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Bruk av UTM-systemet til lokalitetsangivelser I 
zoologisk forskning 

EIVIND ØSTBYE 

Både de som har forsøkt å gi en god lokalitetsangivelse for et funn, og 
de som senere har forsøkt i finne tilbake til denne lokaliteten på et kart 
eller ute i terrenget etter denne angivelsen, ..,il nok svært mange ganger ha 
følt et behov for en fast og ensartet referansemåte; en lokalitetsangivelse 
etter et bestemt mønster som samtidig med å være så kortfattet som mulig 
gir så eksakte informasjoner som det er påkrevet. 

Et kartverk med UTM-rutenett (Universal Transverse Mercator Grid) som 
grunnlag for lokalitetsangivelser har av flere zoologer i utlandet blitt fun
net som det beste referanserniddel og har blitt tatt i bruk både til enkle 
lokalitetsangivelser og til konstruksjon av utbredelseskarter (se f.eks. 
Southern & Linn 1964). 

Her hjemme var det særlig Ourens (1966) artikkel om lokalitetsangivel
ser og kartlegging av plantefunn etter UTM-systemet som forårsaket en del 
spredte diskusjoner blant zoologer om en overgang til denne metoden. Mer 
enn disse spredte diskusjoner har det ikke blitt; derfor føles det berettiget 
å legge fram en del informasjoner og betraktninger om denne metode. Det 
ser ut til at det er få av zoologene som har lest Ourens artikkel i Blyttia, 
og det er antagelig også få som kjenner UTM-systemet og dets anvendbar
het. Forfatteren har selv praktisert bruk av dette systemet siden 1954 og kan 
sterkt anbefale det. 

Etter Ourens (1966) utredning om UTM-systemets anvendelsesmulighe
ter for botaniske formål kom det i 1967 en anmodning fra en gruppe bota
nikere om at dette -systemet for fremtiden blir brukt til botaniske lokalitets
angivelser, og de beskrev også den ønskede angivelsesform (Berg et al. 
1967). 

Metoden er basert på at kartgrunnlaget er forsynt med et rutenett, et 
rettvinklet koordinatsystem som gjør en entydig stedsangivelse mulig. Dette 
rutenettet (Universal Transverse Mercator Grid eller UTM-rutenett) er nå 
tatt i bruk av Norges Geografiske Oppmåling på de nyere kartserier som 
skal erstatte de gamle gradteigs- og raktangelkarter. Overgangen til dette 
nye system skyldes at det er i bruk i alle NATO-land. Fordelen med et fel
les internasjonalt system er at lokalitetsreferanser er forståelige og repro
duserbare utover de enkelte lands grenser. 
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Følgende to kartserier er aktuelle å bruke: 

1. Den nye gradteigserie - M 711 - i målestokken 1: 5 O 000 med 20 me
ters hØydekurver og 10 meters mellomkurver. Kartbladhøyden nord
syd er 15 breddeminutter for hele kartserien, mens øst-vest utstreknin
gen varierer med breddegraden. Syd for 62 ° N er den 22,5 lengdeminut
ter, i området mellom 62 ° N og 68 ° N er den 30 lengdeminutter, og 
nord for 68 ° N er den 36 lengdeminutter. 

Dette nye hovedkartverk trykkes i fem farger: Kultur svart, vann og 
myr blått, høydekurver brunt, skog grønt og veger rødt. Kartene utgis 
i to utgaver, en sivilutgave og en militærutgave. Begge utgaver har 
samme kartinnhold, men militærutgaven har kilometer-rutenett og spe
siell tegnforklaring på engelsk i tillegg. 

En foreløpig militærutgave av den nye serie i 1:50000 er fremstilt ved 
oppfotografering av eksisterende rektangel- og gradteigskart il: 100000. 
Disse oppfotograferte kart vil etter hvert bli avløst av nye utgaver ut
arbeidet direkte for kartserien i 1: 50000 (Katalog over landkart 1968). 
Serien omfatter ca. 730 kartblad med et l km rutenett. 

2. Serien M 515 i målestokk 1:250000 er et mer oversiktskart enn detalj
kartene i serien M 711. Serien omfatter 46 kartblad med et 10 km rute
nett. 
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«Videre finnes også dette rutenettsystemet på en serie oversiktskart som 
dekker Norge i målestokk 1:500000 (GSGS 4830) og 1: 1000000 
(7-GSGS 1301) utgitt av D. Survey, War Office and Air Ministry, 
London» (Ouren 1966). 

En kort beskrivelse av UTM-systemet er som følger (gjengitt etter Ouren 
1966, fig. l og 2 også gjengitt med Ourens velvillige tillatelse): 
«UTM-rutenettsystemet er ledd i et internasjonalt system og dekker 
hele kloden mellom 80° S og 80° N. En nærmere forklaring av systemet 
finnes bl.a. hos Strahler (1960, s. 53 ff.). 

Fig. 1 viser et Norgeskart med inntegnet rutenett. Det opereres med 
nord-sør-gående sonebelter, som sØr for 64° N betegnes med 32 V og 
33 V og nord for 64° med 32 W til 36 W . Innen hver av disse soner 
blir 100 km-rutene betegnet etter et system med to bokstaver. 

Fig. 2 viser en enkelt 100 km rute, NQ innen sonebelte 32 V. Innen 
100 km ruten foregår stedsangivelsen etter systemet «right up», dvs. 
at f.eks. 3564 betyr 35 km til høyre for venstrekant og 64 km ovenfor 
nedre kant. Da 1:50000 kartene i M 711-serien er forsynt med 1 km 
rutenett skulle det være meget lett å angi lokaliteter i kooridnater etter 
UTM rutenettsystemet. De stiplete linjene viser hvordan disse 1: 5 O 000 
kartene faller innenfor NQ-ruten. Ruten blir berørt av ikke mindre enn 
25 kartblad.» 

Fig 1 
Oversikt over 100 km rutene i UTM (Universal Transverse Mercator) rutenettsystemet i 

N orge. (Etter Ouren 1966.) 
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100 km rute NQ innen sonebeltet 32V i UTM rutenettsystemet. De stiplete lin jer viser 
begrensningen av kartbladene i M 711 seriene i målestokken 1:50000. Breddesirkelen for 
63 ON danner grensen mellom kartbladene Trondheim og RØros i M 515 serien i måle-

stokken 1:250000. (Etter Ouren 1966.) 

Eksempler på stedsangivelse etter UTM-metoden 

De som skulle ha betenkeligheter med å måtte lære denne metoden kan 
straks beroliges. Metoden er uhyre enkel og logisk, og dessuten er det ne
derst på hvert kartblad et eksempel på en fullstendig UTM-referanse. Det 
viktigste å huske på er at man tar ut stedskoordinatene etter «right and 
up»-regelen, dvs. at man først beskriver vest-øst-koordinatene ved å følge 
den horisontale nummerering fra kartbladets venstre side mot høyre, der
nest syd-nord-koordinatene ved å følge den vertikale nummerering neden-
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fra og oppover. Bare de store tallene benyttes tillokalitetsangivelsen (eller 
rutetilvisning som det også kalles), de små kan helt neglisjeres (se fig. 4). 

Følgende eksempler viser anvendbarheten av denne referansemetoden på 
et M 711 kart (Kartblad 2115 HI Austmarka). En lokalitetsangivelse for 
gården sørli på fig. 3 vil man komme frem til på følgende måte: 
1. Angivelse av 100 km rute - denne står nederst på kart-

bladet ........................................ UG 
2. Vest· øst koordinater for kilometerruten . . . . . . . . . . . . . . 59 
3. Om ytterligere nøyaktighet er påkrevet ved angivelsen, 

deles kilometerruten inn i tideler - leses så fra venstre mot 
høyre, slik at stedet angis med 100 meters nøyaktighet . . 7 

4. Syd-nord koordinatene for kilometerruten ......... . .. 72 
5. Hundremeters-angivelsen - nedenfra og oppover - i tideler 

av ruten ........... . ......................... . 3 
Rutetilvisningen blir da ............................ UG597723 

En angivelse med hundremeters nøyaktighet er ikke alltid nødvendig, 
man ville allikevel lett finne gården sørli om man oppga bare kilometer
ruten, slik UG 5972. Om man derimot skulle angi en meget spesielllokali
tet, f.eks. den innsirklede myren like nord for SØrli, ville en angivelse med 
100 meters nøyaktighet være ønskelig om hensikten var å markere denne 
lokaliteten så godt at det var mulig for andre å finne den igjen i terrenget. 
Det kunne f.eks. være en nedgravet bjørneslått ku eller et slaguglerede. I 
alle tilfelle er en sekssifret tallangivelse uhyre meget kortere og eksakt enn 
en ordbeskrivelse som «liten myr ca. 1000 m nord for SØrli, midt i et kom
pleks av flere andre smårnyrer, SØrli ligger igjen ca. 2 km nordøst for nordre 
ende av Varaldsjøen i Kongsvinger herred». Hvor meget enklere og lettere 
å lokalisere er ikke «UG 596733, lite myr». 

Siden systemet baserer seg på en rekke sonebelter med samme bokstav
angivelse på 100 km rutene, må en fullstendig referanse som skal brukes 
ut over 18° i hver retning påføres sonebeItets nummer. Dette står også 
nederst på hvert kartblad. 

En fullstendig lokalitetsangivelse for før omtalte SØrli vil da være 
33V UG 597723. 

Om man bruker kart fra M 515 serien i 1:250000, vil man her p.g.a. 
målestokken få et adskillig mindre detaljert kart hvor bl.a. terrengdetaljer 
og svært mange navn mangler (fig. 4). Men man vil også på dette kartet 
kunne komme frem til stedsangivelse av sørli på samme måte: 
1. 100 km rute ........... . ................... . 
2. Vest-øst koordinat ........................... . 
3. Antall tideler av ruten mot øst for å angi kilometer-

koordinat ................................. . 
4. Syd-nord koordinat ........................... . 
5. Antall tideler av ruten mot nord for å angi kilometer-

koordinat .................... . ............ . 
6. Sone ................................ . ... . . 33V 

UG 
5 

9 
7 

2 

Fullstendig referanse blir da .................... .. 33V UG 5972 

6 

66 6 0000 mN 

50n~'o~lt~ 

JJV 
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IUHI VH ~ UG VG 7( 
40 50 

Fig. 4 
Skjematisert utsnitt av kartblad TORS BY (NP 33 ,34-1 3), serie M 515, målestokk 
1:250000. (Sørlis plassering er ikke angitt på kartet, men de to små pilene utenfor 

100 km ruten markerer gårdens posisjon. ) 
NB. Kun de STORE tall benyttes i lokalitetsangivelsen. 
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Forslaget til lokalitetsangivelse fra botanikere (Berg et al. 1%7) gikk ut 
på å omfatte fØlgende opplysninger: Fylke: Herred: Lokalitet - Hundre
kilometerrutens bokstavkode og kilometerrutens fire sifre - for kart i M 711 
serien og to sifre for kart i M 515 serien. 

Danielsen (1970) har imidlertid byttet litt om på disse informasjonene og 
satt referansen først, så sløyfet fylkesnavnet og satt herredsnavn, lokalitets
navn med tilleggsopplysninger om lokalitetens beskaffenhet m.m. til slutt. 

Hvor omfattende man lager denne stedsangivelsen, må være avhengig av 
hvor nØyaktig angivelse som er ønskelig. I regelen vil vel en referanse til kilo
meterruten være hovedkravet, men i enkelte tilfeller også ned til hundre
meters nøyaktighet for helt spesielle eller for på annen måte vanskelig 
lokaliserbare steder. Om lokaliteten skal angis i internasjonale tidsskrifter 
eller beskrives med UTM-referanse slik at den er anvendelig for forskere 
utenfor våre soneområder, må også soneområdet oppgis. 

Siden EDB i den senere tid i sterk grad er blitt tatt i bruk ved biologiske 
undersøkelser og registreringer, er det innlysende at en UTM-referanse er 
den beste måte å angi en lokalitet på. Flere museer lagrer nå f.eks. utbre
delsesdata over de forskjellige dyregrupper på hullkort. Maskinelt er det 
også mulig å få konstruert utbredelseskart - prikkart - på grunnlag av 
disse data. Problemet er her å velge passende rutestørrelse på rutenettet, 
noe som må vurderes spesielt for hver undersøkelse. 

Southern og Linn (1964) sier at UTM-systemet gir den beste metode til 
å registrere funn og konstruere utbredelseskart for dyr, og viser også i «The 
Handbook of British Mammais» eksempel på utbredelseskart med 10 km 
rutenett, som etter deres mening er den mest passende rutestørrelse. 

Ouren (1966) nevner bl.a. at i et nytt flora-atlas for Europa benyttes 
en rutestørrelse på 50 km, mens det i et atlas for De britiske øyer bl.a. er 
benyttet 10 km ruter. Ouren selv prøvde forskjellige rutestørrelser i en 
undersøkelse over floraen i noen herreder i Sør-Trøndelag, og kom frem 
til at 10 km ruter ga et for grovmasket nett for utbredelseskart som skal gi 
mer enn en oversikt for meget store deler av landet. Derimot fant han at 
5 km ruter var mer egnet til å vise utbredelsesmønster for mindre områder. 

De som er interessert i rutestørrelser og utbredelseskart henvises til 
Ourens (1966) utredning om dette. 

Idet denne artikkel går i trykken, har jeg fått informasjon om at Ouren 
(pers. medd.) har utarbeidet et EDB-program for maskinell bearbeidelse 
og uttegning (konstruksjon) av utbredelseskart for hele Norge. Her fore
ligger altså et moderne hjelpemiddel som biologene trenger i sine biogeo
grafiske undersøkelser, det gjenstår bare å få flere med på å anvende sys
temet. 

Nylig har også en komite bestående av representanter for de finske 
naturhistoriske forskningsinstitusjoner anbefalt at fremtidig registrering og 
kartlegging innen alle de forskjellige biologiske grener foretas etter et be
stemt rutenettsystem, som selv om det avviker noe fra vårt UTM-system, 
i prinsippet er ganske likt (Ann. Ent. Fenn. 1970). 
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I Sverige er det topografiske kartverk utstyrt med UTM rutenett, og 
fremtidige biologiske registreringer blir av flere institusjoner anbefalt ut
ført etter rutenettsmetode (Bjorkback og Wallin 1970). 

Bruken av UTM-systemet forutsetter at det som kartgrunnlag brukes 
kart med UTM-rutenett og at samtlige av landets biologiske forskningsinsti
tusjoner anskaffer seg et komplett kartsett. Til dette ~nbefales seri.en M 711 
i l: 50000, da dette er det mest anvendbare og detaljerte feltarbeldskart. Et 
slikt sett vil i anskaffelseskostnad komme på ca. kr. 5000, samt et ubetyde
lig årlig beløp til å holde a jour et løpende abonnement på ny tegnede kar
ter etter hvert som de utkommer. Et av hovedargumentene for å benytte 
systemet er at det nye kartverk, som tidligere nevnt erstatter de gamle grad
teigs-og rektangelkarter, også kan fåes utstyrt med UTM-rutenett. Jeg kan 
ikke se noen gode argumenter mot å gå over til dette systemet, og vll på det 
sterkeste anbefale at både fagfolk og amatører blant zoologene snarest tar 
opp til vurdering en overgang til denne lokalitetsangivelsesmetoden. D~t 
kunne være en passende oppgave for NZF i løpet av det kommende halvar 
å innhente opplysninger om dette fra sine lokalavdelinger og vå~e for~k
ningsinstirusjoner, og så sluttelig i et senere n~mmer av Fauna forhapentlIg: 
vis presentere meddelelsen som en overgang tIl bruk av UTM-systemet ogsa 
ved zoologiske undersøkelser. '*') 

SUMMARY 
This article gives brief information about locality referances on maps with UTM grid 

system (Universal Tranverse Mercator Grid). The author recommends that thls method 
be used in the future for referencing and mapping biological records. Grid references are 
obviously the best method for giving references for EDB computing of distribution maps. 

