridibundus L., ser en sjelden i om
rådet. Krykkjer, Rissa tridactyla (L.), kan en særlig på høstparten observere 
ved fjorden. På Bergholmen og Reitholmen hekket ca. 80 par rødnebb
terner, Sterna macrura Naumann. Lillevann regnes å være en viktig my te
og rasteplass for mange andearter som kan påvises i stort antall særlig om 
våren og høsten under trekket (Folkestad, 1970). Kvantitativt dominerer 
fiskemåkene i området. Disse hekker i stort antall på holmene i Storvann 
ved siden av enkelte spredte par langs kysten. Antallet fiskemåker som 
oppholdt seg ved holmene i månedskiftet mai/juni ble anslått til ca. 400 
individer. 

Observasjoner av fiskemåkene i Agdenes 1969 

Månedsskiftet mars/ april ansees som den viktigste trekkperioden langs 
kysten om våren. Til Agdenes ankommer fiskemåkene sørfra litt etter litt 
vanligvis i første uke av april. I 1969 ble de første individene observert 
3. april (Møllen, pers. medd.). Denne ankomsttiden stemmer overens med 
tidligere observasjoner av Bruns (1949), Barth (1953) og Mehl (1957) fra 
nærliggende områder. 

Middeltemperaturen i området (målt på 0rlandet) var i april 1969 
steget til ca. + 5°e. Dette er antagelig av stor betydning da temperaturen 
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ifølge Kendeigh (1944) regnes for å være en av de viktigste faktorer som 
kontrollerer fuglenes utbredelse, migrasjon, antall og tid og utstrekning av 
hekkesesongen. 

Isen dekket i midten av april fortsatt store deler av Storvann og alle 
holmene lå innefrosset, men snØen var tint fra åkrene som var begynt å 
grønnes. På denne tid ble flokker på 20-30 fiskemåker sett på nesset 
overfor Reitholmen, ved siden av enkelte individer på holmene og på isen. 
Opptil 50 individer ble sett i en flokk på en av åkrene ved Lillevann, hvor 
isen går først. I slutten av denne måneden begynner bøndene å snu jorden, 
som de etter harving sår fra begynnelsen av mai og utover. Dette er da en 
tid hvor måkene oppholder seg overveiende på åkrene. I siste uke av mai 
ble det sett flokker på opptil 100 individer på en del åkrer, som blev pløyet 
for potetsetting og sen kornsåing. På holmene ble et reir funnet med 3 egg 
23/ 5-1969. Barth (1955) oppgir ca. 4 dager (100 timer) mellom første og 
siste egg så eggleggingen startet senest rundt 19/ 5 dette år. Dette er tid
ligere enn Barths (1967/ 68) observasjoner fra Tarva (ca. 25 km nord-vest 
for Agdenes). I Agdenes ble de første ungene funnet i et reir 19/ 6 sammen 
med ett egg. Et reir med tre egg ble allikevel funnet så sent som 2/ 7. Det 
kan nevnes at ungene holder seg i reiret de tre til fire første dagene (Mehl, 
1957). Haftorn (1970) nevner mer enn to døgn, mens Barth (1951) mener 
de kan vandre ut allerede første døgn de er klekket. Den første uken opp
holder de seg i noenlunde nærhet av reiret, men mobiliteten øker nå raskt i 
tiden fremover. Måkeungene fra holmene i Storvann er flyvedyktige i siste 
halvdelen av juli. 

I Agdenes begynner slåtten for silo rundt 20. juni, og e t par uker senere 
for hes jing, noe som pågår utover i juli. Flokker på opptil 100 fiskemåker 
ble sett i denne tiden på de nyslåtte åkrene ved Selva. Antallet var markert 
større i regn og dårlig vær. Få individer oppholdt seg langs kysten. I den 
første uken av juli kunne flokker på ca. 150 individer (ca. halvparten grå
måker) observeres ved minkfarmene. Innslaget av 2. års fugl i flokkene i 
denne tiden lå på maksimalt 10 %, dobbelt så mye som for 1. års fugl. 
Trekk fra åkrene til GrØnningen over Isdammen kunne ofte observeres om 
morgenen i denne tiden. Fiskemåkene foretar ofte lokale kveldstrekk, da 
de har en næringsvandring mellom et raste- og furasjeringsområde g jennom 
døgnet, noe som er spesielt påfallende hos sosialt levende dyr. Nærings
vandringen gir mulighet for å utnytte føden i et større område i en periode 
da ungene begynner og er blitt flyvedyktige og bestanden da nødvendigvis 
forøkes i et yngleområde. For mange måker mislykkes rugingen og disse 
samles ofte på bekkeosene og elveØrene og drar inn i landet om kvelden for 
å lete etter mat på engene (Mehl, 1957). Antagelig består en stor del av 
fiskemåkene på åkrene i Agdenes av slike individer. A v den anslåtte popu
lasjonen ved holmene i Storvann i månedsskiftet mai/ juni på ca. 400 indi
vider, var i midten av juli antallet sunket til 75 - l 00 individer. Det bør 
nevnes at det da var skutt ca. 100 fugl der. 
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Halvorsen (pers. medd.) observerte i første uke av august kun få indi
vider på holmene, bortsett fra en liten flokk på Reitneset. I slutten av 
august begynner kornhØstingen, men få fiskemåker går på åkrene nå. Den 
største flokken ble sett i fjæra ved kysten og var på ca. 50 individer. Kun 
to fiskemåker ble med sikkerhet sett ved holmene i Storvann. Fiskemåken 
er blitt en utpreget kystfugl på denne tid, og selv ved potetopptakingen i de 
første ukene av september ble ingen sett på åkrene. Individene er spredte 
på denne tiden og det er en tydelig øking av antallet 1. års fugler i om
rådet. HØst-trekket ble antageligvis innledet i siste halvdelen av august i 
Agdenes, muligens før. Ringrnerkingen av de sørvestlige populasjonene i 
Norge viser at en allerede i august har funn av norskmerkede fiske
måker fra Kontinentet og De Britiske 0yer. I siste uke av september ble 
en del flokker av gråmåker og fiskemåker sett i fjæra ved Mølnbukt og 
Stavnes, særlig ved lavvann. Maksimalt 20 fiskemåker ble sett i en flokk. 
Raustein (pers. medd.) nevner at det ofte hendte at en langt utover høsten 
kunne se ungfugl av fiskemåke gå oppe på åkrene ved fjorden for å fura
sjere, noe været i høy grad var med på å bestemme. Trekk til og fra 
0rlandet på den andre siden av fjorden ble observert for første gang i 
denne tiden. Spesielt kan nevnes at det ble observert ca. 75 -l 00 fiske
måker og da vesentlig 1. års fugl i en flokk på 300-350 måker ved 
Orkanger (30 km lengre inne i fjorden) hvor noen fiskeskøyter tok opp 
et steng. 

Blomberg (pers. medd.) kunne fortelle at i første uken av oktober 1968 
ble bare meget få individer sett også langs kysten i Agdenes. Middeltempe
raturen i denne måneden hadde i 1968/ 69 avtatt til ca. + 5°C. I oktober 
1968 dekket allerede den første snØen markene, i 1969 først i november. I 
midten av desember 1968 ble ingen fiskemåker observert i det hele tatt 
langs kysten fra Stavøy til Leinstranda i Buvikbukta (10 km fra Trond
heim). 

Materiale og metoder 

Denne ernæringsundersøkelsen er basert hovedsakelig på mageinnholdet 
(og eventuelt svelginnholdet) på 277 fiskemåker. Dessuten er 50 oppgulp
boller undersøkt, ved siden av observasjoner i felten. Materialet omfatter 
fugl innsamlet fra april til oktober måned. Fiskemåkene ble dypfrosset 
senest tre timer etter de ble skutt for så å bli fraktet i denne tilstand til 
Zoologisk Museum i Oslo, hvor ernærings- og parasittundersøkelsen fore
gikk. Oppgulpbollene og innholdet i magen og svelget ble undersøkt i 
petrisskål under binokulærlupe (10 X 50) . Ved større matmengder i mage
sekk og svelg ble innholdet silt for lettere å kunne skille de enkelte kom
ponenter. A v metoder benyttes vanligvis ved ernæringsundersøkelser en 
numerisk, gravimetrisk eller en volumetrisk metode (Hartley, 1948). Den 
gravimetriske metoden er lite benyttet da den er meget arbeids- og tids
krevende. Den volumetriske metoden er sterkt anbefalt av både McAtee 
(1912) og Collinge (1924-27), da proporsjonene mellom de enkelte 
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diettslag gir et bedre uttrykk for deres betydning. I dette arbeidet og de 
fleste andre undersøkelser på fugl er imidlertid en numerisk metode be
nyttet. Næringsvalget og den sesongmessige forandring av dette er her 
uttrykt på grunnlag av den absolutte hyppigheten av matgruppene (hvor 
antallet undersøkte mager er tatt som 100 %) og på det relative forholdet 
mellom matgruppene (hvor 100 % utgjør summen av hyppighetsfrekven
sene til de individuelle matslag), d.v.s. relativ hyppighet. Antall adulte 
fiskemåker (3 år eller mer) undersøkt med hensyn til ernæring er 204 
(101 00/103 <j!<j!), dessuten er 18 (7 o 0/11 <j!<j!) 2. års fugler og 36 
(21 o 0/15 <j!<j!) 1. års fugler undersøkt. Disse to siste grupper er slått sam
men under betegnelsen immature, da fiskemåkene normalt ikke er kjønns
modne før tredje sommeren. I tillegg er 19 (9 o 0/10 <j!<j!) ikke flyvedyk
tige (juvenile) fiskemåker undersøkt hvorav 4 ble tatt i reder (pull). Disse 
juvenile fuglene ble tatt på holmene i Storvann bortsett fra ett individ fra 
kysten. De andre fuglene ble skutt på eller ved holmene i Storvann (limnisk 
lokalitet), på markene og da spesielt de kultiverte områdene (terrestrisk 
lokalitet) og i fjæra ved kysten eller ute på fjorden (marin lokalitet). Felt
observasjoner ble foretatt for å få opplysninger om furasjeringsbiotopene 
som spesielt ble foretrukket til forskjellige tider på dagen, sesongen eller 
ved forskjellige værtyper. Oppgulpet mat hos voksen fugl som er undersøkt 
av bl.a. Threlfall (1%8), ble i dette arbeidet indirekte undersøkt ved mage
innholdet til juvenile fugl. Disse ble matet av begge foreldre, og det kan 
nevnes at hos gråmåker får ungene første måltid omkring en time etter fød
selen eller straks etter de er blitt tørre. To til tre uker gamle får de 20-30 
måltider pr. dag (Herrick, 1909). De 50 oppgulpbollene ble tilfeldig inn
samlet på Bergholmen og Den Grønne øy. Otterlind (1948) som under
søkte ernæringen hos gråmåker ved særlig å se på oppgulpbollene påpeker 
ved siden av at alderen på bollene er ukjent, så representerer de kun de 
ufordøyelige matrestene. Og hvis bollene inneholder rester etter fisk og 
musslinger så er de så løse i konsistensen at kun svakt regnvær kan føre til 
en oppløsning av disse. Ved siden av dette er det umulig å skille helt mel
lom bollene til de forskjellige måkeartene. Denne siste vanskeligheten er 
regnet å være eliminert i dette materialet, da de her undeqøkte bollene ble 
tatt på de to holmene hvor bare fiskemåker ble sett i lØpet av sommer
sesongen. 

Resultater 
Lokalitet 

For mange fuglearter er tydelige geografiske vatlasJoQer i ernæringen 
påvist, et naturlig resultat av de økologiske forskjeller geografisk adskilte 
områder har. Men også for en euryphag fugl som fiskemåken eksisterer 
det innen samme begrensete område en rekke næringstilbud. Det kunne 
da ha interesse å få et inntrykk av hvor ernæringsmessig homogene måkene 
i de forskjellige lokalitetene i området er. I Agdenes ble disse grovt inndelt 
i marine, terrestre og limniske lokaliteter. Da næringstilbudet forandrer 
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seg gjennom sesongen i de forskjellige områdene, må nødvendigvis også 
fødevanene variere til lite næringsmessig spesialiserte fugler. Biotopforskjel
len ble da undersøkt i et begrenset tidsrom for måker av samme alder 
(adult) i de tre hovedbiotoper. 

Figur 2 viser hyppigheten i adulte fiskemåker av 7 utvalgte nærings
grupper i fugl fra tre lokaliteter da rugingen for det meste er over (1) og 
fra to lokaliteter da eggleggingen såvidt er begynt (2). De forskjellige 
næringsgruppene finnes i fugl fra alle lokalitetene, bortsett fra fisk som 
kun finnes i fugl fra limniske lokaliteter i juli. Dessuten mangler fåbørste
mark i marine fugl i denne måneden. Ellers er korn, fåbørstemark og 
insekter hyppigst i fugl fra terrestre strøk i begge måneder. 
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Fig. 2 
Absolutt hyppighet (prosent) av forskjellige viktige næringsgrupper i voksne fiske
måker fra: l) Tre lokaliteter i Agdenes i tidsrommet 1-13/7 1$)69; I limnisk lokalitet 
(n = 20), Il terrestrisk lak. (n = 13), III marin lok. (n = 14) og 2) to lokaliteter i t ids-

rommet 23-24/5 1969; I limnisk lok. (n = 26), IV terr./marin lok. (n = 16). 
Absolute occurrenee (percentage) of different important food groups in the adult common 
gull from 1) Three loealities in Agdenes during the period 1- 13 July 1969: I limnetie 
loeality (n = 20), Il terrestrie loeality (n = 13), III marine loeality (n = 14) and 2) two 
localities during the period 23- 24 May 1969: I limnetie locality (n = 26), IV terrestrie/ 

marine loeality (n = 16). 
Følgende benevnelser er benyttet for de forskjellige næringsgruppene i samtlige figurer. 