Author' s address: 
Zoological Laboratory 
Box 1050 
University of Oslo 
Blindern, Oslo 3 
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Fugler i øyer kommune særlig i perioden 1961-70 

JO VEGAR ARNEKLEIV, ROLV HJELMSTAD OG JON OPHEIM 

Tidligere oversikter over hele fuglefaunaen i øyer er ikke kjent, men 
Olstad (1949) gjorde rede for faunaendringer i øyer i 1940-årene, han ar
beidet med lirype i øyer (Olstad 1922 og 1923) og publiserte oversikter 
over avkastningen av jakt og fangst i øyer gjennom flere år (Olstad 1943, 
Olstad & Aaseth 1961). Dessuten publiserte han ringmerkingsresultater 
(Olstad 1953), og flere undersøkelser over rovfugl i Øyerfjellet er gjort 
(Olstad 1934, Hagen 1969). 

Våre observasjoner er gjort i tiåret 1961-70, de fleste i årene 1965-70. 
Arter som ifølge litteraturen er påvist i bygda før 1961, men ikke i følgende 
tiårsperiode, er behandlet til slutt. 

Hensikten med publikasjonen er en registrering av fuglefaunaen i øyer 
og å påpeke forandringer i løpet av tiårsperioden 1961-70. Dessuten har 
vi søkt å vise til arter som forekom før 1961, men som mangler i nevnte 
tiårsperiode. 

Vi takker B. Hjelmstad, E. Kjørstad og O. Opheim som har meddelt 
oss sine observasjoner. 

Områdebeskrivelse 

øyer kommune i Gudbrandsdalen nord for Lillehammer i Oppland 
fylke (off. fy / komm. nr. 05.21) er et distrikt med dal og fjell, som strek
ker seg ca. 1,5 mil i nord-sør langs vassdraget Lågen, og er ca. 2 mil i retnin
gen øst-vest (fig. l). Største delen av jordbruksarealet og bebyggelsen ligger 
langs hoveddalføret og mest på Østsiden av Lågen. øyer er delt aven bar
skog med berglendt terreng, Skarsmoen, i to bygder, Tretten og øyer (fig. 
2,3). 
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Fig. 1 
Kart over undersøkelsesområdet, øyer. 

Map o/ the investigated ",rea, Qyer in Oppland County. 

Gudbrandsdalen er ganske trang gjennom øyer. Minstehøyclen over ha
vet er ca. 140 m og de bratte dalsidene blir slakere ved 500-600 m.o.h. 
I lavere strøk har barskogen et tildels sterkt innslag av lauvtrær, og over 
skoggrensen ca. 900 m.o.h., følger bjørkebeltet. 

De største fjellområder ligger på østsiden av hoveddalføret og i høyde
området 850-1100 m.o.h. Eldåhøgda, 1232 m.o.h., er det høyeste fjellet 
og ligger på grensen mot kommunene Ringebu og Stor-Elvdal. Størstede
len av Øyerfjellet er således ikke høyfjell, bare i de nord-østlige trakter er 
det utpreget snaufjell. 

Lågen med Losnavatn dekker 10,4 km2
, og dette er halvparten av de om

kring 100 innsjøers samlede areal. 
Våre registreringer er stort sett fra området øst for Lågen. 
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Fig. 2 
Utsyn over Tretten med Losnavarnet mot nord. 

View of Tretten with the Loma lake towards the north. 

Fig. 3 
øyer sett fra HafjeJlet mot nordvest. Skjønsbergaksla merket med pil. 

Oyer seen from the Hafjell Mountan side toward the north-west. 
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Fuglearter observert i øyer 1961- 70. 
Speeies obsertied in the Dyer district 1961 - 70. 

TABELL 1 

o = mer enn 5 observasjoner (More than 5 obserrations). 
- = under 5 observasjoner (Less than 5 observations) 

t = sett på trekk (Observed migrating) 
H = hekkende (Aseertained breeding) 
h = antas hekkende (Presumably breeding) 
v = overvintrer (Wintering) 
s = streifgjest (Visitors) 

+ = observert i den ang itte årstid , men usikker karakteristikk (Observed in the men
tioned season (month period), but uneertain eharaeteristies) 

Smålom, 
Stodom, 
Hegre, 
Canadagås, 
Sædgås, 
Kortnebbgås, 
Sangsvane, 
Srokkand, 
Krikkand, 
Brunnakke, 
Stjertand, 
Toppand, 
Bergand , 
Svartand, 
Sjøorre, 
Havelle, 
Kvinand, 
Siland, 
Laksand, 
HØnsehauk, 
Spurvehauk, 
Fjellvåk, 
Musvåk, 
KongeØrn, 
Vandrefalk, 
Dvergfalk, 
Tårnfalk, 
Lirype, 
Fjellrype, 
Jerpe, 
Srorfugl, 
Orrfugl, 
Fasan, 
Trane, 
Tjeld, 
H eilo, 
Vipe, 

Gavia stellata 
Gavia arctiea 
Ardea einera 
Branta canadensis 
/1 mer fabalis fabalis 
flnser f. braehyrhynehus 
Cygnus eygnus 
Atlas platyrhynehos 
Anas ereaa 
/lnas penelope 
Anas aeuta 
Aythya fuligula 
Aythya marila 
Melanitta nigra 
Melanitta fusea 
Clangula hyemalis 
Bueephala clangula 
i'1ergus serrator 
Mergus merganser 
Aeeipiter gentilis 
,1 eeipiter nisus 
Buteo lag opus 
Bttteo bttteo 
Aquila ehrysaetos 
Faleo peregrinus 
F alco eolumbarius 
Faleo timzuneulus 
Lagopus lagopus 
Lagopus mutus 
Tetrastes bonasia 
T etrao ttrogallus 
Lyrurus tetrix 
Pha.ranius eolehieus 
Grus grus 
Haematopus ostralegus 
Pluvialis apriearia 
Vanellus vanellus 

Månedsangivelse 
obs. vår SOmmer høst vinter 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

03-05 06-08 09-11 12-02 

+ 

+ 
+ 
+ 
J.. 

I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
H 

H 
H 

+ 
+ 
H 
H 
H 

H 
+ 
H 
H 
h 
H 
H 

h 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

H 
s 
H 
H 

+ 

+ 

+ 
+ 

S 

t 

t 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, 
T 

+ 

v 
v 

v 

v 

v 
v 

v 

I 
T 

+ 
v 

v 
v 
v 

13 



Månedsang ivelse Månedsangivelse 
obs. vår SOmmer hø" vimer 03-05 06-08 09-11 12-02 

03-05 06-08 09-11 12-02 obs. vår sommer høst vinter 

Myrsnipe, Calidris alpina H Sidensvans, Bombyeilla garrulus o t t 
Brushane, Philomaehus pugnax t Fossekall, C inclus cinelus o + H + v 
Rødstilk, Tringa tOfanus h + Gjerdesmett, Yroglodytes tyoglodytes o + H + Gluttsnipe, Yringa nebularia h }ernspurv, Prtmella modularis o + H + v 
Skogsnipe, Yringa oehropus + Gulsanger, H ippolais ieternia + GrØnnstilk, Tringa glareola o + H Hagesanger, Sylvia b orin o + h 
Strandsnipe, A etitis hypoleueos o Ht Munk, Sylt'ia atrieapilla o + H + Storspove, Numenius arquata Tornsanger, Sylvia eommunis h 
Rugde, Seolopax rustieola o H Mølier, Sylvia eurmea o + h 
Enkeltbekkasin, Gallinago gallinago o Ht LØvsanger, P hylloscopus troehilus o + H + Svømmesnipe, p halaropus lobatttJ o H Gransanger, Phylloseopm eollybita o + h + Hettemåke, Lams ridibundus o Fuglekonge, Regultts regulus o + H + + Gråmåke, Larus argentatus Svart-hvit fIuesnapper , Muscicapa hypoleuea o + H + Svartbak, Larus marinus s Grå fIuesnapper, Muscicapa striata o + H + Fiskemåke, Larus eanus o + H + Buskskvett, Saxicola rubetra o + H 
Makrellterne, Sterna hirundo s Steinskvett, Ocnanthe oenanthe o + H + Ringdue, Columba palumbus o H + Rødstjert, Phoenieuftts phoenieurus o -I- H + Tyrkerdue, Streptopelia deeaoeto s s Rødstrupe, Erithacus rttbeeula o + H + Gjøk, Cueulus eanorus o + H Blåstrupe, Luseinia sueeiea o + H 
Snøugle, Nyctea scandiaea s Gråtrost, Y ttrdus pilaris o H t + }ordugle, Asio flammeus h + Ringtrost, T1Jrdus torquatus o t H + Hornugle, Asio ottJS h + Svarttrost, T urd1Js memla o + H + v 
Perleugle, A egolius /une .. eus o + H + v Rød vingetrost, Y urdm iliaem o t H + Spurveugle, Gla!Ieidium passe .. inum o + h + v Måltrost, T ttrdus philomelos o + H + Katrugle, Strix alueo + H Duetrost, T urdus viseivorus o t H t 
Narrramn, Caprimulgm europaeus + Stjertmeis, Aegithalos eaudatus o + h + v 
Tårnsvale, Apus apus o + H LØvmeis, p arus palustris o H + v 
Hærfugl, Upupa epops s Granmeis, Parus montanus o + H + v 
Vendehals, Jynx torquilla o + H Toppmeis, Partts eristatus o + h + v 
Grøn n spett, Pieus viridis o + H + v Svartmeis, Partts ater o + H + v 
Gråsperr, Pieus eanus o + h + v Blåmeis, P arus eaeruleus o + H + v 
Svartspett, Dryoeopus martius o h + v KjØttmeis Parus major o + H + v 
Flaggspett, Dendroeopos major o + H + v Spettmeis, Si tta auropaea s s 
Hvitryggspett, Dendroeopos leueotos + Trekryper, Certhia familiaris o H + v 
Dvergspett, Dendroeopos minor + h + v Gråspurv, Passer domestieus o + H + v 
T retåspett, Pieoides tridaetylus o + H + v Bokfink, Fringilla eoelebs o + H + Sandsvale Riparia l'iparia o + H Bjørkefink, Fringilla montifringilla o + H + + Låvesvale, H irundo mstiea o -I- H + Grønnfink, Chloris ebloris o + + v 
Taksvale, Deliehon u .. biea o -I- H + GrØnnsisik, Cardtælis spinus o + H + v 
Lerke, Alauda arvensis o t H Stillits, Carduelis ea..duelis 
Trepiplerke, Anthus trivialis o + H + T ornirisk, Carduelis eannabina h 
Heipiplerke, A nthus pratensis o t H + Gråsisik, Carduelis flammea o + H + v 
Såerle, Motaeilla /lava thunbergi o + H + Konglebit, Pinicola enucleator o + H + v 
Linerle, M otaeilla alba o H + Grankorsnebb, Loxia eurvirostra o H + + v 
Varsler, Lanim exeubitor o H + Furukorsnebb, Loxia pytyopsittaeus -I-
Stær, Sturnus vulgaris o t H t + Båndkorsnebb, Loxia leueoptera s 
Lavskrike, Craetes infaustus o + H -I- v Dompap, Pyrrhula pyrrhula o + H -I- v 
Nøtteskrike, Garmlus glandarius o + H -I- v Gulspurv, Emberiza eitrinella o -I- H + v 
Skjære, Pica pica o + H + v Hortulan, Emberiza hortulana H 
Kaie, C orvus monedula o -I- H + v Sivspurv, Emberiza sehoeniclus o + H + Kråke, Corvus eorone o -I- H -I- v Lappspurv, Calearius lapponieus o + H 
Ramn, C orvus eorax o + H -I- v SnØspurv, Pleetrophenax nivalis o 
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Storlom, Gavia arctiea. Enkeltindivider er sett på Djupen i midten av 
september 1967 og den 26.06.70. 2-3 individer ble observert på Goppollen 
den 14.06.70, hvor 2 unger sammen med en av foreldrene ble iakttatt den 
26.06.70. På Oksetjern hadde et par tilhold hele sommeren 1970 og hekket 
trolig. 

Hegre, Ardea ~inera. Arten er påtruffet 3 ganger i øyer. Flyvende hegre 
observert over Djupen den 14.08.65, et eksemplar ved Lågen på Tretten i 
oktober 1967 og 3 eksemplarer ved HornsjØen sommeren 1968 (Ingebret 
Berge, pers. medd.). 

Utenom øyer er hegre funnet hekkende i Gudbrandsdalen i ei tørrfuru 
ca. 2 km nord for Vinstra (Barth 1969). 

Canadagås, Branta canadensis. I tidsrommet 10.11.68 til 07.01.69 var det 
i en periode opptil 15 fugler på Lågen ved Tretten. Den 18.04.69 ble 3 
canadagjess observert på samme strekningen, og den 07.08.69 hadde 3 in
divider tilhold på Øvre Moksjø i Øyerfjellet. I 1970 ble 11 individer iaktatt 
ved Tretten den 13.0,1. 

Kortnebbgås, Anser labalis brachyrhynchtls. I tiden 19.10.68 til 30.10.68 
hadde 2 individer tilhold på et jorde ved E-6 i Skarsmoen. De spiste korn 
og lot seg studere på kort hold. 

Sangsvane, CygnttS cygnus. Vi har følgende 3 observasjoner fra Lågen 
ved Tretten: 2 ad. den 13.04.65, 2 ad. og 2 juv. i ca. 2 uker i måndsskiftet 
januar/ februar 1968, og 2 ad. i tiden 13.04.70 til 16.04.70. 

Stjertand, Anas acuta. I dagene 02.06-04.06.63 ble et par sett på Malm
tjern. (O. Opheim pers. medd.) 

Toppand, Aythya luligula. Olstad (1949) anga at toppand var en ikke 
sjelden art omkring 1949, men vi observerte ikke arten før den 27.05.65 da 
et par ble iakttatt ved Brennlia (Tretten). Toppanda ble ikke påvist hek
kende før i 1969 da et kull på 9 unger ble observert på Malmtjern den 
20.07., et kull på 6 unger på Nedre Astvann den 25.07. og ei ~ med 10 un
ger på Saltbelgen den 07.09. Det er likevel mye som tyder på at arten be
gynte å hekke i Øyerfjellet allerede noen år tidligere. 

Toppand gikk muligens noe tilbake i antall etter 1949. I de siste 3 år av 
vår obserVasjonsperiode har den imidlertid vist seg i økende antall på fjell
vannene. 

Kongeørn, Aquila chrysaetos. 2 individer ble sett ved Djupen høsten 
1%7, og et av dem ble seinere skutt. Den 27.02.69 iaktok vi en ungfugl 
ved Råkefjellet. 