The following terms are used for the different food groups in all Figs.: 
p (fisk - pisces), AV (fugl - aves), MA (pattedyr - mammalia), I (insekter - insecta), 
AO [AR (edderkopper - araneac) og OP (vevkjerringer - opiliones)J, CR (krepsdyr
crustacea), E (pigghuder- echinodermata), MO (blØtdyr - mollusca), G (snegler
gastropoda), BI (skjell - bivalvia), OL (få børstemark - oligochaeta), PO (flerbørstemark 
-polychaeta), FP (kjøtt-flesh), V (planter -plants), C (korn-grain), BE (bær-

berries), W (avfall- offals) og MF (minkfor - minkfodder). 
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Fig. 3 
Absolutt hyppighet (prosent) av forskjell ige næringsgrupper spist av hanner og hunner 
av voksne fiskemåker i perioden april til oktober fra: 1) Terrem e/marine lokaliteter 

(5 4 S!S! og 53 O O) og 2) Limniske lokaliteter (49 S!S! og 48 O O). 
Absolute oeeurrence (pereentage) of different food groups eaten by males and females of 
adult eommon gults in the period A pril to Oetober from: 1) T erres/rie/marine loealities 

54 S! S!/53 O O) and 2) Limnetie loealities (49 S!S!/48 O O). 
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Fig. 4 
Absolutt hyppighet (prosent) av forskjellige næringsgrupper spist av 25 1. års og 

25 voksne fiskemåker fra marine områder i Agdenes i tidsrommet 27- 28/8 1969. 
Absolute oeeurrenee (pereentage) of di fferen t food groups eaten by 25 1st year and 
25 adult eommon gulls from marine loealities in A gdenes during the period 27- 28 

August 1969. 
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KjØnn 
For å belyse kjønnsbetingete forskjeller i ernæringen er det totale antall 

hanner og hunner av adulte fiskemåker fra terr/ marine områder gjennom 
sesongen sammenlignet, ved siden av i det totale antall adulte fugl fra 
limniske områder. De sistnevnte er fugl fra mai, juni og juli og altover
veiende fra Storvann, d.v.s. fiskemåker fra hekkestedet i hekketiden (Fig. 3). 
Det viser seg at pattedyr er tatt av bare hannene, dessuten er fisk foruten 
tre andre grupper hyppigst hos disse i begge lokalitetene. I hunnene er 
krepsdyr og bløtdyr hyppigst i begge lokaliteter. Ellers er det en mer ut
preget og spesiell dominans av insekter, bær, blØtdyr og edderkopper i 
hunnene fra ferskvann i hekketiden, mens fisk og minkf6r dominerer noe 
mer hos hannene. 

Alder 
Eventuelle aldersbetingete forskjeller i ernæringen er undersøkt i et 

materiale fra 27- 28/ 8 -69 fra marine områder bestående av 25 1. års 
fiskemåker (d.v.s. fugl av årets produksjon), og 25 adulte fugl (Fig. 4). 

100 
. JUVENILE D IMMATU RE r2lAD ULT 

t 80 

;!60 

~ 40 
z 
~ 20 
o:: 
:::J 
Ul00 
u 
o 2 w 80 
l-
:::J 

C; 60 
III 

~ 40 

20 

Fig. 5 
Absolutt hyppighet (prosent) av forskjellige næringsgrupper spist av fi skemåke av for
skjellig alder i Agdenes-området. 1) 54 ikke kjønnsmodne 1. års og 2. års fiskemåker 
(immature) og 204 kjønnsmodne fiskemåker (adulte) fra perioden april til oktober. 
2) 19 ikke flyvedyktige ( juvenile) , 12 immature og 103 adulte fiskemåker fra tidsrommet 

17/6- 13/7 1969 i hekketiden. 
Absolute oeeurrenee (pereentage) of different food gro ups eaten by eomm on gulls o/ 
different age in the Agdenes area. 1) 54 1st year and 2nd year (immature) and 204 3rd 
and older (adulte) eommon gulls from the period april to oe/ober. 2) 19 not fledged 
(juventile) , 12 immature and 103 adult eommon gulls from the period 17 june- 13 July 

1969 in the breeding time. 
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Dessuten er forskjeller undersøkt mellom disse to aldersgrupper og ikke 
flyvedyktige fugl (juvenile) i månedskiftet juni/juli. I tillegg er alders
betingede forskjeller belyst ut fra det totale materialet av ikke kjønnsmoden 
fugl (immature) og kjønnsmoden fugl (adulte) over hele sesongen (Fig. 5). 

A v fig. 4 ser en at kun to grupper mangler i 1. års fugl, mens næringsrik 
føde som fisk, bær etc. finnes hyppigst i denne eldersgruppe. Rester etter 
fugl ble kun funnet i en juvenil fiskemåke (Fig. 5). I denne gruppen var 
også insekter, plantenæring og avfall hyppigst ved siden av minkfor og 
blØtdyr, mens flere næringsemner manglet. I immature fugler var fisk og 
krepsdyr hyppigst totalt, mens tre grupper manglet. Bortsett fra insekter og 
avfall viste alle de andre næringsgruppene som også ble funnet i juvenile 
fiskemåker, en større overensstemmelse med adulte - enn immature fiske
måker. 

Seson~variasjon. 
I figur 6 er vist sesongvanasJoner ut fra den absolutte hyppighets

frekvensen for 7 animalske fødeemner i adulte fiskemåker fra perioden 
april til sept/ oktober. Mollusca er her delt i to grupper, snegler og skjell. 
A v figuren ser vi at de animalske næringsemnene viser en sterk sesong
messig opptreden, spesielt utpreget for insekter og fisk. 

Figur 7 viser den relative sesongmessige forandring i ernæringen fra 
april til september for Il ernæringsgrupper som utgjorde de viktigste og 
mest interessante næringsemnene. 

Vi ser at pattedyr opptrer kun i juni måned under hekketiden, da også 
forbruket av fisk har økt en del for å avta i juli igjen. Kun i august måned 
under trekkperioden er fisk det hyppigste næringsemne i fiskemåkens diett 
i Agdenes. Allerede i september synes imidlertid .dens betydning å avta til 
fordel for mer terrestrisk føde igjen. Og ved ankomsten til området i april 
spiller fisk en ubetydelig rolle. Da dominerer fjorårsgamle kornrester fra 
åkrene med marine blØtdyr, krepsdyr og flerbørstemark på de neste plas
sene. Insektene som utgjør en meget vesentlig del av føden, dominerer sær
lig i mai, juni og juli. I juli er minkmat nummer to i relativ hyppighet. Det 
kan nevnes at biller er de vanligste insekter i materialet. På forsommeren 
blir det også tatt en del larver av sommerfugler og smellere ved siden av to
vinger og veps deriblant maur med og uten vinger. En fiskemåke i juni 
hadde også fått tak i en vannymfe-Iarve. Det kan nevnes at fåbørstemark 
er relativt hyppigst i mai, mens bløtdyrene er mest dominerende i april, og 
med laveste verdi i juli. I denne måneden inngår bær (vesentlig krekling) 
som en ganske betydelig del av ernæringen. 

Oppgulpboller 
I de 50 oppgulpbollene som ble innsamlet på to av holmene i Storvann 

den 10/ 7-69 var planterester dominerende (Tab. l). Dette kan skyldes at 
boller med kornrester viser en større holdbarhet mot vær og vind. Ellers var 
hyppigheten av insektrester, særlig av biller, hØY i materialet. Røttene som 
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Fig. 6 
Absolutt hyppighet (prosent) av 7 forskjellige dyregrupper spist av voksne fiskemåker i 

perioden april til september/oktober. 
Absolute oeeurrenee (percentage) o/ 7 different animal groups eaten by adult eommon 

gttlls during the period april to sept./ oetober. 
Antall undersøkte fugl i de forskjellige måneder. Number o/ examined eommon gulls in 
the different months: IV (n = 20), V (n = 42), VI (n = 55 ), VII (n = 48), VIII (n = 

25), IX (n = 12), X (n = 2). 
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Fig. 7 
Relativ hyppighet (prosent) av Il forskjellige næringsgrupper spist av 202 voksne fiske

måker i tidsrommet april til september. (Antall pr. måned se fig. 6.) 
Relative oeeurrence (pereentage) o/ 11 different /ood groups eaten by 202 adult common 

gulls during the period April to September. (No. per month see Fig. 6.) 
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ble funnet var antagelig rester etter nyspirt korn og gress. Minkmat opp
trådte i hele 58 % av bollene og mer enn tre ganger så ofte som både korn 
og bær. Måkefjærene som ble funnet i bollene skyldes nok en tilfeldig spi
sing av disse under fjærfellingen, noe også Davis (1956) nevner forekom
mer hos måker. Måkefjær som ble funnet i maven på fuglene ble regnet til 
avfall. Pattedyr og fisk ble funnet i 2 % av materialet. 

TABELL 1 

Absolutt hyppighet (prosent) av forskj ellige næringsgrupper i 50 oppgulpboller fra fiske· 
måker, innsamlet 10/7 1969 på to av holmene i Storvann. 

Absolute ocCtJrrence (percentage) of different fo od gro ups in fifty pellets from common 
gull, collected 10 July 1969 on twa of the islands in Storvann. 

Diskusjon 

Plantefibre 
Minkfor 
Insekter 
RØtter 
Korn 
Bær 
Måkef jær 
Pattedyr 
Fisk 

(P lant/ibre) 
(Mink/odder) 
(Imects) 
(Roats) 
(Grains) 
(Berries) 
(Gttll· feathers) 
(Mammals) 
(Fish) 

78 % 
58 % 
40 % 
32 % 
18 % 
18 % 
8% 
2 % 
2% 

Den numeriske metoden som er benyttet gjør at mat som er tungt for
døyelig eller har deler som er motstandsdyktige mot fordøyelse dominerer 
bildet, mens de næringsemner som ikke etterlater noe spor ikke registreres. 
For de typer som deler seg i mange småstykker kan en telling vanskelig 
bli korrekt. En må imidlertid ha klart for seg at frekvensen aven bestemt 
matsorr ikke på noen måte indikerer betydningen av den i en fuglearts 
diett, men kan kun tas som en grov antydning av fuglens næringsvalg, på 
bakgrunn av tilgjengeligheten eller mangelen av næringsemnene. Men ut 
fra disse opplysningene kan en, i det minste, høste kunnskaper om fuglens 
økologi og kanskje trekke konklusjoner av generell biologisk natur. For
skjellige modifikasjoner av det numeriske system finnes, uten at det skal 
drøftes nærmere her (McAtee, 1912). 

Ser en på sammensetningen av næringsgruppene i fiskemåkenes diett i 
Agdenes i forhold til andre undersøkelser, så representerer minkf6r det 
eneste nye element i ernæringen, mens to grupper kan sies å mangle i 
Agdenes, nemlig sjøstjerner og padder. Ellers er terrestrisk føde i mar
kert overvekt i fiskemåkenes næring i Agdenes. Dette er i kontrast til un
dersøkelsen av Belopolskii (1957) hvor hyppigheten av føde tilknyttet vann 
(f.eks. fisk, krepsdyr, bløtdyr) var høyest. Dette forhold beror antagelig på 
forskjeller i områdenes kultiveringsarealer. Generelt kan det sies om fiske-
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måkene fra Agdenes at på tross av det relativt store mattilbudet fra fjorden, 
tidevannssonene og ferskvannene i forhold til de kultiverte områdene, be
nyttes allikevel de sistnevnte lokaliteter som furasjeringsbiotoper hyppigere, 
sesongen sett under ett. 

Ser en på de enkelte næringsgruppene så er pattedyr og da spesielt for
skjellige smågnagere observert i fiskemåkens diett av flere. I det totale 
materialet fra Agdenes ble pattedyr funnet i 1,1 % av måkene. I ett av 
tilfellene ble restene bestemt til markmus, Microtz/J agrestis (1.). I Ba
rentshavet og i kyststrøkene der ble pattedyr påvist i 0,9 % av fuglene 
(Belopolskii, 1957). Det kan nevnes mindre observasjoner som Øverland 
(947) som sier at i lemenår synes de å fråtse i denne gnageren, og Bjørkli 
(951) som nevner at i Tromsø fanget fiskemåker mus på åkeren. I fiske
måker fra Anøya-vassdraget fant Vik (958) markmus i en hyppighet på 
22,5 % i de måker som hadde mat i magen 00,0 % i det totale materialet). 

Flere observas joner viser også at fiskemåken kan ta fugl og fugleegg. 
Voous (1960) og \X'itherby et al. (947) nevner at den spesielt i hekketiden 
tar egg og ky Ilinger av andre fugl og Collett (921) sier at den på Jæren 
tar vipeunger og unger av strandfugl. Belopolskii (1957) observerte to 
ganger at fiskem åken tok egg og en gang så han at den tok en ung lerke. 
Også Rosenius (942) nevner at den kan ta fugleegg særlig når det er 
lite mat. Dessuten har vi observasjoner av Blair (1936) av fiskemåker 
som drepte en rugende sandlo, og Haftorn (970) som nevner at den 
leilighetsvis kan ta unger av vipe, rødstilk og horndykker. I dette mate
rialet ble fug l funnet i ernæringen kun en gang, d.v.s. i en hyppighet 
av 0,4 % i materialet. Det var en juvenil fiskemåke fra en av holmene i 
Storvann som hadde en svart-hvit fluesnapper, Mttscicapa h. hypoleuca Pal
las, i magesekken. Egg ble ikke funnet i næringen, noe som antagelig skyldes 
at næringsmangelen ikke var stor nok. At også Belopolskii (1957) fant 
fugl i bare 0,9 % og Sparek (1944) i bare 1,5 % tyder på at fiskemåken 
kun unntaksvis tar annen fugl og egg. 

Fisk inngår i måkenes diett i Agdenes i 21,7 % av materialet, mens Vik 
(958) fant fisk i 12,5 % og Belopolskii (957) i 40,3 % av fiskemåkene. 
I Agdenes synes betydningen av fisk å være liten og meget sesongbetont. 
Stingsild, Gasterosteus aculeatzls 1., ble med sikkerhet funnet i fiskemåkene. 
Ellers kan nevnes at Collett (877) angir et funn aven fullvoksen strøm
sild, A rgentina sphyraena 1., i en fiskemåke, og Sparek (944) nevner 13 
andre arter. 

Rester etter strandkrabber og krepsdyr ble funnet i 2,2 % av materialet 
fra Agdenes. Belopolskii (1957) fant krepsdyr i 10,0 % av fuglene og 
sier at de er en liten, men essensiell del i måkenes ernæring. Sparek (944) 
fant denne gruppen i 11,0 % av fiskemåkene og Collett (1872) nevner i 
en observasjon fra Foldefjorden at en fiskemåke hadde slukt masser av 
amphipoden Hyale nilssonii Rathka. I Agdenes var det en eller flere arter 
av slekten Gammarus som var spist. 
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Insekter (56,3 %) er etter plantenæring (74,0 % ) den hyppigste in
grediens i dietten hos fiskemåker i Agdenes. Det samme forholdet fant 
også Belopolskii (1957) og Sparek (1944, 1951) i sine undersøkelser. Vik 
(1958) fant derimot både fisk, pattedyr og padder i større hyppighet enn 
insekter. Hovedmengden av insekter er biller som blir tatt på land, men 
iakttagelser av at måkene kan fange dem både i lufta (Collett 1921, Vik 
1958) og på vann (Lie-Pettersen, 1924) er gjort. Dessuten ble det spist en 
del larver av smellere og sommerfugler, noe allerede Collett (1872) obser
verte, foruten larver av Noetuidae og Tipulidae. I undersøkelsen til Vernon 
(1970) er det nevnt at larver av Tipula paludosa i en viss periode utgjorde 
en viktig matkilde for fiskemåkene. Maur ble også funnet å inngå i dietten 
i Agdenes, og Rosenius (1942) nevner til og med i sin undersøkelse at 
fiskemåkene levde høyt på svermende maur. Det er dessuten observasjoner 
av måker som tar maur fra overflaten aven innsjØ (Holmes, 1936), det 
samme forholdet kan ha skjedd i Agdenes da maur var hyppigst i fugl 
fra limniske lokaliteter. Ellers kan nevnes at i en fiskemåke ble en som
merfugllarve funnet bitt fast i svelget, det samme forholdet observerte 
Bjørkli (1951) med maur i fiskemåker og Vik (1964) i gråmåker. 

Bløtdyr fra særlig littoralsonen inngikk i 14,1 % av måkene i Agdenes, 
mens Belopolskii (1957) fant denne gruppen i 16,7 % av materialet og 
nevner at denne gruppen vanligvis ikke spises av fiskemåker. Hyppigheten 
av bløtdyr i materialet fra Agdenes skyldes også delvis den tilfeldige 
spisingen av ubestemmelige fossile rester av særlig marine skjell i littoral
sonen ved Storvannet. A varter dominerer blåskjell, M ytilus edulis, dess
uten ble følgende arter funnet: Hydrobia ulvae, Laeuna sp., Gibbula 
cineraria, T hais lapillus, Littorina littorea, L. obtusata, og Lymnea sp. 

Pigghuder ble funnet i en hyppighet på 2,2 % i materialet. Det var i alle 
tilfeller rester etter kråkeboller. Sjøstjerner ble ikke funnet i fiskemåkene 
i Agdenes, selv om Rosenius (1942) og Witherby et al. (1947) nevner at 
de inngår i fiskemåkenes ernæring. Vevsrester etter fåbørstemark ble funnet 
i 8,3 % av måkene. Vik (1958) fant jord og sten i 10,0 % av sitt materiale 
og tolker det som rester etter fåbørstemark. Hos gråmåker indikerer imid
lertid jord ikke alltid mark (Threlfall, 1968), men overensstemmelsen er 
antagelig god da alle måkene i Agdenes som hadde mark i maven også 
hadde mengder av jord og sten ikke bare i maven, men i hele tarmen. Nå 
er hyppigheten av fåbørstemark i dette arbeidet kun beregnet ut fra vevs
rester, noe som vil gi en lavere frekvens. Vernon (1970) fant rester etter 
fåbørstemark i 13 av 14 undersøkte fiskemåker. 

Flerbørstemark ble funnet i 0,7 % av måkene, det var i begge tilfeller 
en mengde rester etter Spir orbis sp. 

Edderkopper ble funnet i 1,4 % og vevkjerringer i 1,1 % av materialet, 
mens rester etter flesk/ kjøtt ble funnet i 4,7 % av fuglene. 

Rester etter plantenæring ble funnet som nevnt i 74,0 % av fiske
måkene, en noe høyere hyppighet enn det Belopolskii (1957) fant i fiske
måkene fra Russland. Denne plantenæring består av korn (bygg, havre), 
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bær (krekling, blokkbær), plantefibre av moser og gress, dessuten strå 
og alger. Hyppigheten av disse tre hovedgruppene av plantenæring lå for 
korn på 30,7 %, bær 6,5 % og for plantefibre på 58,8 %. Når det gjelder 
kornet synes det i enkelte tilfeller å bli fordøyet, mens andre ganger blir 
det bare gulpet opp igjen, noe Davis (1956) iakttok hos andre måkearter. 

Minkfor utgjør en meget vesentlig del av måkenes føde i Agdenes, 
spesielt i juli. At det finnes så hyppig i måkeungene viser også dets betyd
ning i ernæringen. 

Avfall fantes i 19,1 % av materialet. Det er vesentlig stener. Disse stener 
betrakter Belopolskii (1957) som en vesentlig del av næringen og kaller 
det «mecanical mixture» som han fant i 42,1 % av fiskemåkene. Ellers 
består avfall av alle mulige slags søppelrester helt uten næringsverdi. 

Belopolskii (1957) nevner at fiskemåken spesielt kan utnytte bløtdyr, 
krepsdyr og andre invertebrater i littoralsonene, ved siden aven rekke 
andre mattilbud. Collinge (1924-27) regner fiskemåken for spesielt å 
være en åtsel og søppelspiser (scavenger) i strandregionen. 

Nå forandrer næringstilbudet seg gjennom sesongen i de forskjellige 
områder, og mer eller mindre avhengig av dette også de fødevaner lite 
spesialiserte fugler har. Næringspreferansen i samme tidsperiode kan 
også ventes å være forskjellig i de forskjellige lokalitetene i Agdenes. Men 
resultatene i fig. 2 viste at lokalitetsbundne fødegrupper fantes i måker 
fra alle lokalitetene. Det vil si at adulte fiskemåker ikke er bundet til kun 
det næringstilbudet en bestemt biotop har, men utnytter det som måtte 
finnes av mat i hele området på samme tid. De har riktignok en felles 
preferanse for enkelte matslag i bestemte områder til forskjellige tider på 
sesongen. Nå kan resultatene synes å vise at f.eks. grupper som mark, korn 
og delvis insekter dominerer i fugl fra terrestre strøk i mai og juli. 
Denne forsåvidt innlysende tendensen synes da ikke å komme av en øko~ 
logisk sett stasjonær furasjeringsadferd blant de forskjellige måkene i om
rådet, men heller som et resultat av den enkelte lokalitets tilbud, mål
tidenes hyppighet og fordøyelsesraten. Få undersøkelser er gjort over for
døyelsesraten, men den synes generelt å være meget rask hos fugl, varie
rende fra en til fire timer for de enkelte næringsemner. 

Collinge (1924-27) nevner at mark, snegler (ikke skallene), insekt
larver, biller og hvetekorn alle blir fordøyet i løpet av tre til tre og en halv 
time av fiskemåker. Den samme tiden gjelder for ferskvannsfisk, og Collinge 
kunne ikke påvise at fisk fordøyes raskere enn annen mat. Denne raske for
døyelse medfører at de forholdsvis små biotop forskjellene i materialet, med 
største differans for mark og noe mindre for korn, kan sees i direkte rela
sjon til fordøyelsestiden av et måltid mat, d.v.s. reflektere mer fysiologiske 
enn økologiske forskjeller. At fisk er hyppigst i fugl fra limniske områder 
i juli, og bløtdyr i fugl fra marine lokaliteter i den samme perioden, er et 
uttrykk for det samme forholdet sett på bakgrunn av næringspreferansen 
i en bestemt biotop, som da kun synes å bli benyttet som furasjerings
lokalitet i en kortere tidsperiode. 
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Kjønnsforskjeller i næringsopptagelsen kan en særlig pavlse i hekke
tiden hos arter hvor bare hunnen har ansvaret for ungene. Belopolskii 
(1957) nevner i sin undersøkelse at hannene foretrekker fisk i større ut
strekning enn hunnene, mens det omvendte er tilfelle for krepsdyr. Den 
samme tendensen finner en i Agdenes særlig under hekketiden (Fig. 3). 
Likeledes nevner Belopolskii at predatorvirksomhet synes å være sterkere 
utviklet hos hannene, og i fiskemåker fra Agdenes ble byttedyr kun funnet 
i dette kjønnet. Når det gjelder blØtdyrene ble de funnet hyppigere i hun
nene enn i hannene, igjen det samme forholdet som er funnet blant fiske
måkene i Barentshavet (Belopolskii, 1957). I tillegg synes det som om de 
små forskjellene i ernæringen mellom kjønnene blir mer utpregete under 
hekketiden (limniske fugler). Hannene kan synes å være mindre bundet 
til spesielle næringsemner og steder, og søker næring over et større om
råde enn hunnene. Under hekketiden viste hunnene det største vekttapet 
(Bakke, 1970), som delvis kan skyldes at disse mater ungene hyppigere 
enn hannene og derved selv får mindre mat. 

Undersøker en næringen m.h.t. aldersforskjeller hos fuglene, kan en 
forvente en forskjell i næringsvalget i hvert fall til de når kjønnsmoden 
alder. I Barentshavet kunne Belopolskii (1957) for alle fugleartene han 
undersøkte, deriblant fiskemåke, påvise at de yngre fuglene tok mat av 
mindre størrelser (bløtdyr, mindre fisk) og mer konsentrert og nærings
rik mat (f.eks. fisk) enn de voksne. Kosten var mindre variert enn hos 
voksne, mens de på den annen side hadde en tendens til å spise uorganiske 
ting og planterester. I august viste årets kull av fiskemåker i store trekk de 
samme næringspreferanser som de adulte fuglene, unntatt for pigghuder 
og korn som manglet i deres føde. Vevk.ierringer og edderkopper ble heller 
ikke funnet i 1. års fiskemåker uansett tidsperiode. Fisk er hyppigst hos ikke 
kjønnsmodne fiskemåker, likeledes krepsdyr, mark, bær og pattedyr, noe 
som kan tyde på en spesiell preferanse for næringsrik og konsentrert føde i 
denne aldersgruppen (Fig. 4) . Insekter er hyppigst i juvenile fugl, noe som 
antagelig skyldes at disse spiser, ved siden av det de får fra foreldrene, også 
det de kommer over av insekter i gresset rundt dem, et forhold Belopolskii 
(1957) observerte hos krykkjer. Plantefibre og forskjellig slags avfall er 
også hyppigst i fiskemåkeungene, dernest i ikke kjønnsmoden fugl, noe som 
antagelig for de juvenile fuglene skyldes et mer eller mindre tilfeldig næ
ringsopptak rundt reiret. De adulte måkene viste også som nevnt og ventet 
et større samsvar med næringen hos de juvenile enn de immature fiske
måkene gjorde, bortSett fra grupper som avfall og insekter (Fig. 5) . 

Lemmetyinen (1963) som undersøkte 76 oppgulpboller fra fiskemåker 
i Finnland fant korn i 40 % og blåskjellrester i 36,6 % av disse. I bollene 
fra Agdenes ble bløtdyr ikke funnet i det hele tatt. Mehl som i 1957 
undersøkte 5 boller fra Stangvik fant planterester i dem alle, korn og rester 
etter gnagere i to. Dessuten nevner han at fiskemåkene tar en del frosk, 
nee også Vik (1958) påviste i sin undersøkelse fra Anøya-vassdraget hvor 
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han fant frosk i 12,5 % av de mavene som inneholdt næring. Ingen obser
vasjoner av fiskemåkene i Agdenes kunne bekrefte at de tok frosk der. 

De store sesongvariasjonene vi har i de ytre omgivelsene i løpet av et år, 
må nødvendigvis medføre forskjeller i en altetende fugls diett. Arsvaria
sjoner er da også påvist hos fiskemåke (Belopolskii, 1957) . I Agdenes er det 
markerte variasjoner i ernæringen i løpet av sesongen hos adulte fugl (Fig. 
6, 7). Samme tendens som er påvist hos fiskemåker fra Nord-Russland 
(Belopolskii, 1957) kan også sies å være funnet i Agdenes. I Agdenes tar 
fiskemåkene på tross av det store tilbudet av mat fra ferskvannene, fjorden 
og de store tidevannsonene særlig terrestrisk føde som insekter og da vesent
lig biller, korn, bær, fåbørstemark og minkmat. Spesielt når fug lene ankom
mer til området etter trekket spiser de fjorårsgammelt korn på åkrene, ved 
siden aven mindre del bløtdyr. Rintonl & Baxter (1925) observerte at også 
gråmåker tar mengder av korn , særlig etter endt høsting, som i Agdenes. 
Dette er således ikke av noen økonomisk betydning. I mai er næringstil
budet tydelig større på åkrene og spesielt insekter dominerer i maten, ved 
siden av korn. Dessuten er minkmaten begynt å inngå i ernæringen og når 
en topp i juli i den travleste hekkeperioden, for så å avta igjen med en liten 
økning i september. I denne måneden er det tydelig økning av terrestrisk 
føde igjen som insekter, bær, fåbørstemark og som nevnt minkfor, mens 
fisk som øket sterkt i august avtar i relativ hyppighet igjen. Det kan synes 
som, bortsett fra en del invertebrater i littoralsonen, at fiskemåkene i det 
tidsrom som tilsvarer siste delen av trekkperioden i Agdenes, ikke nyttig
gjør eller kan nyttiggjøre seg marin føde i større utstrekning og da nødven
digvis velger å gå på land, noe også arbeidet til Collinge (1924-27) kan 
tyde på. Men når vinteren kommer for alvor i Agdenes blir fiskemåken 
mer eller mindre utelukket fra terrestrisk (og limnisk) føde. Dette tvinger 
fiskemåkene til å forlate dette område i vinterhalvåret. 

SUMMARY 
FEEDING HABITS O F THE COMMON GULL, Larus canus, 
IN THE AGDENES AREA, TRbNDELAG 

In connection with a study on the endoparasites of the Com mon Gull in Agdenes area 
277 specimens were collected from April 14th to October 1969. The food items in these 
gulls were examined and the results are presented here. In the area food was available 
to the gulls from marine, terrestrial and limnic habitats. From the analysis it is obvious 
that the gulls at any time are feeding on the food to which they have access without 
showing any kind of preference. The males, however, seem all over to utilize a larger 
area in their search fo r food because they contain a wicler variety of food items than the 
females. During the breeding season marine invertebrates from the shore are more 
frequent in femal es than in males. ]lldging from the qllality of the stomach content the 
females seem to feed the young more a ften than the males. 

Di ffe rences in food intake are obvious in the three groups: not fledged, immatures, and 
adults. Not fledged seem to be actively foraging on insects, plant fib res, b~rries, and 
refuse which are present in their surroundings beside the food slIpplied by their parents. 
The only remains of birds (a Pied Flycatcher) was found in a ne of the not fledged com-
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mon gulls. In the immature birds fish, crustaceans, oligochaets and refuse were found 
more frequently throughout the whole season than in adults. Inseets, molluscs and berries 
were dominant food items in one year old birds in August. Echinoderms, spiders, and 
opiliones were not found in immature birds. 

In adults food originating from terrestrial habitats dominated during the whole season, 
exeept in August when fish-remains were frequent. 

The examination of fifty pellets did not alter the overall picture of feeding habits 
exeept that gull-feathers were more frequently found. 

Arranged aceording to frequency the items were: Plant-remains, insects, fish, mink 
fodder, and molluscs. Groups sueh as oligoehaets, erustaceans, spiders, opilionids, birds, 
mammais, and refuse were found at a lower frequency. Mink fod der which was found in 
this examination has not been reported earlier as a food item in the eommon gull. 
Amphibians and sea stars which might be expected were absent in this material. 

Author's address: 
Zoological Museum 
Sarsgt. l 
Oslo 5 
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Hekkende rosenfink ved Fiskumvannet 

WALTER HENNING GUNDERSEN 

I de siste årene er rosenfinken, CarpodacZls erythrinZls (Pallas) stadig 
oftere blitt observert i Sør-Norge i sommerhalvåret. I 1970 ble den for 
første gang konstatert hekkende i Norge ved Fiskumvannet i Øvre Eiker. 

I~ølge Haftorn (1970) er fØlgende observasjoner gjort på Østlandet av 
enslIge, syngende hanner eller individer under vårtrekk: 1 <3 ved Heden
stad i Øvre Sandsvær, 2. - 3. juni 1966 og 1 ind. samme sted, 20. juni 1969; 
1 <3 p.å ~kerøya i ~valer, 15 .. mai 1967; 1 <3 på Store Færder, Tjøme, 6. 
og 8. Jum 1968; 1 md. 25. mal, 1 <3 26. mai og 1 ind. 28. - 30. mai, alle i 
1969 på ~tore Færder; l <3 i Rælingen ved Lillestrøm, 7. og 14. juni 1969; 
1 <3 ved Hateby i Enebakk, primo juni og 24. juni 1970. 