Et individ slo seg til i bygda vinteren 1969/ 70. Den første observasjon 
er fra Ensby den 17.11.69. Seinere ble Ørnen iakttatt en rekke ganger bl.a. 
på et rådyrkadaver i Skarsmoen den 01.03. og 02.03. Kongeørnen hadde 
øyensynlig selv tatt rådyret da det ikke fantes andre spor i nærheten enn 
etter kampen som hadde foregått (Magnar Vedum pers. medd.) . Det bør 
imidlertid tilføyes at rådyret etter alt å dømme hadde vært et svakt individ. 
Ubekreftede ,rykter går ut på at en kongeørn noe seinere ble skutt tross 
ørnefredningen. 
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2 ad. individer ble den 14.12.70 observert i flukt ved Hunderfossen med 
en flokk kråker omkring seg. 

Fiskeørn, Pandion haliaetus. En sommer i slutten av 1950-årene ble en 
fiskeørn observert svevende høyt oppe i lufta for så å stupe ned i Lågen etter 
et bytte (S. Vedum, pers. medd. ). 

Vandrefalk, ~alco peregrinus. I individ iakttatt i lav flukt på bare 50 
meters avstand 1 øyer Sørbygd den 17.05.70. Gjennom kikkert var bl.a. 
den svarte mustas jestreken meget tydelig. Litt seinere på dagen ble falken 
sett ca. 500 m lenger nord. 

Fj.ellryp7' Lagopus mutus. Olstad (949) nevner at fjellrypa hadde av
tatt 1 de semere år, men at den var å finne i de høyereliggende fjellpartier. 
Som en årsak til tilbakegangen nevner han de klimatologiske forandringer 
som har funnet sted. Vinteren 1953-54 ble det skutt 5 fjellryper (Olstad 
og Aaseth 1%1), og i tiden 1954 til 1961 foreligger rapport om 45 skutte 
fjellryper i øyer (Myrberget 1962) . 

D:n 17.09.65 ble et kull på ca. 10 fjellryper, hvorav 3 ble skutt, obser
vert 1 Lyngkampen (H . Nustad pers. medd.) . I 1970 ble 2 individer sett i 
Lyngkampen den 27.09. (A. Nustad pers medd.). 

Fasan, Phasianus colchict/s. Om morgenen den 20.03.70 så Berit Bræin 
e~ ~asan ved E-6 på Hunder. Denne sjeldne gjesten er antagelig samme in
dIVId som flere ganger ble sett i Lillehammer denne vinteren. Ifølge avisen 
«Gu~brandsdølen» skulle den muligens stamme fra Ringsaker. 

Tjeld, Haematopus ostralegus. På en sandbanke ved Reinsvann (905 
~.o.h .) ble en tjeld den 06.06.70 sett hvile. En tjeld som ble sett ved Okse
tjern den 15.06.70 var trolig samme individ. 

o Storspove, Numenius arqtltlta. Et individ iakttatt i flukt sØrover langs 
Lagen ved Hunderfossen den 26.04.69. Syd for øyer hekker arten årvisst 
ved nordenden av MjØsa. 

Myrsnipe, Calidris alpina. Vår eneste observasjon er fra 1964 da et reir 
med 4 egg ble funnet ved Nedre Moksjø. 

.SvØmmesnipe, Phalaropm lobatus. Olstad (1949) nevnte at svØmme
smpa var observert enkelte ganger i 0yerfjellet til 1949. En rekke observa
sjoner fra de seinere ~r får oss til å anta at arten er en årviss hekkefugl. 
Den 05.06.70 ble parrmg konstatert på et tjern i Astkyrkjelia. 

HettemåKe, Larus ridibundus. Fra 1961 til 1970 ble mindre flokker sta
~ig o.fte~e .sett l?å strei.f ~angs Lågen. På Malmtjern i Øyerfjellet hadde opp
til 9 mdlVlder tilhold 1 tiden 15.06.70 til 20.06.70. 

Makrellterne, Sterna hirundo. En ungfugl ble den 07.08.65 funnet død 
flytende i vannet på Djupen. Terner (ubest.) er ellers flere ganger iakttatt i 
fjellet de siste 5 år. 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto. Hittil er bare 2 individer iakttatt· et 
på Nord-Tretten i juli 1968, og et annet ved Tretten sentrum den 07.05:70. 
Arten hekker tallrikt i Lillehammer, syd for øyer. 
. Snøl~gle, ~yctea scandia ca. Collett (1921) nevner 3 reirfunn av snØugle 
1 Øyerfjellet aret 1891. Om snøuglas forekomst i øyer skrev Olstad (1949): 
«Sneuglen nu for tiden må i det hØyeste betegnes som en tilfeldig besøker.» 
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Høsten 1959 hadde 1 individ tilhold ved Krukerud seter hvor den ved 
flere anledninger angrep folk (O. Opheim pers. medd.). Om kvelden den 
26.07.70 ble en snøugle sett ved Grunna seter og der hadde 1 individ til
hold også året før (Terje og Magnar Vedum pers. medd.). 

Spurveugle, Glatfcidium passerinum. Det tredje reirfllnn av spurveugle i 
landet ble gjort i ei osp ved Tretten sentrum den 25.04.10 (Collett 1921). 

Sammen med perleugle (Aegolius funertlS) er spurveugle den vanligste 
uglearten i bygda. Det har likevel ikke lykkes oss å påvise hekking, men 
hamstringslagre er funnet flere ganger. Byttedyrenes størrelse har variert 
fra dvergspissmus (Sorex minutus) til flaggspett (Dendrocopos major). 

Hærfugl, Upupa epops. Om morgenen den 01.05.68 ble en hærfugl ob
servert ved Tretten (J. Karlstad pers. medd.). Noen dager seinere meldte 
avisen «Gudbrandsdølen» at en hærfugl var sett lenger nord i Gudbrands
dalen. 

Duetrost, Turdm viscivorus. Arten er påvist hekkende i Mosdalen i øyer 
21.06.70. 

Ringtrost, Turdus torqttattfS. Flere hekkelokaliteter er funnet på fjellet og 
et par observasjoner tyder på hekking nede i bygda. Den 07.07.70 ble en 
ringtrost med mat i nebbet sett nedenunder Skjønsbergaksla (fig. 3). Likeså 
ble et par observert i et nyplantingsfelt i øyer den 18.05.70. 

Varsler, Lanitts exct/bitor. 1970 var et toppår for varsler i distriktet og 
dette hadde sannsynligvis sammenheng med det gode smågnageråret. I bar
skogsområdet opp mot Neverfjell hekket etter alt å dømme et par denne 
sommeren. Ved Oksetjern ble et kull på 4 observert den 02.08.70. Enkelt
individer er dessuten sett den 16.08, 26.08 og 30.08.70, henholdsvis ved 
Grunna, Øvre Astvann og Djupen hvor varsleren under iakttagelsen tok ei 
mus. 

Tornsanger, Sylvia commtmis. En o påtruffet i bringebærkratt ved Isak
stuen nær grensen mot Lillehammer den 28.06.70. Dens ivrige varsling ry
det på hekking. 

Stillits, Cardttelis carduelis. Ett eksemplar ble iakttatt sammen med noen 
dompaper ved Tretten kirke den 01.03.69. 

Konglebit, Pinicola enucleator. Siden 1955 har et konglebitpar vært å 
se hver eneste sommer ved O. Opheims hytte i en granbevokst li nær Ha
fjellet. Gjennom alle disse årene er dens hekking konstatert bare en gang, 
(2 unger sett av O. Opheim i siste del av juli 1966), men etter oppførselen 
å dømme vil vi tro at den har hekket ganske regelmessig i lia. Sommeren 
1968 oppholdt en O seg mye ved hytta hvor den speilte seg i vinduene. 
Fuglen var tydelig aggressiv ved å se «en annen hann», noe som rydet på 
at den hevdet revir i forbindelse med hekking eller kanskje fordi den var 
uten make. En konglebit ~ ble observert ved Hunnbergsli seter den 
04.06.70. 

I tillegg bør nevnes at utenfor øyer ble kongle bit påvist hekkende i 
Fåberg Vestfjell, idet 2 unger og 1 ad ~ ble sett. Området ligger ca. 5 mil 
vest for Hafjellet i nærheten av Ornitjernkampen nasjonalpark, 800-900 
m.o.h. og også der med gran som dominerende tresort. 
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Om vinteren sees konglebiten ikke så sjelden i bygda. At den ser ut til 
å være en nesten årlig hekkefugl i distriktet må være noe nytt i vår viten 
om denne arts utbredelse i Norge, som i litteraturen er angitt til å strekke 
seg sØr til Nord-Trøndelag. 

Båndkorsnebb, Loxia leucoptera. Følgende 3 observasjoner er gjort i 
1970: Ett individ sammen med en furukorsnebb (Loxia pytyopsittactts) 
den 29.03 ved Brennlia (Tretten), to eksemplarer i samme område den 
03.05 og ett eksemplar i et barskogområde på grensen mellom øyer og 
Lillehammer den 15.05. Forekomsten av båndkorsnebb har trolig sammen
heng med invasjonen av grankorsnebb (Loxia curtJirostra) og det gode 
kongleåret i 1970. 

Hortulan, Emberiza hortu/ana. Et reir med egg ble funnet i øyer Sørbygd 
omkring 1960 og i 1963. Siden er hortulan ikke påvist i øyer. 

Lappspurv, Calcarius lapponicus. I bygdas nordøstlige fjelltrakter er ar
ten sett på en rekke steder sommeren 1970. Hekking (unger) ble konstatert 
innenfor Tittertjern den 13,08 og ved Gråurtjern den 30.08. 

Arter observert før 1961, men ikke 1961-70j Species observed before 
1961 J but not 1961-70. 

Myrhauk, Circus cyanetts. Olstad (1949) skrev: «Endelig bør også nev
nes at blant fuglene har øyer i det minste en ny innvandrer som er blitt 
alminnelig i den senere tid. Dette er myrhauken. Inntil 1920 synes ikke 
denne fugl å være observert i øyer, men det sistnevnte år iakttok jeg et 
eksemplar innenfor Steinsetra. I de nærmeste etterfølgende år ble den 
nu og da observert, men det var først fra omkring 1930 og utover at den 
ble hyppig å påtreffe. Nu for tiden er myrhauken mange år den alminne
ligste rovfugl å se inne på fjellet, og dens reir er flere ganger påvist.» 

Avkastningen ved jakt og fangst omfattet med sikkerhet 2 skutte myr
hauker i 1938 (Olstad 1943) . Selv om den kanskje forekom, nevnes arten 
ikke i senere oversikter over avkastningen (Olstad og Aaseth 1961). 

Fra 1950- og 60-årene foreligger ingen rapporter, og arten er antagelig 
blitt borte fra bygda i 1950-årene. 

Rapphøne Perdix perdix. Omkring 1920 var arten vanlig (B. Opheim 
pers. medd.), men allerede i 1949 skrev Olstad at rapphøne var forsvunnet 
i de senere år. I denne korte periode forekom rapphøne temmelig tallrik, 
og bygdefolk kan fortelle at det var allminnelig å skremme opp store flok
ker om vintrene. 

Temmincksnipe, Calidris temminckii. I forbindelse med observasjoner 
av vipe, svømmesnipe og toppand i Øyerfjellet, skrev Olstad (1949): «Like
ledes fant jeg en gang i nærheten av Nyseteren en rugende Temminck
sneppe.» (Ca. 2 km S for Grunnvatnet.) 

Dobbeltbekkasin, Gallinago media. I 1937 var det i jaktavkastningen 
l dobbeltbekkasin og i 1938 ble det skutt 5 individer (Olstad 1943). I 1948 

19 



ble felt 1 stk. (Olstad og Aaseth 1961). Rundt 1950 var det ennå en fast 
bestand av dobbeltbekkasin i Øyerfjellet, men Olstad skrev i 1949 at man 
med noenlunde sikkerhet kunne si at den var avtatt i den senere tid. 

l avkastningen 1949-54 var det ingen dobbeltbekkasin (Olstad og 
Aaseth 1961). l likhet med myrhauken ble trolig også dobbeltbekkasinen 
borte i løpet av 1950-årene. 

Hubro, Bllba bIIba. T. Ile (1960) skriver at hubroen var vanlig i øyer fra 
gammelt. Lengst holdt den seg i Skjønsbergaksla (fig. 3), hvor den ble borte 
omkring 1910. IfØlge]. Stalenget (pers. medd.) skal den imidlertid være 
hørt i bygda til ca. 1925 . 

l alt er 141 fuglearter sett i øyer i perioden 1961-70. Herav er 89 på
vist hekkende, 17 muligens hekkende og 35 enkeltobservasjoner, streifgjes
ter og trekkgjester. I tillegg kommer 8 arter som bare er påvist i bygda før 
1961. Hovedinntrykket er at fuglefaunaen i øyer er ganske stabil når det 
gjelder artssammensetning. Forandringer av individtallet innen enkelte 
arter i løpet av de 10 siste år kan vi likevel peke på. 

Toppand har i de 3 siste år utbredt seg og økt i antall i kommunen og 
hekker nå ganske vanlig. Ellers har vipe, fiskemåke, ringdue, stær og blå
strupe vist en tydelig øking i antallet. Disse artene må nå karakteriseres som 
vanlige hekkefugler i bygda (1970). 

Av spesiell interesse er hekking av konglebit i lia opp mot Hafjellet. Dette 
er så vidt vites den sørligste hekkelokaliteten for kongle bit i landet. 

Hettemåke, gråmåke, terner og tyrkerdue er under innvandring, og det 
varer trolig ikke lenge før hettemåke og tyrkerdue vil hekke i øyer. Hortu
lan er med sikkerhet forsvunnet fra øyers fauna i løpet av 1961-70. 

l markert tilbakegang er rovfuglene, storfugl, (muligens også orrfugl), 
trane og svartspett. Ser en på trekkgjestene synes gåsetrekk å bli sjeldnere 
å se. 

Noen oppsiktsvekkende rik trekk- eller fuglelokalitet finnes ikke i bygda. 

SUMMARY 
THE BIRD FAUNA IN THE bYER DISTRICT, NORTH OF LILLEHAMMER, 
OPPLAND COUNTY 

These observations were made during the period 1961-1970. Information on species 
observed before 1961 has been taken from publications by Olstad on his previous in
vestigations in byer. 

A total of 141 species wete observed; 8 species have not appeared since 1961, 89 spe
eies were found breeding and 17 may be breeding birds. (Table 1.) 

During the above mentioned decennium, the populations of Aythya /uligula, Vanellus 
vanellus, Larus canus, Columba pal11mbus, Sturntts vulgaris and Luscinia sttecica, have in
creased. 

Observations on Larus ridibundus, Lams argentattlS, Sterna sp. and Streptopelia deeaocto 
indicate a steady increase each year during this period. 
All birds of prey, as well as T etrao urogallus, Gms grus and Dryoeopus martius seem to 
have decreased and the Emberiza hortttlana to have vanished. 

hems of special interest are: The sourhernmost Norwegian breeding of Pinicola 
enucleator on the Hafjell mountain side; 6 A quila ehrysaetos observed during the ten 
year period, l Faleo peregrinus seen three times in May, 1970, 1 Haematopus ostralegus 
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seen in June 1970, l Nyctea scandiaca recorded during the sommers of 1969 and 1970, 
l Upupa epops on May l , 1968, l Cardttelis carduelis on March l, 1%9 and 3 Loxia 
leucoptera observed through March-May, 1970. 