Fra høsttrekket foreligger ca. 21 observasjoner fra Utsira utenfor Hauge
sund i tiden 11. september-9. oktober, fordelt på årene 1934, 1936, 1937 
og 1957. Ellers er 1 juv. <il fanget i Oslo, 3. september 1882 og 1 juv. 
fanget i nett i Sokndal, Rogaland 9. oktober 1967 (Haftorn 1970). 

Rosenf.inken er .en typisk Østlig art som har sin hovedutbredelse i Sovjet 
helt øst tll KamtsJ8tka. Lengst vest finnes den i Finland, Øst-Tyskland og 
Polen. Sydgrensen går gjennom Nordøst-Lilleasia, Kaukasus til Himalaya 
og Vest-Kina (LØppenthin 1959, Salomonsen 1963). På 1900-tallet eks
panderte rosenfinken vestover og var inntil 1958 funnet hekkende ca. 15 
ganger i Sverige (første reirfunn på FårØ i 1938). De siste årene har den 
tiltatt i antall og hekker enkelte steder regelmessig i faste bestander (Ris
berg 1970). 

I Danmark er rosenfinken før 1960 bare observert tre ganger under 
høsttrekk (Salomonsen 1963) . J. Røbøl (i brev) opplyser imidlertid at den 
også i Danmark er blitt sett stadig oftere de siste år, med flest observasjo
ner på våren. På Christiansø betraktes den nå som årli a trekk ajest om 
våren. På samme sted ble det også sett 5-6 individer høsten

lO

1970. lO 

:red Fi~k~m~annet i Øvre Eiker, Buskerud, ble rosen finken første gang 
reglstrert 1 Jum 1963 da en utfarget hann hadde tilhold langs jernbanen i 
nordenden av vannet (Haftorn 1966). Senere, den 27. juni og 9. og 10. juli 
1968, ble en l-årig hann observert av Tore Gunnarsen og underte"nede. 
Den 2. og 5. juni 1969 hadde en syngende, fullt utfarget hann tilh~ld på 
samme sted som i 1963 (Tore Lagesen i brev). 

Ved ~iskumvannet bl~ i 1970 ett par rosenfinker observert gjentatte 
$an.ger l begynnelsen av Juni. Helt fra de ble sett første gang den 30. mai 
mdikerte oppførselen hekking i området. Både parring og sanking av reir-
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materiale ble iakttatt (Arne Nævra pers. medd.). Reir ble først funnet den 
16. juni. 

Stedet hvor reiret ble funnet ligger i nordenden av vannet der en 
jernbanelinje krysser noen myrområder. Vegetasjonen langs jernbanen 
består a~ bl.a. Spiraea sp' ) gran, vier, svartor, vanlig bjørk, rogn, hegg, stein
nype, brmgebær, geJterams, ask og krossved. På myra like ved finnes hoved
sakelig sverdli lj e, starr, vier, vanlig mjødurt, vanlig fredløs og myrhatt. I 
nærheten ~mnes også et lite bjørkeholt omgitt av pors. Fra E 76 som går 
langs vestslden av vannet, er det jorder inn til myrkanten. 

Selve reiret lå plassert ca. 1 m over bakken i noen lave busker Spiraea 
som vokste i jernbaneskråningen. Det var utelukkende bygd av visne strå 
fr~ Spiraea og tørt gress. Da ungene var fløyet ut, hadde det nedtrampede 
relret en utvendig diameter på ca. 8,5 cm. 

Den 16. juni inneholdt reiret 3 nyklekte unger og 2 egg. Eggene var 
lys blå med sorte prikker samlet i den butte enden. De 2 siste eggene ble 
klekket henholdsvis den 17. og 18. juni. 

Etter Risberg (1970) begynner rugingen van ligvis først etter at det 3. 
egget er lagt. På grunnlag av klekkingsdatoene må det første egget ha blitt 
lagt allerede den 2. juni. Det er verdt å merke sea at dette oaså er den tid
ligste dato for rosen finkens egglegging i Sverige (Risberg i br:v). 

Fotograferi~g fra kamuflasje ble foretatt den 19., 22. og 26. juni. Fug
lene reagerte Ikke nevneverdig på de kunstige forandrinaene som ble fore
tatt med oppbinding av greiner o.l. Det kan nevnes at h~nnen kom på rei
ret med en gang kamuflas jen var reist. Gjennomsnittlig var fuglene på 
relret og matet ungene omtrent hver halvtime. De bar sjelden noe i nebbet, 
men gulpet opp føden fra kroen. Ifølge litteraturen (Løppenthin 1959, Ulf-

Fig. 1-2 
Reirers plassering i rett Spiraea-vegerasjon. Jernbanen opp r.v. Hunnen på reirer 26. juni. 

Alle fotos: Walrer Henning Gundersen. 



Fig. 3 Fig. 5 
I lange stunder kunne hunnen stå urørlig i samme stilling på reirkanten 19. juni. Hannen mater de tre ungene i reiret 26. juni. De to andre ungene satt like nærheten. 

Fig. 4 Fig. 6 
Hunnen ved reiret 26. juni. Hannen i Spiraea-busken. 



strand 1965, Risberg 1970) består føden hovedsakelig av halvmodne frø 
og andre lettfordøyelige plantedeler, og i mindre utstrekning bladlus og 
andre små insekter. 

Den 22. juni ble ungene ringmerket og allerede den 26. juni hadde to 
av dem forlatt reiret og satt skjult i vegetasjonen like ved. Ved kontroll 
den 30. juni hadde alle ungene fløyet ut, og hannen ble sett ca. 30 m øst 
for reiret. 

I tillegg til det hekkende paret hvor hannen var fullt utfarget, ble også 
en l-årig hann observert i 1970. l-årige hanner mangler den karakteristiske 
røde drakten til eldre hanner og er mer lik hunner. Imidlertid er de 
fullt forplantningsdyktige (LØppenthin 1959, Risberg 1970). 

Den ettårige hannen ble først sett langs jernbanen den 30. og 31. mai, 
mens den sang flittig. Senere, den 11., 13. og 17. juni, ble den observert 
syngende i sørenden av Fiskumvannet, hvor den holdt til langs en liten 
bekk omgitt av frodig løvskogvegetasjon, men intet tydet på at den hek
ket der. 

Rosenfinkens hekkebiotop ved Fiskumvannet er muligens ødelagt for 
flere år fremover p.g.a. sprØyting med giftstoffer (type ukjent) på busker 
og trær. SprØytingen ble foretatt langs jernbanen og på et myrområde i 
nærheten av NSB og en grunneier. Så tidlig som året før ble det felt en 
god del trær langs jernbanelinjen ved Fiskum, og sprØytingen i 1970 synes 
derfor å ha vært unødvendig. Myrområdet skal ifølge grunneieren benyttes 
til jordbruksformål. 

SUMMARY 
NESTING ROSEFINCH, Carpodacus erythrinus BY LAKE FISKUM 

During the past few years, the Rosefinch has been observed in increasing numbers in 
South Norway. In spring/summer, including 1970, approximately 13 individuals were 
observed in East Norway. In addition, fall migration observations (1934-57), were 
made on the island Utsira in Rogaland county. 

The Rosefinch was discovered for the first rime in Norway ar its breeding place by 
Lake Fiskum in bvre Eiker, Buskerud county on 16rh June, 1970. Of five eggs, the last 
rwo were hatched on 17th and 18th June. The biotope consisred of grassy wetlands with 
scattered shrub and birch fore st. The nest itself was situated approximately one metre 
above ground covered by shrub growing on the railway slopes. 

Furthermore, a singing one year old male was observed by Lake Fiskum in June 1970. 

Author's address: Rosenkrantzgt. 29, 3000 Drammen. 
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Reirfunn av grashoppesanger, Locustella naevia, 
på Jæren i 1970 

A. BERNHOFT-OSA OG PETTER LUND 

Et par av grashoppesanger, Loeustelta naevia, som hadde utfløyne unger 
på Gimramyra i Sola herred den 7. juli 1967 er omtalt av Bernhoft-Osa 
(Fauna 21, 1968: 201). Men så vanlig som denne fuglen er blitt på Jæren 
i de siste år, er det trolig at ikke bare dette ene paret har hekket. Om det 
vitner bl.a. en C( med stor ruge flekk som Anders Chr. Cederløv fanget ved 
Søylandsvatnet i juli 1969. Selv hadde jeg våren 1970 høve til å under
søke 2 C( C( som også hadde ruge flekker. 

For at det etter iaktagelsen i 1967 ikke bare skulle hete at grashoppe
sangeren «trolig» er blitt norsk rugefugl, brukte jeg mangfoldige timer de 
to siste vårsesonger for om mulig endelig å finne et reir. Og i vår fikk jeg 
verdifull hjelp av den ivrige fuglevenn Petter Lund fra Sola. Sammen 
undersøkte vi alle de områder der vi hadde observert minst en grashoppe
sanger. Blant disse lokaliteter var et sted ved Forus travbane. Bortsett fra 
en grop med vann var terrenget helt tørt og bevokst med gras, noe lyng, 
småbjørk og en del store lauvtrær. Der ble et par, o og C(, ringmerket den 
31. mai 1970. Den 4. juni ble o gjenfanget og kontrollert, men den hadde 
nå helst tilhold i så tett vegetasjon av forskjellige store planter at det 
syntes helt håpløst å lete etter noe reir. 

Derfor konsentrerte vi oss om det myrlendte området i sør-austenden av 
Harvalandsvatnet i Sola herred. Her var terrenget mer oversiktlig, og den 
27. mai 1970 hadde vi der ringmerket 3 o o og den 18. juni en C( med 
rugeflekk. Våre observasjoner tydet på at det måtte være minst 2 par. -
Den 18. juni så jeg en grashoppesanger som kom flyvende ganske lavt over 
graset ute på myra og slo seg ned på samme sted to ganger. Derfor holdt 
Petter Lund og jeg særlig øye med dette sted da vi den 21. juni atter var 
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Rugestedet for grashoppesanger ved Harvalandsvatnet i Sola 21. juli 1970. 
Bernhoft-Osa står ved reiret. Alle fotos: Petter Lund. 

Grashoppesanger ved Gimre våren 1969. Bemerk de kraftige, mørke lengdestripene på 
oversiden og den nesten ikke synbare lyse stripen over øyer. 

Reiret til grashoppesanger ved Harvalandsvatnet 2l. juli 197 O. 

på Harvaland. Vi plasserte oss på hvert vårt sted slik at det var mulig å ta 
en slags «krysspeiling». Mens vi satt og ventet, kom en grashoppesanger 
flyvende i ganske lav høyde og forsvant i graset på samme plass som et 
eksemplar hadde gjort 18. juni. Dette gjentok seg flere ganger, men vi så 
aldri to fugler samtidig. Fuglen hadde mat i nebbet og i et par høve fløy 
den vekk med et ekskrement. Etter endt mating tok fuglen oftest kursen 
mot noen lave småbusker ca. 100 meter unna. 

Selv om vi visste omtrent hvor reiret eller ungene måtte være, var det 
meget risikabelt å begynne å lete i det tette og knehøye starrgraset. For ikke 
å risikere å trø på reiret, satte jeg opp noen tørre kvister rundt stedet der 
det i tilfelle måtte ligge. Og knepet lyktes godt. Grashoppesangeren nyttet 
flere ganger den ene av kvistene som sitteplass før den smatt ned i graset. 
- Med kvisten som utgangspunkt gikk vi langsomt framover og brettet 
graset forsiktig til side. Noe over en meter fra den tørre kvisten lå reiret. 

Det var bygget utelukkende av meget grove grasstrå og lå ca. 20 cm 
over marka inne under en stor dott fjorgammelt starrgras som dannet lik
som et tett tak over selve reirskåla. Denne var ikke utforet med tynnere 
strå slik som i småfuglreir flest. Jeg kan ikke huske å ha sett at en liten 
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fugl har nyttet så grove materialer som i dette reiret. Mange av stråene i 
bunnen av reiret var opp til 4-6 mm brede. - Reiret lå slik til at det bare 
var tilgjengelig for fuglene fra en kant omtrent som et reir av heipiplerke, 
men det var likevel såpass åpent at om vi sto oppreist kunne vi se de 6 
omkring en uke gamle ungene. Det var ikke nødvendig å bøye til side noe 
av graset for å kunne fotografere. For å forstyrre minst mulig unnlot jeg å 
ringmerke ungene, tok bare en opp for at Lund kunne ta et bilde. I den 
korte tida vi oppholdt oss ved reiret, hverken hørte eller så vi noe til for
eldrene. En ukes tid seinere var ungene fløyet ut. - Rugestedet var nær
mest hengemyr og så vått at vannet gikk langt opp på gummistøvlene. Ve
getasjonen bestod hovedsaklig av grovt starrgras. Rundt reirplassen vokste 
flaskestarr, Carex rostrata, og en del myrhatt, Comarum palustre, og elve
snelle, Equisetttm Ilt/viatile. 

Dette er vel det første reir av grashoppesanger som er funnet i Norge. 
Ved et vann som heter Grunningen i HØyland herred hekket muligens også 
et par sommeren 1970. Den 2l. juni så nemlig Petter Lund en grashoppe
sanger som fløy ned i graset med et stankelbein i nebbet og litt etter kom 
den opp igjen uten noe insekt. 

Våren og sommeren 1970 fikk jeg med god hjelp av Petter Lund, fan
get og ringmerket 11 grashoppesangere, derav 2 <i?<i? Alle, også hunn
fuglene ble tatt i nett ved å lokke dem til med artens sang på lydbånd. 
Når båndet settes i gang kommer hannene settende, snerrer: «tirrrt-tirrrt
tirrrt» og flyr rundt båndopptakeren inntil den havner i nettet som er ut
spent ved siden av apparatet. I et par tilfelle satte fuglen seg på selve bånd
opptakeren. En hunnfugl reagerte også på sangen og gikk i nettet mens jeg 
holdt på å sette ring på hannen. På en liten myr ringmerket vi en o som 
visstnok ikke hadde noen make. Ved å spille av sangen med korte pauser, 
lyktes det å få fuglen tjl å følge etter oss fra busk til busk en halv kilometer. 
At det var samme individ viste ringen som nettopp var satt på. 

En av ungene fra reiret 21. juli 1970, ca. 1 uke gammel. 

..• / 

Av observasjoner fra 1970 kan også nevnes fØlgende. Om kvelden den 
7 .. mai hørte Petter Lund ingen syngende grashoppesangere hverken på 
Gunramyra eller ved Harvaland. Men den 9. mai var det henholdsvis 2 o o 
og 1 o på disse to steder. I alt registrerte vi i år 18 grashoppesangere, derav 
er;t på Sande i ~ola og e? i Tannanger, hvor arten visstnok ikke før er på
VIst. Foruten vare egne Iakttagelser er grashoppesangeren også i 1970 hørt 
andre steder på Jæren. 