Aurhors' addresses: 
Arnekleiv: 
2635 Tretten 

Hjelmstad: 
2635 Tretten 
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NYTT FRA TROMSØ MUSEUM, ZOOLOGISK AVDELING. NO. 4. 

Havsule, Sula bassana, fra Bass Rock, Skotland 
hekkende på Andøya. 

EINAR BRUN 

På Skarvklakken (69 ° 10' N, 15 °41' 0) utenfor Nordmjele på Andøyas 
vestside ble en liten koloni av havsule etablert i 1967 (Brun 1967). Under 
diskusjonen om hvor disse havsulene stammer fra ble det konkludert med 
at de sannsynligvis kom fra det samme overskudd som også har kolonisert 
Runde, dvs. antagelig fra de britiske øyer. 

Sommeren 1970 fikk vi direkte bevis for dette. Ved et besøk på Skarv
klakken 26. juli ble en hekkende havsule som var ringmerket fra før obser
vert. Den hadde en fargering-kombinasjon av to blå ringer på høyre ben 
og metallring på venstre. Fargeringene var ikke av den vanlige båndformete 
type, men var formet som tynne plastspiraler. Dessverre lyktes det ikke å 
fange fuglen, men fargeringenes kombinasjon og type viste seg å være til
strekkelig til å lokalisere fuglens opprinnelsessted. 

Utenom Norge hekker havsulen på Island, FærØyene, De britiske øyer, 
Kanaløyene, Bretagne og Newfoundland (Rein sch 1969). Svar på forespørs
ler til ringmerkingsinstitusjonene i Danmark (for FærØyene), Frankrike, 
Island, Storbritannia og USA gjorde det klart at fargernerking bare var 
brukt i Canada og i Skottland. I Canada (på Bonaventure Island) var imid
lertid bare brukt gule fargeringer sem var aven annen type (B. Sharp in 
litt.). Den eneste gjenstående mulighet var Skottland der fargeringer var 
brukt på Bass Rock (56 °04' N, 2°38' V) av Dr. J. B. Nelson. Det viste seg 
at han hadde brukt nøyaktig denne type fargeringer, og at han hadde mer
ket flere fugl med en kombinasjon av bl.a. to bl:3. ringer på høyre ben på 
voksen hekkefugl i 1962, 1963 og 1968 (Nelson in litt.). 

Den allerede fargeringmerkede havsule på Skarvklakken har således 
hekket minst en gang på Bass Rock før den slo seg ned for å hekke i Nord
Norge. Det er umulig å si om denne fugl har vært oversett på Skarvklak
ken tidligere eller om den hekket for første gang i 1970. Reirets beliggen
het var ny, hvilket tyder på at fuglen hekket der for første gang. En annen 
indikasjon på det samme var det forhold at det var en stor tilgang på nye 
hekkepar siste år, da kolonien økte fra sju hekkende par i 1969 (Brun 1970) 
til 36 i 1970. 
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Nordmjele 

BASS ROCK 

Fig. 1 
Norske g jenfunn av havsule fra Bass Rock (fylte sirkler) og fra andre kolonier i Stor

britannia og Island (åpne sirkler). 
Norwegian raovcrieJ of Gannet from Bau Rock (filled circleJ) and from olher coloniGJ 

in Britain and l celand (open circleJ) . 
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Av 22 gjenfunn (ekskl. Skarvklakken) i Norge av utenlands merkerle 
havsuler pr. 1970 (gjenfunnskort utlånt fra Stavanger Museum) er 14 
(64 %) fra Bass Rock (Fig. 1), mens de Øvrige er fra Grassholm, Wales 
(3 stk.); Ailsa Craig, Skottland (2 stk.); Sulnasker, Vestmannaeyar, Island 
(2 stk.) og les Etacs, Alderney, Kanalen (1 stk.). Havsulen fra Bass Rock 
på Skarvklakken er langt den nordligste av de som er gjenfunnet i Norge, 
men passer for øvrig med spredningsmønsteret til de britiske havsuler. 

SUMMARY 
GANNET, Sula bassana, FROM BASS ROCK, SCOTIAND BREEDING 
ON ANDbYA 

A breeding adult gannet with colour·rings was observed 26 July 1970 in the recently 
establishcd colony on Skarvklakken (lat. 69° 10' N) off Nordmjele, Andiiya in North 
Norway. It proved ro have been ringed as a breeding adult on Bass Rock, Scotland in 
ane of the years 1962, 1963 or 1968. It may have bred on Skarvklakken befare 1970, 
but the new nest·sire and rhe grear increase from seven breeding pairs in 1969 ro 36 in 
1970 indicare rhar 1970 was irs firsr year of nesring on Skarvklakken. Mosr of rhe Nor
wegian recoveries of Ganners ringed aurside Norway are from birds ringed on Bass Rock 
(Fig. 1). 

Aurhor's address: 
Tromsii Museum 
9000 Tromsii 

LITTERATUR 
Brun, E. 1967: Hekking av havsule, Sula bassana, i N ord-Norge. Sterna 7: 376- 386. 
- 1970: Havsulekolonien på Andøya. Ottar (63): 5-8. 
Reinsch, H . H. 1969: Der Bassriilpel. Neue Brehm Buch. 412: l-Ill. 
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Myvatn, et fugleeldorado på Island 

ROGER ENGVIK 

I det nordlige Island ligger Myvatn i et vulkansk område som er blitt et 
av de mest attraktive turiststedene i landet. Rundt sjøen Myvatn ligger det 
ene merkelige naturfenomen etter det andre, og selve sjøen byr kanskje på 
den største attraksjonen - tusenvis av fugler, hovedsaklig ender, svaner og 
vadere. 

Myvatn er blant verdens fuglerikeste sjøer, og med sine 38 kvadratkilo
meter er den nummer fem i utstrekning blant Islands innsjøer. Den ligger 
ca. 10 mil fra Akureyri. 

En av de solrikeste dagene, i slutten av august 1970 var jeg ved Myvatn, 
i følge med den svenske ornitOlogen Svenn Axel Bengtson. Bengtson har 
gjennom en rekke hekkesesonger fulgt fuglelivet ved Myvatn og med sær
lig interesse for andefuglene. 

Båten vår lå ute på den rolige og speilblanke vannflaten, og rundt oss 
lå små, grønne holmer - egentlig krater, som nå var dekket av vegetasjon. 
lite var det som fortalte at de små fredelige øyene en gang hadde vært ild
sprutende vulkaner. Vi hadde forresten vært i land på noen av dem, og 
vegetasjonen bestod hovedsaklig av gras og mose, men også planter og 
busker av forskjellige slag. Moselaget lå tykt og mykt oppover vulkan
sidene, og vi sank nedi helt til anklene. Som å gå i en myk dunseng. 

Myvatn er verdenskjent for sitt fugleliv. Her fins omtrent alle de typer 
av ender en kan få se i Europa. Dessuten er her store mengder sangsvaner, 
gjess og måser - for ikke å snakke om alle vadefuglene som også har til
hold her. 

Myvatn har fått sitt navn etter myggsvermene som opptrer over sjøen 
utpå sommeren. Myvatn betyr rett og slett Myggsjøen, og det er hoved
saklig familien Chironomidae som opptrer der i utrolig store mengder. På 
stille, varme dager svermer myggen over sjøen som en sky, og trekker sjel
den lenger bort fra strandkanten enn 100 meter. Det er også hovedsakelig 
disse områdene som er mest fruktbare og vegetasjonsrike, og de står i sterk 
kontrast til de mer øde lava- og svovelmarkene lenger unna. 

Myvatn er en grunn sjø, ikke stort mer enn 3 meter på det dypeste. Dette 
gjør at sollyset får rik anledning til å hjelpe fram planktonet - de mikro
skopiske dyr og planter som lever i sjøen. De høyere plantene får også lys 
i massevis og derfor er det en rik bunnvegetas jon i MYvatn. To små 
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elver renner inn i sjøen, men ute i vannet kommer det dessuten opp en 
rekke undersjøiske kalde og varme kilder. Alt dette gjør sitt til at det pro
duseres rikelig med føde for både fisker og fugler, og den viktigste føden 
for begge disse dyregrupper er mygglarvene, som ligger tett i tett på bunnen 
av sjøen. 

Ørretfisket er en fin tilskuddsnæring for bøndene ved Myvatn, men også 
endene er med på å støtte økonomisk. Det drives ikke jakt på fuglene, 
snarere tvert imot. Bøndene verner fuglene så godt de kan, men beskatter 
dem ved å sanke egg. Men de lar alltid 4-5 egg bli tilbake i reiret. 

I en sesong kan bøndene ved Myvatn samle inn 50000 egg, og enda er 
det rikelig tilbake, slik at bestanden kan holde seg oppe. N år det gjelder 
den islandske kvinanda, eller islandsand, Bucephala islandica, som den 
offisielt skal hete så holder bøndene den nesten som husdyr. De henger 
opp rugeholker ved gårdene, men fuglene hekker også oppe i husgavlene, 
og hvor de ellers måtte finne et brukbart husrom. 

Islandsanda er den store severdighet for oss som kommer utenfra. Fug
len fins bare her ved Myvatn som hekkefugl, og det er svært lite av den 

Fra en av holmene i Myvatn der endene hekker. De små toppene ute i vannet er egentlig 
gamle eksplosjonskrater. 

From ane o/ the islets in Lake My'vatn where the dueks breed. Th e visible peaks in the 
lake are remnants o/ small explosive voleanoes. 
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Sangsvaner og ender i MYvatn. 
Whooper Swans and ducks in Lake Myvatn, 

Islandsand (islandsk kvinand) i overgangsdrakr i strykene der Laksa renner ur av MYvarn. 
Bar,rot// s GoldeneJ'e (Bueephala island iea) in intermediate plumage, swimming in the 

rapids where Laksa runs out o/ Lake Myvatn, 

Alle fo ros: Roger Engvik. 



andre steder i Island. (I Norge er denne arten bare observert to ganger i 
forrige århundre.) 

Ellers er det vanlig å se brunnakke, sammen med svaner, bergand og 
toppand. De to sistnevnte andearter utgjør omlag 6- 7000 individer. Ute 
på holmene ligger endene på egg tidlig på sommeren, og da er det store 
mengder av dem. Andre ruger i hull i lavaklippene rundt sjøen. 

Kvelden før denne båtturen hadde vi sittet ved bredden og betraktet de 
store flokkene av fugl som lå og beitet ute på den stille vannflaten. Sang 
svanenes trompetstøt, og snadderet fra tusenvis av ender brøt kveldsstill
heten idet sola gikk ned. Det var et fantastisk syn - enn opplevelse en 
aldri glemmer! 

Produksjonen av mygglarver betyr mye for fuglelivet, og siste sommer 
var næringstilgangen svært dårlig sammenliknet med tidligere år. Normalt 
tilhører Myvatn de mest produksjonsrike innsjØene på denne breddegraden, 
man har anslått antall mygglarver pr. kvadratmeter av bunnen til minst 
20000. I 1970 ble det neppe over 2000 larver pr. kvadratmeter, så det var 
svært dårlig i forhold til ellers. Dette innvirket på fuglelivet. Eggleggingen 
ble nærmest en fiasko, og en stor del av ungene kom ikke ut av egget i det 
hele tatt. Et resultat som utvilsomt skyldes svikten i næringstilgangen i 
den tiden fuglene så absolutt trenger e~ hel del ekstra proteiner. En god 
tilgang på mat er også avgjørende for at andefuglene skal kunne legge et 
eggkull som ofte tilsvarer kroppsvekten til hunnen. Sist sommer kunne en 
se et stort antall underernærte fugler, og en fant også døde ender langs 
strendene. Det ble hevdet at gjennomsnittsvekten på endene i 1970 var 
klart lavere enn tidligere år. Været var også dårlig i klekketiden, og de 
fleste av ungene som ble klekket strøk derfor med. 

Det største antall fugl kan en se ved Myvatn i august. Da er også unge
kullene kommet ut på vatnet. Den beste tiden for ornitologer er imidlertid 
i slutten av mai og begynnelsen av juni før eggeleggingen har funnet sted. 
Da ligger fuglene parvis ute på vatnet, og hannene er i praktdrakt. Mange 
av hannene drar fra området allerede i slutten av juni måned og overlater 
ruging og ungepass til hunnene. 

Det hekker årlig rundt 40 fuglearter ved MYvatn. Det som i ornitolo
gisk sammenheng er så unikt ved M}\'atn er at det innenfor et så snevert 
område fins hele 15 (enkelte år opp til 17) forskjellige arter ender som 
hekker. Dette er helt enestående i Europa, en finner neppe maken på hele 
den nordlige halvkulen. 

SUMMARY 
MYVATN, A BIRD ELDORADO IN ICELAND 

The author points out the great number of ducks representing 15 (occasionally 17) 
speeies at this lake. The main food consists of larvae of the family Chironomidae appear
ing in very large numbers. 
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Author's address: 
Sunnmorsposten 
6000 Ålesund 

Om måltrostens reir 

A. BERNHOFT-OSA 

Både i kåserier og i aviser blir det av og til nevnt at i Norge er mål
trosten, Tttrdm philomelos, ennå ikke blitt byfugl i likhet med svarttrost, 
T . merula, og rødvingetrost, T. iliactls. Dette stemmer ikke når det gjelder 
Stavanger. Alt for en 40 år siden så og hørte jeg ofte måltroster inne i 
selve byen. Enkelte av dem nyttet gjerne et hustak som sangplass, og reir 
kunne en finne i trær og busker i hager og parker. I ett tilfelle undersøkte 
jeg et måltrostreir som lå i villvinen på en husvegg ikke langt fra byens 
sentrum. I samme strøk av byen ble vedstående bilde tatt i 1967. Inne i 
eføyen på venstre siden av trappen lå et måltrostreir med egg. Det ble 
plyndret av noen gutter, så jeg fikk bare undersøkt selve reiret, men det var 
helt typisk for arten. 

I litteraturen heter det at måltrosten nytter spytt for å fukte den morkne 
tremassen, fausken, som klines innvendig i reirskålen. Denne opplysning 
går igjen i de håndbøker som jeg har for hånden. Vi finner den hos Schaan
ning, Collett, LØvenskiold samt i Fuglene i Norden og i Norges Fugleliv. 
- Svein Haftorn skriver i Fuglene våre bare at måltrosten «forer med tre
masse som størkner til hard skål». - Dette med spytt som bindemiddel går 
også igjen hos utenlandske forfattere, bl.a. Liebe, Neunzig, Witherby, 
Heinroth og andre. 

I årenes løp har jeg mange ganger funnet måltrostreir som var under 
bygging. Og selv om det hadde vært flere dagers oppholdsvær, kunne reir
skåla kjennes helt fuktig innvendig. Enkelte ganger så våt som om den 
skulle ha vært dynket med vann. Noe som neppe kunne skyldes fuktighet 
i luften. - Jeg gjorde noen forsøk med å tygge en klatt fausk fra trestuver 
der en måltrost var i ferd med å hente fausk til reiret. Forsøkene gjorde at 
det for meg virket helt utrolig at en så liten fugl virkelig kan prestere nok 
spytt til å gjennombløte tremassen. Jeg kom til å tenke på om måltrosten 
kanskje væter fausken i vann, selv om spytt tjener som bindemiddel? 