SUMMARY 
GRASSHOPPER W ARBLER, Locustella naevia, FOUND BREEDING 
ON JAEREN IN 1970 

A nest with 6 ane week old nestlings of the Grasshopper Warbler was found at Sola, 
~ogaland county,. 21 June 1970. It is the first time that a nest of this species is observed 
10 Norway. PrevlOusly, 7 July 1967, ane bird feeding two young was seen at Sola by 
Bernhoft-Osa (Fauna 1968: 201). 
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Lavskrike som predator på vepsebol 

ARNE MOKSNES 

Under ornitologiske undersøkelser i Forradaisområdet i Nord-Trøndelag 
ble jeg den 2. juli 1970, sammen med Øyvind Spjøtvoll, vitne til at to in
divider av lavskrike, Cractes in/austus, gikk til angrep på et bol av Vespa sp. 

Observasjonen ble gjort i granskog ca. 400 m.o.h. i Levanger kommune. 
Vi ble først oppmerksomme på fire lavskriker. Individene var jevnstore og 
få like ut i fjærdrakten. Da mating ble observert, utgjorde fuglene etter 
alt å dømme et kull med fullstendig utvobte unger. 

Etter at de en tid hadde streifet fra tre til tre, gikk en av dem ned på 
bakken under en gran og ble sittende å snappe i lufta med nebbet. Ved 
nærmere ettersyn viste det seg at den satt ca. 0,5 m fra et vepsebol som 
hang under en av de nederste greinene, ca. 15 cm over bakken. Omkring 
bolet, som var ca. 10 cm i diameter, var det relativt tett av veps i lufta. 
Fuglen satt faktisk og snappet flygende veps som, etter det vi kunne se, 
straks ble svelget. Etter noen minutter begynte den å forflytte seg litt om
kring bolet, delvis på bakken og delvis i de nederste greinene. En stund 
satt lavskrika også like under åpningen, mens den hele tiden iherdig for
synte seg med veps. Etter ca. åtte minutter ankom enda et individ som del
tok i noen minutter i vepsefangsten før den plutselig hakket et hull i 
siden av bolet, rev ut cellekakene og fløy bort med dem i nebbet. På dette 
tidspunkt ble det observert bare noen få veps. Den førstnevnte fuglen satt 
en stund til før også den forsvant. Det var da gått ca. 15 minutter siden 
den slo seg ned ved vepsebolet. Etter at angrepet var avsluttet, var det prak
tisk talt ikke en eneste veps å se (bare et enkelt individ inne i bolet). 

Hele angrepet ble iakttatt av oss på et par meters hold. Lavskrikene så 
ikke ut til å ta noen notis av at vi var til stede. 

Mens de to individene (foreldrene?) angrep vepsebolet, så vi ingen ting 
til de to Øvrige fuglene (ungene?). Like etterpå ble imidlertid alle fire ob
servert igjen. Et individ ble da matet, sannsynligvis med deler av celle
kakene. 

I litteraturen er lavskrika nevnt som en typisk alteter som stort sett tar 
det den kan få tak i både av animalsk og vegetabilsk føde. Ifølge svenske 
iakttagelser (Blomgren 1964) synes imidlertid bær og insekter å utgjøre en 
vesentlig del av næringen. Blomgren nevner også at han har iakttatt at de 
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Fig. 1 
Vepsebolet etter predasjonen. 
The nest after the predation. 

kan snappe flygende insekter. At den kan ernære seg av vepsebol, foreligger 
det meg bekjent ingen opplysninger om i litteraturen. Hvilken rolle vepse
bol spiller som føde vet en lite om da det for lavskrike praktisk talt ikke er 
utført systematiske ernæringsundersøkelser. 

SUMMARY 
SIBERIAN JA Y, Cractes infamtus, DESTROYING A NEST OF Vespa sp . 

On July 2, 1970, two Siberian Jays were observed attacking and destroying a nest of 
V espa sp. The observation was made in a spruce forest, at approximately 400 maltitude, 
in Levanger, Nord·Trondelag county. The birds were observed perching near the nest and 
picking flying wasps which apparently were swallowed. After a few minutes, one of the 
birds made a hole in the wall of the nest, grasped the cell·tiers with its bill and dis· 
appeared. 

Author's address: 
University of Trondheim 
Zool. Institute, Rosenborg 
7000 Trondheim 
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Vinterdødlighet hos rådyr i forhold til klima 

MILTON RAIBY 

Vinteren 1966 demonstrerte meget godt en sammenheng mellom strenge 
klimaforhold og stor vinterdødelighet hos rådyr, Capreolus capreolus (L), 
i SØr-Norge. Denne undersøkelsen, som var et ledd i en større analyse av 
fallvilt av rådyr fra en streng vinter (Raiby, upubl. hovedfagsoppg.), tok 
sikte på å klarlegge hvilke klimaforhold som 5ærlig bidro til den store 
dødeligheten. 

Fallviltregistreringer 1962/63-1965/66 

Jeg har ikke funnet beskrevet nØyaktig utførte takseringer av vinter
dødelighet i rådyrbestander i Norge. Det utarbeides riktignok oversikter 
ved Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske på grunnlag av rap
porter fra viltnemndene, og jeg tok derfor kontakt med viltnemndene i 
SØr-Norge for å få opplysninger om funn av vinterdøde rådyr i tiden 1963 
-1966. Disse tallene er samlet i tabell 1. Her har jeg også ført opp de 

TABELL 1 

Antall mottatte, selvdøde rådyr (a, fra Statens ViJtundersøkelser, b, fra Veterinærinsti· 
tuttet) og antall meldte funn av fallvilt av rådyr (c, fra viltnemnder i SØr-Norge) 

perioden 1962/63-1965/66. 

Ar a) Statens Vilt. b) Veterinærinst. c) Viltnemnder 

1962/63 6 22 17 
1963/64 1 9 24 
1964/65 O 6 27 
1965/66 16 75 225 

eksakte oppgaver over innkommet, vinterdøde rådyr i undersøkelsespe
rioden ved Statens Viltundersøkelser (S. Myrberget, pers. medd.) og Vete
rinærinstituttet i Oslo (G. Holt, pers. medd.). 

De store tallene fra vinteren 1966 kan være påvirket av to forhold. For 
det første hadde vi en presseaksjon for innsamling av vinterdøde dyr i 
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Akershus, Oslo og Hedmark til den tidligere nevnte analyse (Raiby ap. cit.) . 
Videre kan en anta at en prosentvis større del av funn av vinterdøde dyr 
blir meldt fordi folk mer blir dyretragediene bevisst. For å undersøke den 
første faktoren har jeg i tabell 2 gått gjennom viltrapportskjemaene fra 
undersøkelsesområdet (Oslo, Akershus, Hedmark), og fra Oppland, et om
råde som ikke ble berørt av presseaksjonen. 

I undersøkelsesperioden kan vi etter dette skille mellom a) to vintre 
med relativt liten dødelighet, 1963/ 64 og 1964/ 65, b) en vinter med noe 
høyere dødelighet 1962/ 63 og c) en vinter med høy dødelighet 1965/ 66. 

TABELL 2 

Irregulær avgang ifølge rapporter fra viltnemndene for årene 1962/63 og 1965/66. 

Ar 

1962/63 
1965/66 

Viltnemndene i 

Oslo, Akershus, Hedmark 

128 
621 

Oppland 

21 
61 

De høye tallene fra den siste vinteren kan ikke bare skyldes presseaksjo
nen, Veterinærinstituttet hadde allerede mottatt 34 dyr på den tid innsam
lingen min startet (G. Holt pers. medd.), altså flere dyr enn i hele 1962/ 63. 
De få tallene fra Oppland viser også at det døde klart flere dyr den siste 
vinteren, 45 mot 5 rådyr. Det samme går fram av rapportskjemaene. 
Mange viltnemnder oppgir dessverre anslåtte dødstall, f.eks. ca. 40 dyr, 
men selv om slike meldinger holdes helt utenfor, blir dødeligheten tre 
ganger større i 1965/ 66 enn i 1962/ 63. 

Klimaregistreringer 1962/63-1965/66 

Data om klimaet i undersøkelsesperioden er hentet fra Norsk Meteoro
logisk Arbok for årene 1962-1966. Som stasjon har jeg valgt Meteoro
logisk Institutt, fordi det er her det foreligger fyldigst med opplysninger. 
Oslofjorden vil trolig ha en stabiliserende virkning på klimaet i Oslo
området, men for en sammenlikning av været over en årrekke synes dette 
å være mindre vesentlig. 

Jeg har valgt ut temperatur-, nedbør- og snødybdeforhold for denne un
dersøkelsen, og dataene har jeg fremstilt i figurene 1-3. 

Vintrene 1962/ 63 og 1965/ 66 er fra 4 til 6° kaldere enn normalt, men 
den siste vinteren har betraktelig mer nedbør, og selv om det ligger meget 
snØ hele vinteren 1962/ 63 er det lite mot den siste av vintrene. 

De mellomliggende vintrene er mer normale med hensyn til temperatur 
og nedbør, og på grunn av lange mildværsperioder hadde snødekket van
skelig for å ligge. 
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TABELL 3 

Oversikt over maksimumstemperaturen og nedbøren i november i undersøkelsesperioden. 

1962 

nedb. \ 

1965 
t max nedb. 

1964 \ 
t
max 

nedb. 
1963 \ 

t nedb. max Dato 

1 7,5 9,0 6,2 2,9 0,1 7,3 
2 5,0 3,6 8,2 0,4 6,4 8,4 
3 4,4 0,2 5,0 2,3 3,7 7,7 O,i 
4 6,7 3,9 4,4 0,2 6,0 8,5 
5 7,6 24,0 4,7 1,6 3,0 0,1 5,4 
6 8,0 0,8 5,5 2,0 7,0 0,5 9,7 
7 7,8 5,4 0,3 3,3 5,5 
8 6,8 0,1 7,8 6,5 2,4 1,0 
9 0,6 7,5 18,7 0,5 0,6 

10 4,2 4,5 2,5 2,5 3,2 0,1 
11 0,8 0,2 5,7 2,2 0,7 
12 0,4 2,2 4,7 4,2 0,2 --;.-1,4 
13 0,8 0,8 5,9 18,5 2,5 8,1 --;.-3,4 
14 6,4 0,1 6,1 7,4 7,6 10,9 --;.-5,3 
15 6,4 9,9 2,7 0,1 7,4 4,2 --;.-4,9 
16 0,5 0,7 2,5 1,9 5,8 --;.-2,8 
17 --;.-2,8 0,4 0,2 4,4 --;.-6,1 
18 --;.-1,0 0,3 0,7 6,3 --;.-6,6 
19 --;.-0,6 0,5 2,5 7,3 0,5 --;.-2,3 
20 --;.-1,8 0,1 1,5 0,5 10,0 --;.-4,9 
21 --;.-0,6 2,0 4,3 2,4 0,6 --;.-7,7 
22 0,0 0,8 0,7 3,0 3,3 --;.-8,7 
23 --;.-6,0 --;.-1,7 2,0 4,7 0,9 --;.-10,0 
24 --;.-0,3 --;.-5,0 6,9 --;.-6,5 
25 0,0 7,9 --;.-0,9 5,5 4,8 --;.-1,9 
26 --;.-0,2 1,6 8,6 3,0 1,8 5,9 
27 --;.-0,2 1,6 4,0 5,8 4,0 2,9 13,3 
28 2,9 1,6 0,7 0,8 4,9 
29 --;'-3,5 2,4 1,9 --;.-0,1 0,8 --;.-1,8 0,2 
30 --;.-2,7 2,6 1,6 0,5 --;.-1,6 0,6 --;.-1,3 

Etter dette finner jeg å kunne si vi har to moderate og to strenge vintre 
i undersøkelsesperioden. For en nærmere undersøkelse av overgangen høst/ 
vinter har jeg stilt opp maksimumstemperatur og nedbørsmengde dag for 
dag gjennom hele november for alle undersøkelsesårene (tabell 3). Der går 
det fram at den siste vinteren begynner med en lang kuldeperiode fra ca. 
12. november før snØen kommer. Frogner (1966) peker dessuten på den 
forlengede sommereffekten vi hadde i oktober 1965 som forsterker den 
skarpe overgangen til vinter dette året. 

Diskusjon 

I undersøkelsesperioden forekommer to vintre med relativt høy rådyr
dødelighet, det er samtidig to vintre som må betraktes som betydelig stren
gere enn de to andre. 
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Felles for de to strenge vintrene, 1962/ 63 og 1965/ 66, er langvarige 
kuldeperioder og mektig snødekke. Dødeligheten synes likevel så forskjel
lig at det er grunn til å se litt nærmere på de klimatiske forholdene. 

Det er vanskelig å skille i hardhet mellom 1%2/ 63 og 1965/ 66 hva 
temperatur angår. Severinghaus (1947) hevdet at temperaturen neppe spilte 
noen rolle for overlevelsesmuligheten for virginiahjorten, OdocoileuJ vir
ginianttJ, og i en vinter med stor dødelighet fant Blouch (1961) at tempe
raturen ikke hadde vært uvanlig lav. IfØlge Borg (1966) fant Waltzer
Karst at rådyrpelsen isolerte så effektivt om vinteren at stoffskiftet kunne 
reduseres. Borg (1966) nevner at rådyrene ikke aksepterer snØ som vann
kilde ved temperaturer lavere enn -;-.-15 °C, og at de derfor kan lide av 
tørst i langvarige kuldeperioder. 

De to vintrene skiller seg merkbart fra hverandre i akkumulert snØ
mengde. 1%2/ 63 er relativt fattig på snØ, det har likevel vært en økning i 
dødeligheten i forhold til mer moderate vintre. Hagen (958) påpekte at 
det var 40-50 cm snØ i Vestby under en vinter med høy dødelighet, 
1957/ 58, og disse verdiene ble overskredet i 1962/ 63. 

Severinghaus (1947), Edwards (1956) og Blouch (1961) fant alle at 
snødybden måtte være en viktig faktor i vinterdødelighet hos amerikanske 
hjortedyr. Severinghaus (947) fant ved foringsforsøk at en virginahjort 
ville omkomme etter en sulteperiode på 3-4 uker, og hevdet at dersom 
tilstrekkelig dyp snØ fikk ligge særlig lenger enn dette ville det være fatalt 
for dyrene. Stubbe (1963) fant for rådyr i Tyskland at dødeligheten tiltok 
etter at harde klimatiske forhold hadde vart mer enn 4 uker. 

Tilstrekkelig dyp snØ, eller kritisk snødybde, definerte Severinghaus 
(1947) som dyrets brysthøyde. Raiby (1970, upubl. h.f.oppg.) har målt 
lengden av forbena hos rådyr. Hos voksne dyr ligger denne verdien på om 
lag 52 cm, sli!;: at rådyrenes kritiske snødybde skulle ligge under 50 cm. 
Av Meteorologisk Arbok for 1966 går det tydelig fram at dette snødyp 
ligger konstant fra tidlig på vinteren. Enkelte stasjoner melder om februar
middelverdi for snødyp på over 100 cm. 

I tillegg kommer, wm Formozov (1964) hevder, at rådyrene har spe
sielle vanskeligheter med dyp snØ, både når det gjelder å løfte fram lem
mene og å føre dem gjennom løs snø. 

Fordi rådyrene er drøvtyggere som om sommeren i det vesentligste spiser 
markvegetasjon, kreves en tilpasning i vom floraen i forbindelse med over
gangen til vinterkost. Dersom denne overgangen blir for brå kan det ten
kes at følgene kan bli fatale både for vom flora og rådyrene selv. Over
gangen høsten 1965 ble uvanlig brå både med hensyn til temperatur og 
snøforhold. 

Et forhold som dessverre ikke lar seg studere i klimatologiske årbøker er 
snødekkets fasthet. Dette har trolig stor betydning for rådyrenes vinterfor
hold. Av de rådyrene jeg undersøkte fra vinteren 1965/ 66 (Raiby, upubl. 
h.f.oppg.) var svært mange hårlØse og oppskrapte på føttene. Dette kan 
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antyde at det til tross for den store kulden har dannet seg skare og islag 
som har laget vanskeligheter for viltet. 

Jeg har etter dette kommet til at to forhold er spesielt avgjørende for den 
store vinterdødeligheten, de store snømengdene gjennom hele vinteren og 
den brå overgangen til vinterkost og vinterforhold i november måned. 

SUMMARY 
WINTER MORTALITY RATE IN ROE-DEER IN RELATION TO WEATHER 
CONDITIONS 

During the winter 1965-66, the mortality rate was very high among roe-deer due to 
deep snow from early November through the winter as weU as the rapid change to winter 
conditions foUowing an Indian Summer in October. 

Author's address: 
Nordseter skole 
Nordstrandshogda - Oslo 
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Bjørkemus, Sicista betulina, i Valdres 

EDVARD K. BAR TH OG LENNAR T BLOMBERG 

Sørgrensen for bjørkemusas utbredelse i Norge har siden Robert Colletts 
tid vært trukket fra Vangsmjøsa i Vestre Slidre til øyer i Gudbrandsdalen. 
Et individ ble tatt ved Vangsmjøsa i Vang i september 1909 og et i juli 
1910 (Collett 1911-12). I september 1916 ble ennå et dyr tatt i Vang. 
Sistnevnte individ og det fra 1909 er magasinert i Zoologisk museum i Oslo. 
Ifølge nyere litteratur er ingen flere bjørkemus kjent fra Valdres (Munthe
Kaas Lund 1960). 

I øystre Slidre (40-50 km Ø-NØ for Vangsmjøsa) den 8. september 
1970 fanget Blomberg en bjørkemus (som nå også befinner seg i Zoolo
gisk museum, Oslo). Lokaliteten er ren snaufjellbiotop ca. 1040 m.o.h., og 
ca. 4 km fra nærmeste sammenhengende bjørkeskog. Collett (1911-12) 
nevner 1030 m.o.h. som høydegrensen for funnene inntil da, og Haftorn 
(1958) og M.-K. Lund (1960) oppgir ingen høyereliggende observasjoner. 
Fangmtedet ligger på 61 ° 17'N straks vest for Etna og ca. 1500 meter ø til 
ØNØ for Store Skaget seter. Dette er like ved den tidligere oppgitte sØr
grense for artens utbredelse i Norge. 

Bjørkemma skal ordinært være et dyr med nattaktivitet, men her ble den 
sett og tatt kl. 110m formiddagen. Det var 4 °C og tåkeregn. Musa var litt 
tregere i sitt løpesett enn de usedvanlig mange andre mus som såes i det 
samme området disse dagene. 

Ifølge litteraturen ligger bjørkemusa i dvale fra ca. oktober til mai. Så 
høyt over havet som dette var, må en kunne regne med at tidspunktet for 
overgang til dvaletilstand var nokså nær forestående. Det hadde vært an
tydning til nymø i løpet av siste natt. Dagen forut, den 7. september, var det 
-:- 3°C og klarvær kl. 7 om morgenen. Eksperimentelt har bjørkemus vist 
seg i sommertiden å gå over i «dvalesøvn» ved lufttemperatur mellom 2 og 
4°C (Andersen et al. 1960). 

Det innfangete eksemplar var en ikke fullvoksen o, vekt 8,4 gram, total
lengde 138 + 2 mm, halelengde 76 + 2 mm. 

SUMMARY 
NOR THERN BIRCH MOUSE, Sieista betulina, IN V ALDRES 

A speeimen was seen running rather quickly and then captured by hand at Il a.m. 
8 September 1970. It was a foggy day with an air temperature of 4 °C. The temperature 
the day be fore had been 3°C be[ow zero at 7 a.m. The site is [ocated at 61°17'N in the 
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south-western part of Oppland County about 3Y2 km SE of the mounrain peak Skaget 
along the southern border of the previously known distribution of this species in Norway. 
The habitat is situated at an altitude of 1040 m, weU above the tree line, about 4 km 
from the nearest birch wood. The previously known highest altitude of observations in 
Norway is 1030 m. The animal was a young male, weighing 8.4 g, total length 138 + 
2 mm, taillength 76 + 2 mm. 
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Observasjoner av spermhval, Physeter cstodon L., 
øst av Svalbard 

TERJE BENJAMINSEN 

Fra F/ F «G. O. Sam> ble det den 5. september 1970 kl. 10 observert 2 
spermhval. Skuta var da ØSt av Edgeøya ved Svalbard i posisjon 7r40'N 
26°30'0. Overflatetemperaturen var + 2,0 °C og minimumstemperaturen 
-;- 1,1 °C i 75 m. Dybden ble målt til 173 m. «G. O. Sam> fulgte hvalene 
i 20 min., og den minste avstand til dem var ca. 100 m. De trakk i sørlig 
retning. Samme dag kl. 14.30 ble 3 spermhval sett i posisjon 7r 13'N 
24 ° 38'0. Dybden her var 110 m. Disse trakk i retning sørvest. 

Hvalene var stadig i overflaten, og hver av dem ble fulgt aven flokk med 
krykkjer. Det var stille vær og sol, og det var derfor tydelig å se at hval
blåsten hadde en skjev vinkel, noe som er karakteristisk for spermhval. Det 
var meget gode ekkoregistreringer av fisk i området, hovedsakelig lodde. 

Avstanden mellom de to observasjonssteder er ca. 50 nautiske mil, og 
det er lite trolig at noen av de to dyr som først ble observert var blant de 
tre som ble sett senere. Vandringshastigheten må i så fall ha vært mer enn 
10 knop. Vanligvis er hastigheten til spermhval på trekk mellom 2,5 og 6 
knop (Caldwell, Caldwell og Rice, 1966). 

Hovedutbredelsesområdet for spermhval er mellom 40 0 S og 40 0 N, men 
om sommeren er det vanlig å finne hanner på høyere breddegrader (Matt-
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hews, 1938). Caldwell, Caldwell og Rice (1966) refererer til Boschma 
som skriver at spermhvalens nordlige utbredelse i Atlanterhavet strekker 
seg til Davisstredet, Jan Mayen, Island, Nordkapp og Murmanskkysten. 
Mackintosh (1965) skriver at spermhvalen er en dypvannsart, som vanlig
vis finnes i åpent hav, men som nå og da er sett over kontinentalsokkelen. 
Hovedføden utgjøres av blekksprut, men større fisk inngår i betydelig grad 
(Clarke, 1956). Mageinnholdet av spermhval undersøkt på landstasjoner i 
Norge viser også at større arter av dypvannsfisk utgjør en vesentlig del av 
deres føde (Jonsgård, pers. medd.). 

Dybdeforholdene sØr og ØSt av Svalbard er slik at de observerte hval må 
ha trukket mer enn 250 nautiske mil i havområder grunnere enn 300 m. 
Den mest nærliggende årsak til denne uvanlige vandring synes å være at 
hvalene har oppsøkt områder med svært gode næringsforhold. På basis av 
de observasjonsdata som foreligger er det imidlertid ikke mulig å si om 
føden var lodde, da jo de store loddeforekomstene kan ha trukket til seg 
blekksprut og større fisk som eter lodde. Observasjonen viser imidlertid at 
spermhvalen kan trekke lengre nordover enn tidligere antatt, til og med i 
farvann som er grunnere enn normalt for arten. 

SUMMARV 
OBSERVATIONS OF SPERM WHALES, Physeter catodon, EAST OF SVALBARD 

From the Norwegian research vessel MjS «G. O. Sars», five Sperm Whales were 
observed on 5th September, 1970, the first twa in position 7r40'N, 26°30'E, and the 
last three in position 7r 13'N, 24 o 38'E. 

These observations show that Sperm Whale may migrate in shaUow waters further 
North in the eastern North Atlantic than previously ascertained. 
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Vinbergsneglen, Helix pomatia Linn., funnet i Asker 

MARIT E. CHRISTIANSEN 

I begynnelsen av juni 1970 ble det innlevert en vinbergsnegl, Helix 
pomatia linn., til Zoologisk museum i Oslo. Det var Turid Hellum Olaf
sen som hadde funnet sneglen da hun var ute og plukket liljekonvall ved 
Konglungen i Asker den 28. mai i år. Hun tok dyret med seg hjem, foret 
det med bladsalat, og sneglen var fremdeles i fin form da den ble levert til 
Zoologisk museum flere dager senere. 

Ifølge Fromming (1954) er vinbergsneglens egentlige hjemsted Mellom
og Syd-Europa, og der lever den i glissen skog, i kratt og ofte også i parker 
og slottshaver. På vinbergene hvor den også fins, var den inntil omkring 
1900 et så sterkt skadedyr at det var nødvendig med offentlige bestemmel
ser for å bekjempe den. Ifølge Steenberg (1911) og Dahl & Hanstrom 
(1965) er vinbergsneglen i dag også utbredt i Danmark og Syd- og øst
Sverige, og hit er den antagelig blitt innført i middelalderen. I Mellom- og 
Syd-Europa regnes vinbergsneglen som en delikatesse, og da dyrene i Dan
mark og Sverige særlig er vanlig rundt gamle klostre, herregårder og slott, 
mener man at sneglen ble innført for å spises under fasten ; vinbergsneg
len ble nemlig regnet som «fisk» av katolikkene. I Danmark er den også 
satt ut flere steder senere, til Bornholm f.eks . skal den være innført om
kring 1850. 

Til Norge er vinbergsneglen innført flere ganger, men F. Økland (1925) 
mener at dyrene ikke har klart seg i vårt klima. Økland refererer Esmark 
(1886): «This species must be excluded from the list of our mollusca. Mr. 
]. Friele has named the botanic garden in Christiania as its locality. I have 
spoken to the head-gardener, who has been there for thirty years or more, 
but he assured me that he has never seen anything like this shell in the 
garden. About twelve years ago, Prof. R. Collett brought some from Den
mark, but they have all vanished, so also some I took with me from Sweden; 
they have probably been eaten by foxes or Erinacetts, which live every
where in the neighbourhood of Christiania. last year I again got some from 
Sweden, and had them put in the park at Jarlsberg. But I cannot at all 
con sider it to belong to our fauna.» Ifølge Økland mener Friele (1853) at 
vinbergsneglene antagelig var innført fra Danmark eller Tyskland. 

Ifølge universitetslektor Rolf Petersen ved Universitetet i Trondheim 
(pers. medd.) ble det for 7 år siden satt ut vinbergsnegl på Agdenes i SØr
Trøndelag. Tilsammen er det satt ut 100 eksemplarer på Agdenes, de siste 

294 

Fauna 23: 294-296. Oslo 1970. 

for 3 år siden. Samtidig ble legepestrot (Petasites hyhridus (linn.)) plantet 
ut. Man håpet dyrene ville formere seg, og det var meningen å bruke sneg
lene som kursmateriale for studentene, men dette ble det allikevel ikke noe 
av. Man har sett sneglene parre seg og legge egg, men under opptelling i 
sommer kunne man bare finne 10 store eksemplarer på området. Dette viser 
at vinbergsneglen kan overvintre i vårt klima, men det er uvisst om eggene 
kan utvikle seg og nye individer vokse opp. Antagelig er vårt vinterklima 
for hardt for sneglene, og dyrene stiller også spesielle krav til fukrigheten. 

Det eksemplaret som ble funnet ved Konglungen i Asker i år, er antage
lig bragt dit av mennesker. Det er mindre sannsynlig at fugl har trans
portert det dit, da skallet på det dyr som ble funnet var ca. 50 mm høyt. 

Vinbergsneglen har et lyst grått, blekgult eller brunlig skall med mØr
kere uskarpe bånd, og skalloverflaten er som regel matt. Skallet er spiral
snodd, har 4~'2 -5 vindinger, og skallene blir opptil 50 mm høye og nesten 
like brede. Høyden er da avstanden fra spissen av sneglehuset til underste 
kant av skallåpningen; bredden avstanden fra åpningens ytre kant til mot
satt side av siste vinding. Selve dyret er hvitaktig eller grågult, og kroppen 
har ganske kraftig fremtredende hudvorter. Sneglene lever av planteføde, 
men spiser også døde dyr, brødsmuler o.l. 

Fig. 1 
Vinbergsneglen som ble funnet ved Konglungen, Asker. (Foto B. Mauritz.) 

H e/ix pomatia from Kong/ungen, Asker. 
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Parringen, som ifølge Steenberg (1911) i Danmark hovedsaklig finner 
sted i mai og juni, innledes med et eiendommelig forspill som kan vare 
i flere timer. Individene stiller kroppen loddrett, trykker fotsålene mot 
hverandre og stryker hverandre samtidig med Øyestilkene, beføler hver
andre med munnlappene og slikker slimet av hverandres hud. Deretter trek
ker en eller begge individer seg noe tilbake og begynner igjen på kjærlig
hetsleken etter en kort pause. En stund senere sender de ut en kjærlighets
pil, slik at motpartens hud såres og irriteres. Etter en hvileperiode foregår 
den egentlige parringen, idet det foregår en utveksling av spermatoforer. 
Eggene, som legges en tid senere, gjemmes i jordhuler som dyrene selv 
lager. 

Vinbergsneglen overvintrer ved jordoverflaten under vissent løv o.l. Den 
lukker åpningen med et kalk lokk, og innenfor dette fins flere tynne hinner. 
Levetiden er 6-8 år, men under gunstige forhold kan den bli enda eldre. 

SUMMARY 
Helix pomatia LINN. IN ASKER, NORWAY 

One large specimen was found on 28th May, 1970, at Konglungen, Asker, Akershus 
county. This species has not, to our knowledge, established any population in Norway 
and we therefore assurne that this specimen has been brought to this locality by man. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
Sarsgt. l 
Oslo 5 
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SMANOTISER 

Bisamrotte, nytt pattedyr i Norge 
Til Statens viltundersøkelser har viltnemnda i Sør-Varanger ved formann H elge Clausen, 

Kirkenes, sendt inn et dypfrosset eksemplar av bisamrotte, Ondatra zibethica (L., 1766), 
(St.v. 83-70). Dyret ble skutt av Georg Stenersen, Kirkenes, den 27.6.1970 iTamars· 
jokki i ]arfjord i Sør·Varanger. 