I noen høve la jeg merke til at måltrosten ikke fløy direkte til reiret med 
fausk i nebbet, men tok retningen mot en bekk eller vannpytt før den fløy 
til reiret. Dessverre lyktes det meg ikke noen gang direkte å få se om faus
ken ble dyppet i vann. I alle høve kjentes reirveggen meget våtere enn 
fausken i den trestubben der fuglen hentet materialet. 

Under en samtale med Tor Ottar Olsen, Stavanger, kom vi inn på dette 
spØrsmål. Han har i mange år drevet ornitologiske observasjoner og er en 
øvet iakttager. Følgende data som jeg fikk fra hans dagbok er meget inter
essante. 

29 

. Fauna 24: 29-3 1. Oslo 197 1. 



Et reir av måltrost lå i eføyen nedenfor veggen på venstre side av trappen. 
Foto: Svein Olav Larsen. 

Iakttagelsene ble gjort på Gausel ca. 7 km sØr for Stavanger sentrum. 
Biotopen bestod av gammel bjørkeskog med tett undervegetasjon av ville 
bringebær og bjørnebær. Det var rikelig med råtne stubber og skogbunnen 
var vassjuk med mange vannhull. Der så Olsen den 14. mai 1962 at en 
måltrost dyppet fausken i vann. og det samme hendte den 21. mai 1963 ved 
nøyaktig det samme vannhull, mens han holdt øye med en måltrost for å 
finne reiret slik at ungene seinere kunne bli ringmerket. Fuglens fram
gangsmåte var den samme begge ganger. Denne hakket løs morken fausk 
fra en gammel trerot i nærheten, tok en passelig stor dott i nebbet og fløy 
bort til vannpytten. Der dyppet fuglen fausken opp og ned i vannet flere 
ganger, deretter ristet den på hodet noen ganger til siden, omtrent som når 
trosten rister en makk. Fra vannpytten fløy måltrosten til reiret. 

Her foreligger det altså to direkte iakttagelser av at måltrosten kan fukte 
fausken før den klines i reirskåla. Det synes å bekrefte min gamle antagelse 
om hva fuglene skulle da jeg så dem fly i retning aven bekk eller vann
dam. N år så mange kjente ornitologer nevner dette med spytt som fukte
middel ved omtalen av måltrosten, kan en kanskje gå ut fra at de bare har 
sitert eldre kilder uten å ha undersøkt spørsmålet nærmere? D a jeg i sin 
tid skrev om måltrosten i Norges Dyreliv (1948), fant jeg det best ikke å 
dra i tvil det som stod i håndbøkene, men i Norges Dyr, bind Il, s. 440 
(1970) har jeg nevnt spØrsmålet. 
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På grunn av Tor Ottar Olsens og mine egne iakttagelser vil det være av 
interesse med flere observasjoner. Og det skulle det vel være lett å få når 
det er så mange fugleobservatører i vårt land. Derved kan det bli avgjort 
om det er regelen at måltrosten fukter fausken i vann, i det minste i tørt 
vær, eller om de ovenfor nevnte iakttagelser bare er unntak. Etter min me
ning bør «spytt-teorien» undersøkes nærmere, selv om måltrostens «spytt» 
kan tjene som bindemiddel. Det heter om fossekallen, Cinclus cinclttS, at 
den dypper mosedottene i vann før de nyttes som reirmateriale. Så hvorfor 
kan ikke noe tilsvarende være tilfelle hos måltrosten? 

SUMMARY 
About 40 years ago, the Song Thrush, Tttrdtts philomelos, had already become a "town 

bird" and has since been found breeding in certain gardens in Stavanger. In one case, 
the author discovered a nest among the Virginia creeper growing alongside abuilding 
wall near the centre of town. 

The photograph shown another breeding place among the ivy under the wall on left 
side of the porch stai rs. 

In most handbooks on birds, the Song Thrush is described as using rotted wood mixed 
with saliva for lining nests. The auhtor, however, reports that birds have been observe'd 
occasinonally to dip the rotted wood in water before applying it to the nests. 

Author' s address: 
4050 Sola 
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Fuglefaunaen i verdens nordligste bjerkeskog 

HJALMAR LARSEN 

Verdens nordligste bjerkeskog finnes på N ordkynhalvøya i Finnmark 
på ca. 70° 57' N, 16°45' 0. Den begynner like ØSt for Kjøllefjord og strek
ker seg mot nordøst over en strekning av ca. 8 km til Oksfjord (fig. 1) . 

På de værhardeste stedene består skogen bare av busker og småkratt, på 
lune steder er den imidlertid ganske frodig, og trærne når en høyde av ca. 
10 meter (fig. 2, 3) . Inne i bjerkeskogen finns et par vann, og der er også 
noen elver og små myrstrekninger. 

Skogen ble undersøkt 30/6, 2/ 7 og 7/7 1969. Nye besøk fant sted 
13/ 7 og 16/ 7 1970. Følgende arter er blitt observert i skogen og på van
nene: 

" / -

NORDKAPP 
/ 

010 30 50 km 
L..I L..I 1....1 

Fig. 1 
Verdens nordligste bjerkeskog på Nordkyn-halvøya er avmerket med sort. 

Arealet er ca. 8 km langt. 
T he northemmost birch forest in the world, on the Nordkyn peninsrtla, is marked with 

black. T he area is abortt 8 km lang. 
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Fig. 2 
I det sydvestlige området av skogen s~ tt mot øst mot Storvann. 

In the sotttheastern part of the forest , seen. eastwards towards Lake Storvann. 

Fig. 3 
I det nordØstlige området av skogen sett mot nord. Oksfjorden utover mot venstre. En
kelte trær er vel så hØye som telefonstolpene, men delet av skogen er mer buskaktig. Det 
hittil nordligste kjente redet av bjerkefink ligger ca. 100 meter til høyre for hytten midt 

i bildet. 
In the northeastem part of the forest, seen northwards, with the Oksfjord to the leit. 
Single trees are somewhat higher than telephone poles, but parts o/ the woods are more 
bushy. Th e northemmost Bj'ambling nest, JO far known, is situated about 100 metres to 

right of the cottage in the ce11fre o/ the photograph. 
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o bservas jonsliste. 
Symboler: 

a = 1- 5 fugler observert 
b = 6-30 
c = 31-60 

( ) = informasjon fra andre 

For egne observasjoner er tallene g jennomsnittstall for de to årene. 

a Storlom, Gavia al'ctiea a Skjære, Pica piea 
a Smålom, Gavia stellata (a) KjØttmeis, Parus major 
a Havelle, Clangula hyemalis (a) Granmeis, Parus mon/anus 
b Ærfugl, Somateria mollissima a Fossekall, Cinelus cinelus 
a Siland, Mergus serrator b Gråtrost, Turdus pilaris 
a Fjellvåk, Buteo lagopus b Rødvingetrost, Turdus iliac1is 
b Lirype, Lagop1is lag opus b Steinskvett, Oenanthe oenanthe 
b Sandlo, Charadriu.i hiatieula a Rødstjert, Phoenieurtts phoenicurus 
(a) Enkeltbekkasin , Gallinago gallinago b Blåstrupe, Luseinia sueeiea 
a Rødstilk, Tringa totanus c LØvsanger, Phylloseopus troehilus 
a Strandsnipe, Aetitis hypoleueos a Trepiplerke, Anthus trivialis 
b Temmincksnipe, Calidres temminekii c H eipiplerke, A nthlts pratensis 
b Gråmåke, Larus argentatus b Linerle, M otaeilla alba 
b Fiskemåke, Larus eanus b Gråsisik, Aeanthis flammea 
a Sterna sp. b Polarsisik, Aeanthis hornemanni 

(a) Ugle, art uviss b Bjørkefink, Fringilla monti/ringilla 
b Fjellerke, Eremophila alpestris (a) Gulspurv, Emberiza citrinella 
b Ramn, Corvus corax b SnØspurv, Plectrophenax ni1!alis 
b Kråke, Corvlts eorone 

Den interessanteste observasjonen var hekkende bjørkefink. Oksfjord er 
visstnok det hittil nordligst kjente hekkestedet for denne arten. Dog tror jeg 
at den snart vil bli funnet ennu lenger nord som hekkefugl. 

En rugende linerle hadde noe svart bare på brystet, var ellers lysegrå 
overalt på hode og rygg. 

Det ble meg fortalt at både rev, hare og røyskatt har tilhold bjerke
skogen. Jerv og gaupe var ennu ikke blitt observert. 

SUMMARY 
THE BIRD FAUNA IN THE N OTHERNMOST BIRCH FOREST IN THE WORLD 

The author gives a list of the avifauna in [his forest, situated at 70° 57' N, 18 ° 45' E 
in Finnmark county, North-Norway. 
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Pigghå og lundefugl med gummistrikk 

BJØRN BERLAND 

I de senere år er gummistrikk og plast blitt en ny type forurensnings
kilder, idet fisk og andre dyr både i ferskvann og hav har viklet seg inn i 
dem eller fått dem mer eller mindre stramt rundt kroppen tildels så stramt 
at kraftige innsnøringer gradvis utvikles ved vekst. Nylig har Hognestad 
(1970) gitt en oversikt over kjente norske funn , ialt 22, av fisk med gum
mistrikk rundt kroppen. Pedersen (1970) beretter om en steinkobbe, Phoca 
vitulina L., med en ring av et stivt plastrør omkring halsen. Slike funn er 
nok også vanlige i andre land, hvilket et tillegg til Hognestads artikkel vit
ner om. East (970) demonstrerer ved et foto hvordan en ørret i ferskvann 
i USA var sterkt innsnørt p.g.a. en gummistrikk fra en ølboks. 

Det synes som om de fleste slike funn er gjort på beinfisk, men Hogne
stad nevner 2 tilfelle fra pigghå, Sqttalus acanthias L., begge fra Vestlandet, 
men føyer til i en fotnote at finnerne har gjort liknende funn tidligere. 

Den 31. juli 1970 tok jeg en del pigghå på trollgarn på grunt vann ved 
Godøysund, Tysnes i Hordaland. En av dem, en 81 cm lang drektig hunn, 
hadde en stor gummiring rundt halsen (se fig.). Gummiringen stammer 
trolig fra en vanlig husholdnings-gummihanske, som har en forsterkende 
ring omkring åpningen. Det interessante er at gummiringen ikke satt stramt 
om kroppen, men var tvertimot ganske rommelig. Da haifiskene har tem
melig faste og stive finner, som ikke kan legges tett inntil kroppen som 
hos beinfiskene, var gummiringen stoppet opp mot de utstikkende bryst
finnene. På ryggen, like over brystfinnene hadde gummiringen forårsaket 
et stort gnagsår; skinnet var her slitt vekk og den underliggende musku
latur var eksponert, i såret var det også noe blodutredelse. I tillegg til dette 
dorsale sår, fantes på hver side av nakken, ved Øvre ende av skulderbeltet, 
et mindre gnagfelt som en lys flekk, men her var det ennå ikke hull på 
skinnet. 

Dette funn viser at en gummistrikk ikke nødvendigvis behøver å sitte 
stramt for å gjøre skade. Dette gjelder nok først og fremst for haifisk; en 
beinfisk har vel større sjanser for å kunne svØmme ut aven rommelig ring. 

Dette og andre liknende funn gjelder vannlevende dyr som har et 
fremmedlegeme av plast eller gummi utenpå kroppen. En annen type for
urensing, og kanskje vel så viktig, er den innvendige som oppstår ved at 
dyr sluker plast, gummi eller andre kunststoffer. En slik forurensning lar 
seg vel oftest ikke umiddelbart observere utvendig, men vil kunne påvises 
ved disseksjon. 
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Fig. 1 
Pigghå hunn, Squalus acanthias L., med løs gummiring, som stammer fra en gummi
hanske, omkring halsen. Ringen er stoppet opp mot brystfinnene og har forårsaket et 
stort gnagsår på ryggen og en mindre gnagflekk over toppen av skulderbeltet på hver side 

(se lyse felter) . Godøysund, Tysnes, Hordaland 31. juli 1970. (Foto: BjØrn Berland.) 
Female Dogfish, Squalus acanthias L., with a rubber ring, seemingly part of a rubber 
glove, loosely around its 'teck. The ring had been caught against the pectoral fins, and 
had worn away the skin on the back producing a large wound as well as a small wam 

patch on either side at the upper end of the pectoral girdie. 

Nå er det kjent at mange dyr tar inn sand og grus, som bidrar til finfor
deling av føde. Småpartikler av plast vil nok kunne tas inn på samme måte 
og vil trolig kunne passere gjennom tarmkanalen. Hverken plast eller 
gummi lar seg fordøye i dyrs mage-tarmkanal. Verre er det med større 
fremmedlegemer. Disse kan tenkes å påføre mage-tarm mekanisk skade, 
men den største fare ligger vel i at store objekter kan tenkes å legge seg 
tett opp til magens epitel, blokkering av mage-tarmkanal, og tildels oppta 
så stor plass at det blir liten plass igjen til egentlig næring. Fordøyelses
prosessen vil derved kunne bli hemmet eller redusert, og på lang sikt vil 
dyrene kunne få en dårlig kondisjon, og derved stille noe svakere enn sine 
artsfrender i konkurransen. 

Forurensning av denne type kan tenkes å forekomme både i vann og på 
land, hvor plastposer og andre kunststoffer med matrester kan tenkes å friste 
dyr så meget at de svelges. 

Som et eksempel på denne form for forurensning kan nevnes følgende. 
Den 15. februar 1970 skjøt studentene 1. Byrkjedal, K. Syvertsen og E. 
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Wrånes bl.a. 9 lundefugl, Fratercttla arctiea (L.), på havet NW for Telavåg, 
Sotra, Hordaland. I to av fuglene var det i magen, foruten mysider, et stort 
nøste av tynn, rød gummistrikk. Det er trolig at strikken stammer fra 
elastiske tekstiler, som elastiske bukselinninger o.l. I sjøen må selve 
tekstilene være vasket bort eller råtnet vekk, mens strikken er blitt igjen. 
Den kraftige rødfargen og strikkens form gjør at den kan minne om mark, 
f.eks. polychaeter eller kanskje nemertiner. Det er således mulig at fuglene 
har tatt gummistrikkene for å være spiselige. 

Til slutt vil jeg takke de tre studentene for tillatelsen til å publisere deres 
funn. 

SUMMARY 
DOGFISH AND PUFFIN WITH RUBBER BANDS 

Afemale Dogfish, Squalus acanthias L., caught on 31 ]uly 1970 at Godoysund, Hor· 
daland, was found with a rubber ring loosely around its neck. This rubb~r ring seemed 
to be the reinforcement rim of a rubber glove. There was no constriction of the body, but 
the ring had worn away the skin producing a large dorsal wound above the pectorals as 
well as a small worn patch on either side at the upper end of the pectoral girdIe. 