Den store gnagers skjellkledte hale, som er sammentrykket fra sidene, g jorde det lett 
å foreta artsbestemmeIsen. I det følgende er angitt total-vekt (veid 10.7.70) og noen mål 
av denne hann-bisamrotte og til sammenligning tilsvarende finske data fra Lauri Siivonen: 
Nordeuropas daggdjur (1968) : 

Total-vekt 
Total-lengde 
Hale-lengde 
Kropp-lengde 
Bakfot-lengde 

St.v. 83- 70 

1269 g 
58 1 +8 mm 
256 + 8 

(325 
70 

Finske data 

500-1 700 g 
(425- 680 mm) 
190- 280 
235- 400 
60- 80 

Bisamrotte er opprinnelig fra Nord-Amerika, men er blitt introdusert her og der i 
Europa og Asia. Fra Finland har arten spredd seg til Sverige og den var ventet til Norge. 
I de siste ti år har man da også av og til fått høre at bisamrotte var bemerket forskjellige 
steder i Finnmark og Troms. Likevel er det først med innsendelsen av dette eksemplaret 
at vi har fått endelig bevis for at arten nå har nådd frem til Norge. 

I Finland og Sov jet-samveldet er bisamrotte et viktig pelsdyr, men er ellers i Europa 
et skadedyr fordi de graver i demninger og elvebredder. 

Vennligst send inn rapport om forekomst av bisamrotte i Norge før, nå og i nær
meste fremtid. 

Summary 
MUSKRA T, Ondatra zibethica, 
NEW IN NORWAY 

The Norwegian State Game Research Institute 
received a male Muskrat shot on lune 27th, 1970, 
in ]arfjord, South Varanger district in Finnmark 
county. 

The immigration of this animal into N orway 
from the East has been expected for the pa st ten 
years. This specimen is the first, however, to be 
brought to a zoological institute. 

Jørgen A. Pedersen. 

Kartet Viser bisamrottens utbredelse i Nord
Europa. «X" angir lokaliteten til det første offi

sielle funn i N orge. (Etter Siivonen 1968.) 
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Liten dvergspissmus, Sorex mimttissimus, funnet i Sør-Trøndelag 
I juli 1967 ble det fra Rindal, MØre og Romsdal fyl ke, innsendt et eksemplar av liten 

dvergspissmus til D et Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, Tro~dhelm. 
Dette eksemplaret ble av Jørgen A. Pedersen (1968: Liten dvergspissmus, Sorex mznuttSSt
mus, ny art for Norge. Fauna 21 : 123-125) rapportert som det første kjente individ fra 
Norge av Sorex minttlissimm Zimmermann, 1780 (Nr. 3807, Mus. Trondheim) . . 

Under arbeid i Videnskapsselskapets Museums samlinger, fant jeg høsten 1969, en feI l
plassert, ubestemt og ukatalogisert liten spissmus, godt oppbevart på sprit. I glasset f~ntes 
en papirlapp påføre «Funnet død 1/4 1926 Heggen ved Austerungen I Selbu ». Ut I fra 
den beskrivelse som litteraturen gir av liten dvergspissmus, ble dette museumseksem
plaret (Nr. 3996, Mus. Trondheim) arrsbestemt til Sorex minutissimus. (Bergstrom 1967: 
Mindre dvargnabbmusen (Sorex minutissiml;s) ny art for Sverige. Fauna Flora, Upps. 62: 
279-287, Ognev 1962 : Mammals o/ Eastern Europe and Northem Asia. l . J erusalem 
(Israel Programme for Scienti fic Translations) 487 pp. , Pedersen 1968 op. Clt. og Sl1vo~en 
1968: Nordeuropas daggdjur. Stockholm (Norstedt) 183 pp. ) Bestemmelsen er venfJ
sert av prof. Lauri Siivonen. Dermed er dette det andre, men salI' tidig det eldste kjente 
eksemplar avarten fra Norge. 

I tabell l er noen av eksemplarets mål sammenlignet med individet fra Rindal og de 
mål Siivonen (1968) oppg ir f~r finske eksemplarer. D en relativ t korte kroppslengde må 
hovedsakelig an tas å skyldes fikser ingen. D en ubetydelige slitas je som tennene viser, 
indikerer et ungt individ. 

For om mulig å få nærmere opplysninger om dette funnet, kontaktet jeg Museets 
gamle preparant, J ohn Mogaard. Han g jenkjente denne lille spissmusa, men kunne ikke 
huske hvor på setra Heggen han hadde funnet den. Han mente ImIdlertid at det Ikke 
var utelukket at den ble fu nnet innendørs. D en kan ha ligget der frosset f. eks. fra sen
høstes året før, hvilket kan være forklaringen på at det dreier seg om et ungt individ 
med relativt lange hår på halespissen. Disse slites nemlig vanl igvis ned om vinteren. 

Funnstedet, Heggen ved vannet 0strungen, ligger 63 °07'N, 10°66'0 og ca. 4 50 m.o.~. 
Terrenget omkring er vestvendt li, hovedsakelig bevokst med granskog. Avstanden til 
funnstedet i Rindal (Pedersen 1968) er ca. 90 km i vestlig retning. 

TABELL l 

Ytre mål for Sorex mintttissimus fra Norge og Finland. 

Vekt 
Lengde, tota l 
Lengde, hale 
Lengde, kropp 
Lengde, bakfot 

3996 Mus. Trondheim 
(192 6) 

(52) + 4,8 mm 
21 + 4,8 mm 

28 mm 
7,5 mm 

Mål i parantes er beregnet. 

Summary 

3807 Mus. T rondheim Siivonen 1968 
(1967) 

1,2- 4 g 
58 + 3,6 mm (56- 82) mm 
21 + 3.6 mm 23-29 mm 

(3 7) mm 33-53 mm 
7,8 mm 7,5-8,8 mm 

LEAST SHREW - Sorex minutissimus IN SOUTH TRbNDELAG COUNTY 
In the autumn of 1969, I found an unspecified Sorex sp. in the collection of T he Royal 

Norwegian Society of Sciences and Letters, The Museum, Trondheim, Norway. 
This specimen appeared to be a Least Shrew, Sorex minutissimus Zimmerman, 178~, 

thus being the second known specimen, and the eldest of the twa, of thls speCles 111 

Norway. The animal was found at Heggen, a !odge at b strungen, Selbu, South Trondelag 
county on 1st April, 1926. 

Ola Ame Aune. 
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Triel, Burhinus oedicnemus, ny fugleart for Norge 
D en 24 august 1970 fikk jeg se en fugl med høyst uvanlig utseende og oppførsel på 

Eik i Søgne ca. 20 km vest for Kristiansand. 
D en holdt til p å åpen mark og var lite sky. I fem timer observerte jeg den, og nesten 

hele tiden satt den urØrlig . Et par ganger ble den uroet, og da løp den hurtig med hodet 
senket . D en tok også til vingene noen få meter, og flukten minnet om en ugles. Den var 
brunspraglet og på stØrrelse med en småspove, men med kort nebb. 

Da fuglen virket så fremmedartet og ukjent for meg, ble den skutt for å få den arts
bestemt. Den er nå utstoppet, se foto. D e store, gule øynene er karakteristiske. 

Trielen tilhører en egen familie under ordenen Charadriiformes (vade-måke-alkefugler). 
Den har som oftest tilhold på sletter med sparsom vegetasjon eller på dyrket mark og 
hekker i det meste av Europa sØr for Danmark. I Danmark er arten sett ca. 20 ganger, 
i Sør-Sverige ca. 12 ganger hovedsakelig om sommeren og om hØsten. Individet i Søgne 
er første observasjon for Norge. 

Triel , ny fug leart for Norge. Ekseplaret fra Søgne, utstoppet. 
T he speeimen from Sogne, sut/fed. 

Summary 
STONE CURLEW - NEW BIRD SPECIES IN NORWAY 

On 24th Augusr, 1970, the first specimen of this species in N orway was observed and 
shot in Sogne, 20 km west of Kristiansand S. 

Øystein Andersen. 
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Havsvaler på Lovunden 1970 
Vi har tidligere (<<Fauna» 1969, s. 15-26) gjort rede for forekomsten av stormsvaIer 

(Fam. Hydrobatidae) i Norge. Vi rapporterte der bl.a. fangst aven levende havsvale, 
Hydrobates pelagieus, med rugeflekk 28. august 1967 på Lovunden (66°20'N 12°20'E), 
Lurøy, Nordland. Omkring 10. august 1970 fanget vi lunde flere netter på Lovunden. 
Mange ganger ble havsvaler observert nær garnet. Noen sang fra eventuelle rugehuler i 
bakken ble imidlertid ikke hØrt. Disse observasjoner skulle antyde at man kan ha regel
messig hekking av havsvale på Lovunden. Avstanden til det eneste kjente hekkested i 
Norge, Nykene i RØst, er ca. 10 norske mil. 

Summary 
STORM PETREL AT LOVUNDEN 1970 

On approximately the 10th August, Hydrobates pelagieus, were observed in flight 
severaI times at night by the bird diff at Lovunden, North Norway, indicating a possible 
breeding. 

Svein Myrberget, Viggo Johansen og Olaf Storjord. 

Undervannssvømming av svartender. 

Fiskeørnrede i kraftledningsstolpe 
I slutten av august i år ble det l et skog

område nord for Sarpsborg funnet et fiske
ørnrede som var bygget i toppen aven 
kraftledningsstolpe (fig. l). Redet var byg
bet av relativt grov kvist. To fiskeørner ble 
sett på redet, og det ble også iakttatt at de 
bragte fisk dit. En relativt fersk abbor ble 
funnet under redet. 

Den kraftledningsstolpen som er valgt 
til redeplass finnes nær toppen aven av 
de høyeste åsene i området og fra dette 
punktet er det vidt utsyn (Fig. 2). Rede
plassen ligger også sentralt i forhold til 
fiere av Glommas lØp og en rekke vann. 

Fra Sverige og fra Long Island er det 
tidligere beskrevet funn av fiskeørnreder i 
kraftledningsstolper (Barth, E. K. 1953 i 
Fuglene i Norden og Strøm, G. 1954 i V år 
Fågeh'arld 13 (4) .) 

Summary 
OSPREY NEST ON POWERLINE POST 

An osprey nest is reported found on a 
powerline post north of Sarpsborg, SE
Norway. 

Odd Halvorsen. 

Den 17. september 1970 iakttok jeg to store unger av svartand, Melanitta nigra, på et 
lite tjern i GjØvdal i Aust-Agder. De virket helt utvokste, men klarte enda ikke å lette 
fra vannflaten i det blikkstille været. Derfor dukket de stadig, og jeg hadde en av dem 
på bare 5--6 meters hold en gang. Den svømte da ca. l meter under vannflaten parallelt 
med kanten aven liten fjellknaus som jeg stod på. Jeg stod først helt stille, men gjorde 
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så en plutselig bevegelse for å se om fuglen kunne se opp gjennom vannet. Den reagerte 
øyeblikkelig og skar ut fra land i 90 graders vinkel. 

Verken ved den ordinære svømmingen eller idet den bråvendte, brukte den vingene. 
Den svømte bare med føttene. Dette er i strid med tidligere oppgaver, som hevder at 
dukkendene bruker både vingene og bena ved undervannssvØmming. Kan det ha spilt en 
rolle at disse endene enda ikke var blitt helt flyvedyktige? 

Summary 
COMMON SCOTER SWIMMING UNDER WATER 

One young Melanitta nigra, nearly fully fledged, was observed 17 September 1970 in 
a lakelet in Aust-Agder county. The bird was seen swimming with its feet only (exduding 
wings) although the bird suddenly changed its direction 90 degrees due to the move
ment of a person standing at a distance of 5 meters from the water's edge. The bird was 
swimming dose by at a depth of l m from the surface in caIrn water. 

Lennart Blomberg. 

Fossekall som svømmefugl. 
I et blikkstille tjern i Gjøvdal i Aust-Agder 17. september 1970 ble en fossekall iakttatt 

svØmme relativt fort i vanlig overvannsstilling. Den dukket av og til korte perioder. Da 
den ble skremt, lettet den øyeblikkelig fra vannflaten i bratt vinkel oppover. 

Det er vanlig å hevde at fossekallen bruker vingene til fremdrift under vann og at den 
utnytter strømmen ved neddukking. Nå ble det konstatert at den har evne til å svØmme 
på vanlig « svømmefugJ maner» i overvannsstilling og at den ikke trenger «hjelp» av 
strøm for å dukke. Det var ikke mulig å se om den brukte vingene ved undervanns
svØmmingen. 

Summary 
A DIPPER APPEARING AS A SWIMMER 

On a caIrn lakeI et, a specimen of einelus einelus was seen 17 September 1970 swim
ming along the surface and periodically plunging under water. When frightened, the 
bird immediately flew up from the water. 

Edvard K . Barth. 

Flamingo i Kurefjorden i Østfold. 
Av Ottar Krohn, Fredrikstad, fikk jeg vite at en flamingo holdt til i Kurefjorden i 

Rygge. Den Il. oktober 1970 fotograferte jeg den på 25-30 meters hold før den lettet. 
Den fløy godt, og det lot ikke til at den var vingestekket. Den hadde da holdt seg der 
ca. en uke. 

Fargefotografiene v iser tydelig grå ben med et markert knallrødt parti ved helen. 
Dette, sammen med nebbfargen, synes å avgjøre at det var en Chile-flamingo, som bare 
finnes i vill tilstand i Sør-Amerika. I så fall må vi regne med at dette individ er rømt 
fra fangenskap. 

Summary 
FLAMINGO IN KUREF]ORD IN bSTFOLD COUNTY 

Presurnably a Chili-Flamingo, escaped from a Zoo, was observed and photographed 
near the shore in the southeastern Oslofjord Il October 1970. 

Gustav Thorsø Mohr. 
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Chile-flamingo i Kurefjorden. Fotos GuStav Thorsø Mohr. 

, .. ----
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Normalt publiserer vi ikke opplysninger om fugler som antas rømt fra fangenskap, 
men til denne observasjon fore lå det så gode fotografie r at vi vil vise dem til våre lesere. 

D en europeiske, vilie flamingo har helt røde ben, og nebbet er sort bare i spissen, 
mens fremste tredjedel av nebbet er sort hos Chile- fl amingoen. Foruten de røde hel-ledd 
har Chile-flamingoen også røde tær. D en er adskillig mindre enn den europeiske flamingo. 
Ved tid ligere publiser ing av flamingo-observasjoner i Norge har disse kjennetegn ikke 
blitt omtalt. 

Fra Stig Olavsen er det nå kommet melding om at den her omtalte flamingo oppholdt 
seg i Kurefjorden fra ca. 3. oktober. 

R ed. 

Feltobservasjoner i øystre Slidre 1970 ca. 1000 m.o.h. 
Min årlige fangstregistrering av småpattedyr ved Robølstøl 19/7-4/8 ga. stort ut

bytte: 249 mus på 3720 felledøgn = 6,3 stk. pr. 100 fell edøgn. 
Som vanlig i museår var her bra med predatorer som fjellvåk, tårnfalk, dvergfalk og 

jordugle. Ifølge Trond Vedum ruget et jorduglepar nær Bergset seter. Han observerte 
også et flyvedyktig kull av hønsehauk og et par ganger en stor falk. En slik så blant 
annet også jeg 6 uker senere - an tagelig jaktfalk. 