Two out of nine Puffins, Fratereula arctica L., shot off the coast of Telavå-;, Sotra, 
Hordaland,on 15 February 1970, were fOllnd to have a tangle of thin, bright red, rubber 
threads in their stomachs. These rubber threads, resembling worms, presumably originate 
rotting elastic garments. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
5000 Bergen 
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NYTT FRA TROMSØ MUSEUM, ZOOLOGISK AVDELING NO. 5 

Utbredelse av firfisle, Laeerta vivipara, i Troms fylke 

JOHAN H. ANDERSEN 

Hittil har kjennskapet til firfislas utbredelse i Troms vært meget lite. 
Hecht (1928) har på et utbredelseskart fire funn fra fylket, et fra Kvæn
angen-distriktet, to fra Lyngenhalvøya og et fra Balsfjorden. Soot-Ryen 
(1948) som refererer disse funnene og enkelte andre angivelser, konklu
derer med at det ikke er umulig at den finnes i indre strøk av fylket. Ifølge 
Haftorn (1966) finnes firfisla muligens i Nord-Troms. 

Tidligere forelå bare et funn som med sikkerhet viser at firfisla finnes 
innen fylket, idet Tromsø Museum bare har et eksemplar tatt i Skorpa i 
Kvænangen juni 1954 av A. Antonsen. Det var ønskelig å få mere rede 
på firfislas utbredelse i fylket, ble det i en avisartikkel oppfordret til å 
sende inn opplysninger om funn eller observasjoner av firfisle (Andersen 
1969). Reaksjonen i form av muntlige eller skriftlige meddelelser var 
overraskende stor og ga som resultat følgende lokaliteter og observasjoner 
(observatørenes navn er satt i parentes): 

Vassnes i Kvænangen (A. Vassnes, Tromsdalen). Iakttatt flere ganger i 
relativt åpent skogsområde med bjørk og frodig undervegetasjon av gress. 
Bunnen var relativt fuktig, men det var ikke direkte myrlendt. Også iakt
tatt på eng i slåttonna. 

Badderen i Kvænangen (S. Vass nes, Badderen). 2 eksemplarer iakttatt i 
begynnelsen av 1960-årene på temmelig tørr, steinet mark med lyng og 
emer. 

Vinnelys i Nordreisa (A. Vassnes, Tromsdalen). Et eksemplar iakttatt på 
åpen myr og lyng, ca. 250 m.o.h. Ifølge A. Vassnes er firfisla iakttatt av 
flere personer på dette stedet og ansees som ikke uvanlig. 

Ansamukka og Liiskomukka i Nordreisa, henholdsvis ca. 1959 og 1963 
(H. Hagan, Trondheim). IfØlge Hansen (årstall ukjent) betyr Liiskomukka 
firfislebukta, og ifølge samme kilde forekom da også firfisle her. Ved 
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I 

I 
Fig. 1 

Hittil kjente fo rekomster av firfirsle i Troms og Finnmark. For Finnmark er nord-grensen 
angitt ved en heltrukken linje. 

The distribution o/ the common lizdrd in T roms and Finnmark cotmties. In Finnmark 
the northern limit is marked as a line. 

Svartfoss i nærheten av Liiskomukka har lektor K. Sæther, Finnfjordbotn 
gjentatte ganger iakttatt firfisler på en utslått. De hadde særlig tilhold ved 
stubber på lune plasser nær skogkanten. 

Altevatn, indre del av Leinavatn (T. Moen, Bardu) . Observert flere gan
ger i dette området både av Moen selv og andre (bl.a. lektor E. Løkse, 
Tromsø). Dyrene hadde tilhold på tørre tuer på torvmyrene. 
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Dividalen (A. Vassnes, Tromsdalen). Observasjonen er usikker, men fir
fisle er med sikkerhet i akttatt i området S for Frihetsli (J. Thune, Divi
dalen). 

Det er ingen grunn til å tvile på at ovennevnte observasjoner er rik
tige. Det eneste dyret firfisla kan tenkes å forveksles med er salamander. 
De nordligste funn av salanmander i Fennoskandia ligger imidlertid langt 
sØr for de ovennevnte funn i Troms og beskrivelsen av biotopene og dyre
nes oppførsel viser klart at det må ha vært firfisler som er iakttatt. I to til
feller (ved Altevatn og i Nordreisa) er observasjonene for Øvrig gjort av 
biologer. 

Firsfislas nåværende kjente utbredelse i Troms er vist i Fig. 1. På kartet 
er også angitt grensene for artens utbredelse i Finnmark, basert på Hecht 
(928) og Soot-Ryen (948). De tre vestligste funnene i Troms, fra Lyn
gen og Balsfjord (Hecht 1928) trenger verifikasjon da kildehenvisning ikke 
foreligger. De er derfor ikke tatt med i Fig. 1. 

Firsfisla er ikke blitt observert av folk i selve Bardu- og Målselvdalføret 
og det er sannsynlig at de kjente forekomster ved Altevatn og i Dividalen 
markerer vestgrensa for firfislas utbredelse i Troms. Denne vestgrensa kan 
i så fall neppe være klimatisk betinget da firfisla ellers i vårt land forekom
mer i områder med meget forskjelligartet klima. Den finnes mange steder i 
kyststrøkene, men er kanskje særlig hyppig i kontinentale deler av landet 
(Collett 1918). 

SUMMARY 
THE DISTRIBUTION OF THE COMMON LIZARD, Laeerta vivipara, 
IN TROMS COUNTY 

Previously the common lizard was wirh certainty known from a single locality in Troms 
Skorpa in Kvænangen. After the aurhor had published an artide in the loeal newspapers 
abour reptil es in North Norway severaI persons gave information about the distriburion 
of the common lizard . The species is distributed in the inner pares of Troms from Alte
vatn in the South co Kvænangen in the North (Fig. 1). The western limit of the distribu
tion does not appear to be dimatically controlled. 

Aurhor' s address: 
Tromso Museum 
9000 Tromso 
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Igler (Hirudinea) og snegl (Gastopoda) i noen 
vassdrag i Nordland og Troms 

JON FJELDSA 

Forekomsten av igler, Hirudinea, og snegl, Gastropoda, i ferskvann her 
i landet er forelØpig utilstrekkelig kartlagt. Publiserte innsamlingsresulta
ter gjelder vesentlig Østlandet, og er meget mangelfull for de tre nord
ligste fylker. Funn frem til 1964 er sammenstilt av Økland (964). Han 
har fortsatt kartleggingsarbeidet etter denne tid, men resulattene er fore
løpig ikke offentliggjort. Jeg finner det av interesse å publisere mine egne 
funn ettersom Økland og jeg i liten grad har besøkt de samme vassdrag. 

Undersøkte områder 

Under kartlegging av fuglefaunaen i vassdrag i Bodø storkommune, 
grensestrøkene mellom Hamarøy og Tysfjord, Børselvvassdraget, Ballangen 
og Tjelbotn i Ballangen, Lavangsdalen mellom Evenes og Skånland, Har
stad storkommune og Andøya, vesentlig i juli 1967 og 1968, ble det fore
tatt noen undersøkelser over hydrografiske forhold, høyere vegetasjon og 
evertebratfauna. I alt 94 lavlandsvann og ca. 40 høyereliggende vann ble 
besøkt, men kvantitative undersøkelser er begrenset til 22 vann. Tabellene 
l og 2 gir en oversikt over igler og snegl i de 45 best studerte lavlands
vann. Etter lokalitetens navn oppgis geogr. posisjon, Ø. lengde regnet ut 
fra Oslo 00°43' Ø Greenwich), som på våre nye gradteigskart. Tabellen 
gir, i tillegg til de faunistiske opplysninger også noen økologiske data, disse 
er, fra venstre (I) en vurdering av floratypen, med antall vannplanter med 
klart oligotrofe, alkalifile og klart meso-eutrofe miljøkrav, vesentlig som 
vurdert av Samuelsson (934), (Il) innhold av Ca + + Il og mengde for
brukt KMn04/ 1 ved oxydasjon (analysemetoder beskrevet av A.P.H.A. 
etc. 1965) og pH-område for overflatevann. 

Tabell l viser de kalkfattige vannene. Alle disse synes næringsfattige. 
I kolonne (1II) skilles her mellom polyhumøse og oligohumøse vann. 
Den førstnevnte typen er farget sterkt gulbrunt av jordsyrer, pH er lav, 
bunnsedimentet består av humuskolloider og lite dekomponert planteavfall 
(dy). Sjøen er svært fattig på submers vegetasjon, bredden er gjerne om
kranset av torvmoser, Sphagnum, og forskjellige halvgress, Cuperacaea, 
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dessuten forekommer fly teblader av eksempelvis nøkkeroser, N')'mphaea 
spp. H ansen (962) gir en god drøfting av denne sjø rypens biologiske sær
trekk. De oligohumøse vannene er klartvannssjøer, g jerne med sand- og 
grusbunn bevost med kortskuddvebter som stivt brasmegress, Isoetes 
lactlstris, og botnegress, Lobelia dortmanna. De tilsvarer Samuelssons 
(1925) Lobelia-sjøer, dels også lagunesjøene. 

Tabell 2 viser vann med mer enn 10 mg Ca + + / 1. I kolonne (Ill) skilles 
her mellom oligotrofi og mesotrofi. Den oligotrofe, næringsfattige, rypen 
har g jerne grønnaktig klart vann, og en submers vegetasjon av kransalger, 
som Chara aspera og fragi/is, og trådt jønnaks, Potamogeton filiformis. 
Plantene, ~ærlig forsk jellige alger, precipiterer gjennom sin fotosyntese 
kalk fra vannet, slik at bunnen dekkes av gråhvit mergel. Med de ekstreme 
pH-verdiene fØlger også en fattigdom på tilgjengelige næringssalter av 
visse typer. Slike sjøer betegnes gypso-oligotrofe, ~-o l igotrofe, ekstremt 
alkalitrofe eller helst Chara-sjøer (Almguist 1929) . Typen diskuteres inn
gående av Fcrsberg (1965 ). De middels næringsrike sjøene har en frodig 
vegetasjon, med store sivarealer, ofte avelvesnelle, Eqttisetttm flttviatile, og 
med innslag av kravfulle arter, oftest mange t jønnaksarter, Potamogeton 
spp., og aksrusenblad, M')'rioph')'Uttm Jpicatttm (Potamogeton-sjøer, Sa
muelsson 1925). Vannet er farvet olivengrønt eller olivenbrunt av plante
plankton, og i noen tilfelle kan påfallende «vannblomst» forekomme. 
Mange sjøer Sørtroms tilhører denne typene Reiersen 1942), eller de er 
mellomformer mellom de kalkoligotrofe og mesotrofe ryper. Eutrofe eller 
næringsrike sjøer i egentlig forstand finnes knapt i Nord-Norge. 

T re sjøer er ganske avvikende. Det er Seinesvatn, Husvatn og Durrnåls
vatn i Bodø. De har flere mesotrofe trekk, men mottar humussyrer fra om
givelsene, og tilsvarer derfor nærmest den «mixotrofe» sjøtype ~ærlig be
handlet av ]arnefelt (192 5) og flere senere arbeider. 

Observerte arter 

Igler. 
Piscicola geometra (L.), fiskeigle. For Nord-Norge er denne art tid

ligere bare funnet i Pasvik (Vik 1968) . Cand. mag. A. Fjeldså (pers. medd.) 
har beskrevet eksemplarer sett i Storlitjønn (200 m.o.h.), Falkflaug v. 
Bodø. 1'. Auran (pers. medd.) har beskrevet eksemplarer sett ved flere an
ledninger (bl.a. på røyr) i Djupvatn. Beskrivelsene er såpass detaljerte at 
jeg personlig er lite i tvil om dyrenes identitet. Cand. real. R. Larsen (pers. 
medd. ) sier at arten er vanlig i Nordreisadalen i Troms. 

Glossiphonia complanata (L.), vanlig bruskigle, er i lite antall påvist i 
5 ganske ka lkrike og næringsrike vann, dessuten i et kalkfattig vann. 

Glossiphonia heteroclita (L.) er ganske få tallig, påvist på vegetasjon i 
4 vann, alle med over ca. 20 mg Ca + + /1. Også Mann (1955) påpeker ar
tens overveiende tilbøyelighet overfor hård t vann. 

H elobdella staKnalis (L.) , toøyet bruskigle, forekommer i de fleste vann, 
men mangler øyensynlig i humuspåvirkede tjern . Den er påtruffet helt ned 
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til 4 m dyp, motsatt Øvrige iglearter, som bare er funnet på grunt vann. 
Arten er sikkert den mest eurotype europeisk igleart, og Herter (1968) 
oppgir funn helt nord til Novaja Zemlja. Individer fra Fjærvatn og en sta
sjon i Kvannesvatn hadde kolonier av klokkedyr, trolig Opercularia clep
sinis Popov på den dorsale kitinplaten. 

Theromyzon tessulatum (Mull.), grønn andeigle, er mindre tallrik, for
trinnsvis påvist med få eksemplarer i mesotrofe og kalkoligotrofe vann. 
l Kirkvann, en svært vegetasjonsfattig Chara-sjø, vesentlig med sandbunn 
på gruntvann, ble hele 19 eks. samlet inn under 20 min. håndplukking. Be
merkelsesverdig er at vannet er meget fattig på svømmefugl. Arten tilhører 
ellers i Europa fremfor alt mer næringsrike fuglesjøer. 

Theromyzon mactllosttm (Rathke) er påvist med sikkerhet i 4 vann. 
Den er ikke tidligere publisert for Norge. Disse funnene blir beskrevet i 
detalj annensteds (Fjeldså i manus). Det er i alt samlet inn 46 eks. i 
Laugen, 89 i Kvannesvatn, 1 i Vikevatn og 1 i Tennvatn. 

T heromyzon mawloS1tm skilles i levende live lett fra T heromyzon tessu
latum. Grunnfarven er mørk olivenbrun, og grelt oransjerøde flekker fin
nes spredt over dorsalsiden, oftest på somittenes midterste ring, og regel
messig langs sidene på somittenes bakerste ring. Den hannlige kjønnsåpning 
ligger hos Theromyzon maculosum mellom somittene Xl og XII, hos 
Theromyzon tessulatum mellom 1. og 2. ring på somitt Xl. Hos Thero
myzon maculoSttm er vagina bare en primitiv grop omkring den parrede 
oviduktåpningen mellom 2. og 3. ring på somitt XII; hos Theromyzon 
tess1Jlatttm åpner en velutviklet vagina seg på samme sted. 

Laugen er mesotrof, de tre andre vannene danner overgangstyper mot 
kalkoligotrof tilstand. Arten må ha vært tallrik i Laugen og Kvannesvatn. 
Sistnevnte sted ble 21 og 28 eks. innsamlet under halvtimesperioders hånd
plukking. Arten har aldri tidligere blitt påvist i slik masseforekomst. Jeg 
finner det sannsynlig at Theromyzon maculosum kan betraktes som en nord
lig økologisk ekvivalent til den vidt utbredte T hel'omyzon tessulatum, og 
delvis erstatter den i de nordligste kalkrike sjøer. l nordlige strøk er igle
faunaen til nå svært dårlig utforsket, og det er naturlig å tro at T heromyzon 
maculosum er langt vanligere enn til :lå antatt. l de deler av Europa hvor 
iglefaunaen er bra utforsket er arten sikkert overmåte sjelden; de sØrligste 
funn forklares lettest ved at en del individer stadig fraktes langt sØr for det 
egentlige leveområdet mens de suger blod i luftveiene til ender som befin
ner seg på trekk. 

Arten er tidligere påvist med et fåtall individer i Frankrike (?), Damm
hof v. Konigsberg, Vigrysjøene i Polen, Burtniekusjøen og Tukumssjøen i 
Lettland, Virtsjarv i Estland, Kultsjon i Vilhelm in a og Oxsjbn i Vemdalen 
i Sverige, KoldychzenwskiesjØen, Olmianysjøen ved Troki Nowe, Olonetz, 
Spassk, Moskva, Volgabassenget, Atlaszino i Kasan, lljinka i Kosmodemian 
og BeringsØyene i Sovjetsamveldet, og Manipur i Assam (Livanow 1902, 
Pawlowski 1937, Autrum 1958, for Sverige Lundblad 1917, G. Karling 
in. lit.). Jeg fant et eks. i Myvatn på Island i 1969. 
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Haemopis sanguisugct (L.), he~teigle, l eks. innsamlet i Laugen, 2 eks. i 
K vannesvGotn. Arten er tidligere funnet i mange eks. i en oligo.crof og kalk
fattig bekk 200 m.o.h., Falkflaug i Bo~Ø, bl.a. 10.7.1957. Alle individer er 
funnet i vann. Det har blitt lett forgjeves etter hesteigler under steiner, 
trerøtter o.l. på breddene. Bennike (1943) og Mann (1955) oppgir at ar-
ten sommerstid særlig er å treffe på land. .' 

Herpobdella oetoeulata, hundeigle, synes helt å mangle i undersøkelses
området. 

Ved Helobdella stagnalis er iglene representert selv i kalkfattige vann, 
konstant ved mer enn ca. 4,5 mg Ca + + / 1, men en kvantitativ og kvalitativ 
rik iglefauna synes fø'en å oppstå ved calciuminnhold over ::W mg/ l. Det 
er ganske klart, fra tabellene, at vannets kjemiske egenskaper spiller en 
større rolle enn nordlig bredde innenfor studieområdet. Tendensen til ri
kere iglefauna i hårdtvannssjøer fremgår også av de tre viktigste økologiske 
arbeider utført i mellomboreale strøk (Pawlowski 1937 i Polen, Bennike 
1943 i Danmark, Mann 1955 i England). Om vi skal legge vekt på det 
meget mindre materialet presentert her, synes det imidlertid som om korre
lasjonen er klarest i Nord-Norge. Det skulle heller ikke være noen over
raskende oppdagelse om avhengigheten aven bestemt hydrokjemisk vann
type var klarest nær den klimatiske nordgrense. 

Snegl. 
Lymnaea peregra (Miill.), vanlig damsnegl, forekom i de aller fleste 

vann, med calciuminnhold ned til 3 mg/ l, men store individer fortrinnsvis 
på hårdvannslokaliteter. Her går forresten arten opp til ca. 600 m.o.h. 
Det har blitt lett forgjeves etter arten i noen humuspåvirkede vann, dess
uten i taugen, som helt mangler snegl. Mest vanlig er ovata- og lagotis
formene (som oppfattet av Hubendick 1951), men på mange beskyttede 
lokaliteter finnes også peregra-formen. Arten er funnet ned til 2 m dyp. 

Lymnaea truneatula (Miill.), leveriktesnegl, er funnet på våte steder i 
vannkanten ved noen få lokaliteter tilhørende forskjellige vanntyper. Den 
er sikkert mer vanlig enn hva som fremgår av mitt materiale. 

Gyraulus aeronieltJ (Ferrusac), alminnelig skivesne~l, er den vanligst.e 
skivesnegl, påvist på grunt vann i nokså varie:ende sJøtype:, me? ned til 
3 mg Ca + + / 1, men mest konstant i mer kalknke vann, og Ikke I kalkfat
tige humussjøer med et oksydasjonstall på over 10 mg KMn04/l. Arten 
kan være mer følsom overfor humussyrer enn Vymnaea peregra, som f.eks. 
forekom i noen Sphagnum-tjern i Dverbergmyrene på Andøya. Etter skall
formen må de aller fleste individer føres til den ustrierte borealis-formen. 
Særlig store og tykkskallede dyr ble funnet i Børselv og ~topp~lvan~. S~s~
nevnte sted var individer med diameter over 8 mm vanlig. Smerte mdlvl
der med sØm på periostracum langs periferien forekom i BØrselv. Noen 
tynnskallede individer, særlig fra Kvannesvann, ligr:et meget på Gyra,!lus 
laevis, men ]. Økland, som har kontrollbestemt mitt gastropodmatenale, 
mener at bestandene bør henføres til Gyraulus aeronieus. 
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Gyrattlus erist(t (L.), ribbesnegl, er funnet i lite antall i 5 vann med mer 
enn 20 mg Ca + + / 1, vesentlig steder med mergelutfelling. l eks. ble funnet 
i Vatnvann og l eks. i Durmålsvann, på steder med bare ca. 10 og Il mg 
Ca + + Il, men disse individer ble funnet på leire rik på skjell- og Lithotham 
nion-sand. Avhengighet av kal :< synes sannsynlig, og er også påpekt av 
Økland (1961). Arten ble påvist ned til 2 m dyp, og i alle tre skallformene. 
Grunnet artens ringe størrelse kan cen ha blitt oversett på en del loka.li
teter. 

Bathyompbalm eontortus CL.), remsnegl, er funnet, dels i stor tetthet, på 
beskyttede steder i strandkanten i 14 vann i kalk~teinssonen fra Sand torg i 
Harstad, gjennom Skånland, Evenes, Tjelbotn og til Børselvvassdraget. 
Finnestedene hadde calciuminnhold på ned til 7,2 mg/ l, fortrinnsvis be
traktelig høyere. Substratet er oftest lite dåomponerte, døde planterester. 

Ravsneglen, Sueeinea elegam (Rissa), (syn. S. pfeifferi (Rossm.» (det. 
T. Solhøy) er påvist gjennom hele undersøkelsesområdet. Den er ikke tatt 
med i tabellen, da den ikke egentlig tilhører vannet. 

Gjennomgående er sneglefaunaen rikest i hårdtvannssjøen, men under 
ekstrem kalkoligotrofi armes den ut igjen. Det beste eksempel er Lysvann i 
Ballangen, et lite tjern med mye Chara cf. fragilis, og bunnen helt dekket 
av hvit mergelutfelling. Andre planter i vannet er vanlig tjønnaks, Potamo
geton natans, trådstarr, Carex lasioearpa, og bukkeblad, Menyanthes trifo
liata, et absolutt ekstremt samfunn. Her ble bare noen få, Ørsmå Lymnaea 
peregra funnet. Videre må sneglenes overveiende mangel i humuspåvir
kede vassdrag påpekes. Tabell l viser at snegler overhodet ikke lot seg på
vise i de mesohumøse dy- og Lobelia-sjøene i grenseområdet mellom 
Hamarøy og Tysfjord. Calciuminnholdet er her omkring l mg/ l. 

Undersøkelsene ble finansiert fra Zoologisk Museum, Bergen. V. Eliassen, 
Harstad, og]. E. \X'asmuth, Bodø, har vært med som assistenter. En hjerte
lig takk rettes til universitetslektor ]. Økland og professor H. Kauri for 
verdifull kritikk under utarbeidelse av manuskriptet, og en særlig takk til 
]. Økland for kontrollbestemmelse av sneglematerialet. 

SUMMARY 
LEECHES (H il"udinea) AND SNAILS (Gastropoda) FROM FRESH WATER 
IN CO. NORDLAND AND TROMS 

During investigations of the fresh water avifauna in some districts in co. Nordland 
and Troms collections of evertebrates have been made. Tables l and 2 summarises the 
leech and snail faunas of the 45 best studies localities, and g ives, from the left, locality, 
higher flora (num ber of species with oligitrophic, alcaliphilous and meso-or eutrophic 
demands), Ca + +-contents, humus standard (KMn04/1) and pH. Table l show lakes poor 
in lime, table 2 lakes with more than 10 mg Ca + + Il. 

Among the leeches Helobdella stagnalis was cammon, absent only in some humous 
lakes and ponds. Glossiphonia eomplanata and heteroelita, Theromyzon tessulatum and 
Haemopis sanguisuga are more or less rare, or restricted to lakes rich in lime. The pre
sence of Piseicola geo metra has not been proved by collection, but seems evident. 137 
specimen of the rare and poorly known Theromyzon maeulosum have been collected, and 
its distribution is briefly discussed. 
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The commonest snail is Lymntlea peregra. Much distributed is also Gyraulus acronicus, 
and probably Lymnaea truncatula and StiCcinea elegans, while Gyraulus crista only is 
found in some localities on lime rocks and marine clay. Bathyomphalus contortus was 
common in lakes in one lime rock zone investigated, bue seems to be absenc in three of 
the investigated districts. No snails were found in one district with oligocrophic and 
mesohumous lakes with only aboue l mg Ca + + /1. 

Author' s address: 
Zoological Museum 
University of Bergen 
5000 Bergen 
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SMANOTISER 

Vinbergsneglen overvintrer og formerer seg i det sørøstlige Norge 
Fra direktør Per Paus og frue Hedwig har redaksjonen mottatt fØlgende opplysninger 

som har tilknytning til Marit Christiansens artikkel om vinbergsneglen i Fauna nr. 4, 
1970, s. 294. 

I Morgenblader av 29. desember 1970 skriver A. E. en omtale av tidsskriftet Fauna, 
hvori der berettes om vinbergsneglen, Helix pomatia Linn., funnet i Asker, Konglungen, 
av Turid HelIum Olafsen da hun plukket liljekonvaller. 

Videre står der i artikkelen at vinbergsneglen har vært forsøkt innplancet på egnede 
steder i vårt land og det av fagfolk. 

Min historie er følgende: 
For en 10-15 år siden var vi i Sverige hos slektninger ved Mariefred. I parken 

myldret det av vinbergsnegler, i Sverige kalt Dronning Desiree-snegl fordi dronningen 
ancagelig har tatt dem med fra Frankrike. Vi synces de var morsomme og dekorative og 
tok med oss en 40-50 stykker og la dem rundt omkring i vår stenhave. 

De så ue til å trives, spiste gammelt løv og koset seg på komposthaugen og var å se 
særlig i fuktig vær. Når solen skinner, gjemmer de seg i eller under murene og under 
srenplantene. De er meget stasjonære og er til stor glede for store og små i familien. Da 
hØsten kom gjemre de seg, og vi var meget spence på om de ville klare vinceren og om 
vi skulle finne dem igjen. 

Da våren kom, kom også sneglene frem. Der morsomme var da å se dem lage et hull 
i jorden, og en dag var jeg så heldig å se en snegl produsere en mengde gulhvite egg, 
som nærmest falt ut av sneglen og ned i hullet. 

Et par år etter var vi i Danmark, på Ledreborg slott ved Roskilde, og tok nok en gang 
med oss snegler for å øke «bestanden». Nå er det etter hånden blitt en mengde av dem. 

Mine nieser og nevØer har tatt med seg snegler til Hvaler, hvor de også trives og for
merer seg, så vitenskapens foreløpige dom om at reproduksjonen ikke er den beste, stem
mer i alle fall ikke i Asker og på Hvaler. 

Summary 
Helix pomatia SURVIVING THE WINTER AND REPRODUCING IN 
SOUTHEASTERN NORWAY 

Specimens of Helix pomatia brought to Asker near Oslo from Sweden and Denmark 
have reproduced and survived over a period 10-15 years. Specimens from this popula
tion have been brought to Hvaler near the Swedish coast, where they also thrive. 

Redaktøren. 

Nye funn av blåhai, Prionace gla1tCa, i Nord-Norge 
I løpet av oktober 1970 ble det gjort i alt fire funn av Blåhai, Prionace glauca, i Nord

Norge( Tabell 1). To av disse ble innsendt til Marinbiologisk Stasjon i Tromsø (nr. l 
og 2), mens de andre to har en fått skriftlig rapport om. 
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TABELL 1 
Funn av blåhai i Nord-Norge 1970. 

Records of Great Blue Shark in North Norway 1970. 

Dyp Tot.lengde 
Nr. Lokalitet KjØnn Redskap im im 

1 Presteidfjord, HamarØY <2 14/10 Sildegarn 4 1,85 
2 Bogen i Ofoten <2 24/10 Trollgarn 15 2,07 
3 BugØynes, Varanger 20/10 Laksegarn 8 ca.2 
4 Bugøynes, Varanger 27/10 Laksegarn 6 ca.3 

Inntil 1970 var det ifølge P. Pethon registrert 33 blåhai i Norge hvorav tre i Nord
Norge (1970. Rhizocrinus 1 (3): 1-6). Eksemplarene fra Nord-Norge var funnet i 1957, 
1960 og 1969 fra henholdsvis Bøkfjord i Varanger, Grøtfjord i Troms og Leirfjord i 
Nordland. Med nærværende funn er det dermed nå registrert ialt 7 eksemplarer fra Nord
Norge. 

Som de fleste tidligere funn i Norge ble også disse funnet om høsten. Som funnsted 
og tidspunkt indikerer går rydeligvis blåhaien flere i fØlge. Det kan tyde på at det ikke 
er tilfeldige streifere som er tatt, selvom de var temmelig langt nord for sitt egentlige ut
bredelsesområde. Det er også verdt å merke seg at alle fire eksemplarer er tatt i garn nær 
overflaten, mens de fleste som Pethon har i sin liste over funn er tatt på line og dermed 
på dypere vann. De undersøkte eksemplarer hadde ikke egg. Ingen hadde mageinnhold. 

Summary 
NEW RECORD OF GREAT BLUE SHARK, Prionaceglauca, IN NORTH NORWAY 

In October 1970 four specimens of Great Blue Shark were recorded in North Norway 
in two areas. All were caught in nets near the surface. 

Per T. Hognestad. 

Dobbeltsuger og store rognkaller fra ytre Oslofjord 
Den 27. desember 1970 ble det på Østsiden av Store Færder, Tjøme, fanget en dob

beltsuger (Diplecogaster bimaculata) . Fisken ble tatt i trekantskrape på 20-15 m dyp 
og hadde en totallengde på 27 mm. Bunnen besto av sand med mye døde skjell, en loka
litet som er karakteristisk for arten. Eksemplaret oppbevares på Zoologisk museum, Oslo. 
I Norge fins dobbeltsuger utbredt fra Stavanger til Trøndelag (Dannevig 1960: Norges 
fisker, i Rollefsen (ed.): Havet og våre fisker l . Bergen (Eide), 267 s.). Kun ett funn fore
ligger tidligere fra Sydøst-Norge, et eksemplar tatt ved Rauerøyene i Tjølling (Pethon 
1970: Sjeldne fisker fra Sydøst-Norge. Fauna 23: 108-113). 

Ved sydenden av Store Færder ble det i garn 17. oktober 1970 tatt en stor hann av 
av rognkjeks (Cyclopterus lumpus). Totallengden var 445 mm. Ved Akerøya i Hvaler ble 
det ultimo mars 1970 fanget en rognkall som målte 415 mm. Vekten på denne var 
2130 g (G. Lid pers. medd.). Dannevig (op. cit.) angir at lengden for hannfisken sjelden 
går over 30 cm. 

Summary 
TWO-SPOTTED SUCKER AND LARGE LUMPSUCKERS FROM OUTER 
OSLO FIORD 

. At Store Færder, Tjome in Vestfold county, a Two-Spoted Sucker (Diplecogaster 
btmaculata) was captured on December 27, 1970. This was the second report of the spe
cies from southeastern Norway. 