Tranene var her som vanlig, men 19/7-4/8 fant jeg ingen tegn på at de hadde fått 
frem unger. 

I bra vær kom som før om årene, enslige fiskemåker trekkende opp langs elven, men 
19. juli så jeg for første gang en terne som fulgte samme rute. 

Som rapportert av Myrberget (Sterna 1962, 1: 4) observerte jeg vipe her i 1961 og 
på nytt i år. Barth meldte om utvilsomt hekkende vipe ved Bergset (FatIna 1969, 3: 231), 
og Trond Vedum har meddelt meg i brev at han har sett vipe her de siste 6 år i økende 
antall og at han fant et reir 980 m.O.h. i år. Dessuten har han sett vipe på mange myrer 
innover i fjellet. E. K. Barth forteller at han den 18. juni i år fant et vipereir med 3 egg 
på setervollen ved Haldorbu 1030 m.o.h. 

Foruten lirype med store kull traff jeg i slutten av juli i bjørkeskogen på ca. 1000 m.o.h . 
røy med kyllinger og dessuten tiur. 

I små flokker med g råsisik - formentlig av nominatrasen - observerte jeg den l. 
august noen meget lyse individer med to skarpt hvite vingestriper og i hvert fall ett av 
dem viste meg en ren hvit overgump. Etter g jentatte observasjoner med gråsisik i nær
heten måtte jeg notere: Polarsisik. 

Summary 
FIELD OBSERVATIONS IN bYSTRE SLIDRE IN 1970 
AT c. 1000 M ALTITUDE 

During the per iod 19 ]uly-4 august, 249 mice were trapped in the course of 3720 
trap-nights. A g reat number of predatory birds were seen. One bird of Sterna sp. was 
observed 19 ]uly. The Lapwing has been seen during the last six years, and this year 
two nem were found at 980 and 1030 m above sea leve!. A Clutch of Capercaillie was 
seen at the same altitude. Probably a speeimen oi Arctic Redpoll was observed l August 
in a flock of RedpolIs. 

Jørgen A. Pedersen. 

Suter fanget i Eidskog 
Fra hr. Gunnar Kveseth, Skotterud, har vi mottatt en «ukjent» fisk fange t i Helgesjøen 

i Eidskog 6. juni 1970. Fisken er en suter (Tinea tinca, 1.) på 46 cm. 
Suteren finnes meg bekjent bare i en del vann i Kragerø--Arendalsdistriktet og i 

Semsvannet, Bondivannet, Bleikstadelven og NesØytjernet i Asker. En del av Helgesjøen 
ligger i Sverige, og forekomsten skyldes sannsynligvis svenske ursettinger av suter. 
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Summary 
TENCH (Tinea tinca, i.) IN EIDSKOG, HEDMARK COUNTY 

A tench 46 cm long was caught in Lake Helgesjoen, Eidskog, in lune 1970, probably 
as a result of Swedish transplantations of tench. 

Kjell W. Jensen. 

Farlig bruk av tetraklorkullstoff I insektfeller. 

I ~ker om insektsa:nling anbefales ofte bruk av tetrakloretan eller carbontetraklorid 
som 111sektdrepe~de mld~el i automatisk fangende feller, f.eks. lysfeller for sommerfug
ler. D ette er ogsa nevnt brukt av Stendalen (1970) i Atalanta Norvegica Vol. I s. 166. 

. D~ nevnte stoffer ble for noen få år siden fjernet fra studentenes kurslaboratorier i 
kjemi ved Universitetet i Oslo på grunn av deres nyoppdagete g iftighet. På denne bak
~ru.nn ?e~vendte jeg meg til Yrkeshygienisk institutt i Oslo med spørsmål om det var 
t11radehg a bruke stoffene i insektfeller. 
. Til svar f}kk jeg en øyeblikkelig telefonoppringning for å stoppe personen som var 
l. ferd med a bruk~ te~rakl<?rkullstoff, dessuten ankom et nærmere presiserende brevog 
ti hefter aven publikasjon til fordeling på Zoologisk Museum. 

Det følgende. er sitat fra det nevnte hefte s. 39 (K. Wiilfert: Bruk av kjemikalier i 
re;ta~renngsatelleren;. Meddelelser om konservering hefte 4, 1967): «Tetraklorkullstoff 
s~ar 1 en særklasse pa ~runn .av S111 meget store g iftighet vis-a-vis nyrer og lever. Døde
!Ige tetraklorkullstoffpavlrkn111ger samt alvorlige invalidiserende skader har ofte blitt 
la.kttatt og tetraklorkullstoff må betegnes som et av de giftigste stoffer man kan finne 
pa norske arbeldspl~sser. Arbeid .med. tetraklorkullstoff er bare tillatt med samtidig an
vendelse av et makSimum. av slknngstlltak, kombinert med løpende medisinske kontroll
undersøkelser (leverfunksjonsprøver) . Dette g jelder også for «bare i små kvanta" _ 
«og en Sjelden gang! "." 

Tetraklorkull.stoff er en væske som ved hudkontakt opptas tvers gjennom huden. Den 
oppløser gummikorker og gummihansker. 

D et samme heftet omhandler også forsiktighetsregler ved bruk av kloroform og tymol 
to stoff som brukes hyppig av insektsamIere. ' 

Reidar Mehl. 
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BOKANMELDELSER 

HAR VEY CROZE: Searching image in Carrion Crows 
(Rabenkrahen auf der Suche nach Beute und einige Schutz
massnahmen ihrer Beutetiere). 
Paul Parey, Berlin /Hamburg 1970. 85 sider. DM 44.- . 

Croze er elev av Niko Tinbergen og følger i hans spor med ' sine adferdsstudier av 
viltlevende fugler. Her er det svartkråka, en annen rase av vår vanlige kråke, som er 
objektet. Han viser hvordan kråkene i sitt naturlige miljø lærer meget mer og meget 
fortere enn under kunstig arrangerte forhold . 

Enhver som er engasjert i hvordan menneskene har likheter såvel som ulikheter med 
dyr, vil finne instruktive problerr:stillinger og data i denne boken. 

D et er ktåkenes oppfinnsomhet i fo rbindelse med leting etter forskjellig kamuflerte 
bytte-objekter som analyseres. En rekke illustrasjoner bl.a. i farger, g jør stoffet leve_nde. 

Såvel dyre- som humanpsykologer, økologer og jegere vil her finne et opplysende og 
meget interessant stoff. 

Ed1'ard K. Barth. 

BERNT L0PPENTHIN: Danske ynglefugle i fortid og nutid. 
Acta Hist. Sei. Nat. & Med. Ed.Bibl. Univ. Hauniensis 19. 609 s. 1967. 
Odense Universitetsforlag. D.kr. 100,-. 

Man kan si at nordisk dyregeografi b~gynner i løpet av istiden. I dag blir det stadig 
mer klart hvor viktig det er å registrere den del av naturressursene som utgjøres av 
faunaen. Vi må overvåke enhver end ring og finne årsakene som kan være av livsviktig 
betyd ning for oss selv. For å forstå hvordan nåtidens fauna ble til, må vi også studere 
fortidens . 

LØppenthin har i årevis samlet stoff til sine historiske og faunistiske undersøkelser over 
fuglenes innvandring, forekomst og livsvilkår i Danmark. Det var en voldsom oppgave 
å ta fatt på, men så meget mer fortjenstfullt å presentere fullførelsen i og med utgivelsen 
av denne gedigne bok. Beklagelig er det at den ikke også kom til å omfatte en bearbei
delse av det omfattende kvartær-ornitologiske knokkelmateriale ved Zoologisk Museum i 
København, men meget er jo heldigvis publisert om dette. D et er vel også grenser for 
hva man kan forlange utført som «fritidsbeskjeftigelse", selv aven zoolog som er univer
sitetsbibliotekar. 

FØrst behandles «D et danske landskab og dets fuglefauna» i de ulike klima- og kultur
perioder fra istiden til nåtiden med så fullstendige avifaunalister som vår viten tillater. 
Det er mulig å følge avifaunaens endringer og dens bakgrunn. 

I <'økologisk og zoogeografisk gruppering" føres opp en rekke palearktiske faunatyper 
med tilhØrende avifaunalister. Disse arter behandles med henblikk på dansk innvand· 
ringshisrorie. 

Til slutt følger «systematisk gjennemgang" , hvori man for hver art finner angitt det 
første funn i Danmark og forekomster opp gjennom tidene til og med en oversikt over 
utbredelsen, dvs. rugeområdet i dag. 

Boken er på dansk, og har et fyldig summary. D en er basert p å omfattende litteratur
studier, og referanselisten fyller da også 42 sider, som fØlges av et artregister. 

Selv om denne boken ganske visst omhandler Danmarks ynglefugler og deres inn
vandringshistorie, så er den også et vesentlig ledd i skildringer av tilblivelsen av Norges 
fuglefallna. Boken har interesse for skandinaviske dyregeografer i særdeleshet, men sik· 
kert også for ornitologer med andre spesial interesser. 

Jørgen A. Pedersen. 
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WOLFGANG TISCHLER: Grundriss der Humanparasitologie. 
Gustav Fiseher Verlag, lena, 1969. 178 s. Pris 15.50 DM. 

Den kjente økologen \'>7. Tisehler har laget denne boken etter oppfordring fra forlager. 
Boken er beregner på medisin- og biologisrudenter. Hensikren har vært å skaffe disse sru
dentene en ikke for omfangsrik innføringsbok i parasittologi hvor der er lagt vekr på en 
økologisk berraktningsmåre av stoffet. Derre er forsøkr løsr ved å sløyfe anatomiske be
skrivelser, velge en knapp fremsrillingsform, og ved å gi boken en litt annen inndeling 
og gruppering av sroffer enn vanlig i konvensjonelle lærebøker i emner. 

Resulraret har ikke blitt revolusjonerende originalt. Bortsett fra den vanlige generelle 
delen om parasittologi, begrenser økologien seg til hva en kaller artenes biologi og til 
en del av kapitlenes overskrifrer. 

Boken g ir en oversikt over menneskers parasitter i vid berydning av be.greper. Para
sirtenes liv er kort fortalt med opplysninger særlig av medisinsk berydning. Human
parasirtologien er et meget stort felt , og hver parasitrgruppe og de sykdommer de frem
kaller eller overfører, er kort behandlet. Boken er delr i tre omtrent like store deler 
1) Almen parasittologi, 2) Medisinsk helminrhologi (ikter, bendelormer og rundormer) 
og 3) Medisinsk entomologi (insekrer og midd). Den sistnevnte delen omfatter også de 
sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan overføres ril mennesker av insekter og 
midd. 

litteraturlisten er inndelt etter hovedkapitlene og omfatter nyere litreratur. Den tar 
også med en del lærebøker i parasittologi og almen zoologi samt parasittologiske tids
skrifter. 

Reidar Mehl. 
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FOREN I NGSM EDDELELSER 

NZF-ekskursjonen til Runde 25.-28. juni 1970. 
Ekskursjonsleder Alv O. Folkesrad møtte de elleve deltagerne i Alesund, hvor krykkje

fjellet midt i byen ble beskuet, et irritasjonsmoment for mange av innbyggerne, men en 
attraksjon for turistene. Allerede på vei med ferja til Runde møtte vi fugleøyas beboere: 
fiskende toppskarv og etterhvert havsule, krykkje og alkefugler. 

I fjæra på Runde lå ærfugl og g ravender med unger, her fløy tjeld i flokker og tall
rikest av småfuglene var skjærpiplerke og bergirisk. Takket være et lite plantefelt er 
det også ringtrost og g jerdesmett på Runde. For deltakerne fra Østlandet var nok ikke 
ravnen og dens f1yveku nst dagligdags kost. langs fjellveggene seilte havhesr på vinden 
og en stadig strøm av krykkje kom for å bade i et vann oppe på fjellplatået. På sjøen 
under oss kunne vi se tusener av lundefugl. I kveldinga fikk vi oppleve den eiendomme
lige stemningen, når lunden kommer opp fra sjøen og i en mektig sirkel farer forbi 
utenfor fjellet før de slår inn i ura. 

Dagen etter drog vi rundt øya i bår, selv om værer ikke var som vi kunne ønske. like
vel ble der en uforglemmelig opplevelse under Rundebranden med fugl, fjell og sjø. 

I måsekoloniene på fjellet like over havna fikk vi om kvelden demonstrert ring
merking av gråmåseunger og svarrbak. 

Tredje dag dro vi til fyrer på Kvalneser og her ble krykkje, lomvi og havhest fotografert 
på reiret. I grasbakken over satt grupper av lundefugl urafor reirinngangene. Vi kom 
også ril en koloni av roppskarv, og flere par alker og reisrereir under steinene. Høyr over 
sarr rerr av havhesr i sin mest karakrerisriske reirbiotop: graskledde hyller i stupbratte 
sryrtninger. 

Over fjellet kom vi fram til kanten av Raudenipa med en svimlende utsikt over høyeste 
Rundebranden mot havsulekolonien. Vi talte 550 sittende havsuler og så flere av dem 
sryrtdykke. Ekskursjonens eksrra ornitologiske opplevelse fikk vi på veien hjem: En vaktel 
skvatt opp like fram for beina og svirret et kort stykke før den ig jen stupte ned i graset. 
Er par ganger gikk den på vingene, så vi fikk demonstrert artskjennetegnene. 

Siste dag, 28. juni, var vi med båt til Grasøyene hvor rødnebbterne og teiste hekker 
i kolonier. Vi observerte et individ av den engelske rasen av sildemåke, Larus fuseus 
graellsii, i følge med to vanlige norske, Larus fuseus intermedius, som den skilte seg 
klart ut fra med sin lyst skifergrå overside. 

Vi så tilsammen 49 arter. Andre observerte samtidig en gulnebblom som holdt til 
utfor bebyggelsen på Runde 2-3 uker. Morsomt var det å se orrfugl. Den hekket her 
i 1969 og kanskje også i år. Et par tårnsvaler hadde fast tilhold ved en fjellknaus. Dette 
er heller ikke fugler en vanligvis forbinder med en fuglefjellsØy langt ute i havgapet. 

Været hindret ikke at dette ble en naturoppleving av de sjeldne. De som var med 
fikk avgjort mersmak på fugleØya, og vi håper at NZF fortsetter tradisjonen med en 
sommerekskursjon til Runde. Til slutt honnør til de tre kvinnelige deltakere, som var 
med på å skape liv og humØr i troppen. 

Alv O. Folkestad. 

Co-operation required! 
In 1970 a new ringing seheme was started in the greylag-ringing researeh in Sweden, 

Polen, Czeehoslovakia and Ausrria. The Goose-working Centre asks all its members to 
pay arrention to rhe ringed g reylag-geese and ro inform orher ornirhologisrs in their 
respeerive countries. 

The geese are ringed wirh 3 ri ngs on one leg: a metal ring and a yellow plasrie ring; 
the orher plastie ring is coloured for Sweden: blue - Poland: green - Czechoslovakia: 
red - Austria: white. 

If you gather information from other bird-watchers or by yourself, please send the se 
records directly to 

Dr. K. Hudec, laborarory of Vertebrarea Zoology (CA.S.), 
Brobneho 28, Brno (Czechoslovakia). 
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