Two large male specimens of Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) were captured in 1970, 
one at Store Færder, the other at Akeroya, Hvaler, Ostfold county, measuring 445 and 
415 mm respectively. 

Tore Gunnarsen / Jan Michaelsen. 
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Stort eksemplar av fjesing 
Under fiske ved Stråholmen øst for Jomfruland, fanget Asbjørn Brækhus og jeg den 

22.6.70 et relativt stort eksemplar av fjesing (Trachinus draco). 
Sammen med fyrmester Reidar Lauring på Jomfruland kontrollmålte vi fisken dagen 

etter. Lengden ble målt til 38 cm. 

Summary 
A LARGE SPECIMEN OF GREATER \xfEEVER 

A specimen measuring 38 cm was taken off the coast of Kragero, SE Norway on 22 
June 1970. 

Jan Erik Tangen. 

Mer om viper i fjellet 
Det kan være av interesse å fØlge vipenes fortsatte invasjon av våre forskjellige fjell

strøk. Nær Tandsetra i nordre Lesjafjellet, ca. 830 m.o.h. inntraff hekking første gang i 1965 
eller 1966 (medd. O. Heitkøtter). Den 8. juli 1967 observertes et hekkende par ved 
Grimsdalssetra, 990 m.o.h. (mellom Dovre og Fallet i Atnedalen). 0. SpjØtvoll melder om 
reir på en myr øst for Kattuglehø i Grimsdalen, ca. 1050 m.o.h. i 1968, og flere par hadde 
tilhold andre steder i Grimsdalen. Han har sett vipe flere ganger i 1968/70 ved StOff
vatnet og HornsjØen, 1220-1260 m.o.h. (mellom Grimsdalen og Haverdalen). 

Det nevnte hekkefunn i Grimsdalen på 1050 meter står inntil videre som det høyeste 
kjente i Norge ved siden av Kinnholtseter i Vestre Slidre, 1060 m.o.h. i 1962 (Barth i 
Fauna 16: 114). 

Ifølge N . Heitkøtter hekket vipe første gang i 1968 sørvest for Rondane ved Mysu
seter, ca. 890 m.o.h. og på sørvestsiden av FurusjØen, ca. 850 m. o.h. Våren 1969 så han 
flere par ved DØrålstjønnene, 1010 m.o.h. og ved DØrålseter, 1040 m.o.h. i Rondane. 
Den 8. mai 1970 så Heitkøtter to viper på vollen på DØrålseter. 

Fra vestre Hardangervidda har H. Møller rapportert et hekkende par ved Rjotaseter, 
ca. 950 m.o.h. sØr for Hedlo, primo juli 1970 (Den norske turist/oren. årb. 1961: 215). 
G. Lid har i perioden 1963/70 sett noen spredte individer i Langavatnsmyrene midt på 
Hardangervidda, 1220 m.o.h. (pers. medd.) . Det ser foreløpig ut til at omkring 1200 
meter er for høyt for hekking av vipe. 

Tidligere omtale av vipe i fjelltraktene i SØr-Norge se Y. Hagen i Naturen 65 (1948): 
331.. P. Lillebækken i Fauna 10 (195 7): 79. S. Myrberget i Sterna 5 (1962): 1. H. Broch 
i Fauna 16 (1963): 142. E. K. Barth i Fauna 16 (1963): 113, Sterna 6 (1964): 67, 
Fauna 22 (1969): 231.]. A. Pedersen i Fauna 23 (1970): 303. 

Summary 
MORE ABOUT LAPWINGS IN MOUNTAIN AREAS 

Data are given on breeding during the period 1965-1970 at different localities in 
central South Norway. 

The highest altitudes where nests have been observed are in Grimsdalen, Dovre County 
(1050 m) and Vestre Slidre, Valdres. Oppland Counry (1060 ml . 

Edvard K. Barth. 

Flaggermus høyt til fjells 
Det er kjent at nordisk flaggermus, Vespertilio nilssoni, opptrer i våre fjelldaler, ofte 

omkring ca. 800 m.o.h. Observasjoner av flaggermus i større høyder har visstnok ikke 
vært publisert. 

Ved Bjørnhollia og DØrålseter turisthytter (914 og 1048 m.o.h. ) i østre og nordre del 
av Rondane har jeg sett flaggermus flere ganger. 

Den 9. august 1969 observerte jeg tre individer ved munningen av Verkilsdalsbotn i 
det sentrale Rondane 1240 m.o. h. De var i aktivitet der hele følgende natt. Det var da 
en periode med meget varmt og stille vær i Rondane. Jeg hadde overnattet samme sted 
flere ganger tidligere samme sommer uten å se noen flaggermus. Jeg antar at alle disse 
observasjoner har vært av nordisk flaggermus. 

51 



Summary 
BATS HIGH UP IN THE MOUNTAINS 

The Northem Bat is hitherto known at about 800 m altitude in Norway. I have sev!:· 
rai times seen bats in Rondane, Oppland county at about 900-1050 maltitude. The 9 
August 1969 I observed three individuals in Verkilsdalen in the center of Rondane at 
1240 m above sea level. Probably all these observations have been of the Northem Bat. 

Øyvind Spjøtvoll. 

Reidar Mehl forteller at han 19. juni 1970 observerte en flaggermus ca. 960 m.o.h. 
nærheten av Fokstua Fjellstue på D ovref jell. 

Red. 

Selektiv graving hos ekorn elter hasselnøtter under snø 
i en blandingsskog i Bærum ble det 14/11-70 observert at ekorn flere steder hadde 

gravet seg ned til bakken g jennom 30 cm snØ og på denne måten funnet hasselnøtter. 
Innen et område på ca. 500 m2 var det 70 hull. Ved 33 av dem, dvs. 47 %, lå det nøtte
skall som viste at gravingen hadde gitt resultater. Den observerte prosentdel er et mini
mumstall, da noen nøtter kan ha blitt spist andre steder. For hvert hull var ca. 
10 X 10 cm av skogbunnen undersøkt. 

For å finne ut om ekornet g rov tilfeldig eller selektivt, ble 70 nye hull spadd opp etter 
et jevnt mønster i det samme området (3 m mellom hvett hull). Hvert sted ble 
15 X 15 cm av skogbunnen undersøkt, dvs. et areal vel dobbelt så stort som ekornets var 
blitt anslått til. Hvis ekornet hadde g ravd tilfeldig, ville mine gravinger gi et bedre re
sultat. Imidlertid ble nøtter funnet bare i 19 hull (dvs. 27 %). Dette resultat er statistisk 
forskjellig fra ekornes (chi- kvadrat- test, p <O,OOl). 

En mulig forklaring er at ekornet ved gravingen etter nøtter har en preferanse for om
råder umiddelbart under hasselbusker. Beliggenheten av gavehullene tydet ikke på at 
typiske hamstringssteder var oppsøkt. 

Summa ry 
SELECTIVE DIGGING BY SQUIRRELS THROUGH SNOW, IN ORDER TO FIND 
HAZEL NUTS 

Field observations of hoies hav ing been dug by Squirrels through 30 cm snow in a 
mixed wood, showed that nuts had been found in a greater part of the hoies, than if 
the hoies had been dug at random. Probobly squirrels have a preferance for digging under 
hazel bush es. 

Sigmund Hågvar. 

FELTHARE (SYD HARE) I NORGE? 
For å få en oversikt over denne pattedyrartens forekomst i Norge nå og tidligere vil 

jeg være meget takknemlig for å få rapporter fra distrikter hvor felthare, som også kalles 
tyskerhare, Lepus capensis (L. europaeus), er observert. Avisutklipp o.lign. har også in
teresse, særlig fra de siste årene, men eldre er det også bruk for. 
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Jørgen A. Pedersen, 
Zoologisk museum, Oslo 5. 

BOKANMELDELSER 

H. G. ANDREWARTHA: Introduction to the Study of Animal 
Populations. 
Second Edition, Methuen & Co. Ltd., London 1970, 283 sider, 50 sh. 

Boken deles i to avdelinger. Den ene inne holdet teori og den andre opplegg av prak
tiske kurser. Den teoretiske del er meget klart fremstilt med en rekke gode eksempler, 
og også i denne del er det tatt med visse henvisninger til mulige praktiske forsøk. 

Den praktiske del av boken består av kapitler som omhandler: Metoder for vurdering 
av tetthet og utbredelses- og fordelingsmønstre i dyrepopulasjoner og fysiologiske reak
sjoner på temperatur og oppfø rsel i forhold til fuktighet og næring. Noen av ebperimen
tene utføres i laboratoriet, men den teknikk som anvendes kan også brukes på naturli .:;e 
populasjoner i felt . Alle øvelsene er kvantitative og lar seg statistisk analysere. 

Undervisere både i gymnas, ved høyskoler og universiteter vil med fordel kunne an
vende boken i undervisningen, enten som lærebok eller som oppslagsbok. 

RAGNHILD SUNDBY: Insekter. 
Universitetsforlaget, Oslo 1971, 121 sider. Pris kr. 29,50. 

Rolf Vik. 

Til kurser som holdes ved skoler, hØyskoler og universiteter, er det behov for litteratur 
som gir en lett innføring i de forskjellige dyregruppers systematikk. Det er også behov 
for litteratur særlig blant de hvirvelløse dyr som kan føre frem til bestemmelse av orde
ner, familier, slekter og arter. Universitetsforlaget har begynt å trykke slike hjelpebøker 
til undervisningen, og «Insekter » er et ledd i dette gode forsett. 

Det er ganske klart at man innenfor rammen av 121 sider ikke kan sette opp noen be
stemmeisestabell til art for en så omfattende klasse som insekter. Bare her i landet har vi 
mellom 12 og 15 000 insektarter. Forfatteren har stort set nøyd seg med å gå til bestem
melse av ordener, underordener og familier, og det er selvsagt bare norske insekter det 
dreier seg om. FØrst behandler boken insektenes bygning generelt, deretter følger be
stemmeisestabell til orden, og den siste delen er kalt systematikk og omtaler de ordener 
som man kommer frem til g jennom bestemmelsestabellen. En litteraturliste gir leseren 
mulighet for å finne frem til annen nordisk literatur som gi r mer opplysning om detal
jer, og et navne- og saksregister gjør det lett å finne frem til det man spesielt ønsker å se 
etter. 

Boken er godt illustrert med tegninger. Det eneste fotografi er omslagsbildet som er 
tatt av Reidar Mehl. Det kunne ha vært opplyst at bildet er aven bloddråpesvermer. 

«Systematikken følger det systemet vi finner i de fleste bøker.» Det er ingen generell 
enighet om insektsystematikken, men det kunne nok i en bok som utkommer i 1971 være 
blitt anvendt en noe mer moderne systematikk. 

«Alle insektnavnene følger listen over norske dyrenavn.» For dem som ikke er infor
mert om hvilken liste det dreier seg om, vil vi få tilføye at det er Zoologisk forenings 
navneliste utarbeidet ved Entomologisk forening. 

Forfatteren sier: «Jeg har skrevet boken fordi jeg selv har føl t behov for den." Trykt 
som stensil har den vært brukt på universitets- og høyskolekurs. D et kommer den til å 
bli også i fremtiden, og derfor ville en noe mer omfattende litteraturliste vært på sin 
plass. «Norsk entomologisk forenings tidsskrift» og «Atalanta» burde ha vært nevnt av 
hensyn til dem som fortløpende ønsker å være orientert om norske insekter og om forsk
ning innenfor norsk entomologi. 

La det være nok med disse innvendinger og la meg til slutt få presisere: Boken fyller 
et behov i vår undervisningssituasjon, den er lettlest, klar og oversiktlig, og billedstoffet 
er dekkende for det det er ment å illustrere. 

Rolf Vik. 
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N. P. KRISTENSEN: Systematisk entomologi. 
Køb:: nhavns Universitets Fond til Tilvejebringelse Af Læremidler. 

Munksgaards forlag. Køb~nhavn 1970, 173 sider. 45 d.kr. 

Her har vi en lærebok som på skandinavisk sprog endelig har våget seg ut på en reell 
diskusjon av klassifikasjonen av den gruppe leddyr som mer tradisjonelt blir kalt Insecca, 
men som forfatteren kaller Hexapoda. Hexapoda betraktes som en overklasse som om
fatter klassene Entognatha og Insecca. 

Entognatha omfatter de tre primært vingelØse ordener Diplura, Protura og Collembola, 
mens klassen Insecca omfatter den i nåtiden primært vingelØse orden Thysanura og 24 
vingede eller sekundært vingeløse ordener, som tilsammen sammenfattes under betegnel
sen Pterygota. 

Fremstillingen av hexapode-systemet er som forfatteren sier basert på den fylogenetiske 
eller cladistiske systematikks metodikk. Han er overbevist om at de fylogenetiske klassi
fikasjonsprinsipper er de mest fruktbare for de fleste problemstillinger. 

I innledningen til boken har han en klar, grei redegjØrelse for grunnprinsippene for 
den fylogenetiske systematikk. FØrst får vi en definisjon av Hexapoda, deretter fØlger 
kapitler om bygning, utvikling, klassifikasjon og plassering. Etter dette følger omtalen av 
de enkelte taxa i hexapode-systemet. 

Boken innskrenker seg ikke til å omtale bare danske eller skandinaviske ordener, 
men gir full oversikt over alle insektordener. En ganske omfattende litteraturliste og et 
innholdsrikt register er også verdifulle deler av boken. 

Boken er rikt og utmerket illustrert med tegninger som er omtegnet fra andre entomo
logiske verker. Disse illustrasjoner er utført med en så sikker strek at mange av dem 
faktisk er bedre enn originalene. 

Siden boken følger en klassifikasjon som på mange punkter avviker en god del fra 
det som er gjengs oppfatning, ville det ha vært en stor fordel om vi hadde fått en ta
bellarisk fremstilling av den klassifikasjon som er brukt. Den eneste oversikt som fore
kommer er innholdsfortegnelsen og der faller det ikke umiddelbart klart hvilken rang 
de forskjellige taxa har. 

Klassen Insecta består i denne boken av ordenen Thysanura og underklassen Pterygota 
med 24 ordener. Når ordenen Thysanura skiller seg så meget fra alle de andre ordener 
at den blir stående utenfor underklassen Pterygota, vil det for konsekvensens skyld være 
korrekt å si at klassen Insecta består av ro underklasser, den ene med en orden, Thysanura, 
den andre med 24 ordener. Et navn for den monofyletiske underklassen måtte det vel 
være mulig å finne. 

Disse innvendinger som her er gjort er ikke vesentlige. Men fordi boken er så god 
ville det ha vært helt strålende om slike ufullstendigheter ble rettet i en ny utgave, som 
sikkert vil komme. Boken bør få en klar plass blant den litteratur som brukes ved under
visningen ved våre universiteter. Dens systematiske synspunkter har ikke bare interesse 
innen entomologien, men også innenfor alle andre taxa i dyreriket. 

Til slutt et lite eselspark i all vennlighet: Når man går til å legge inn en rettelse av 
en figur, burde man sørge for at rettelsen var korrekt. På tegning l b er C uteglemt 
korreksjonen. 

Rolf Vik. 

FRANCIS M. SUMMERS og DOUGLAS W. PRICE: 
Review of the mite family Cheyletidae. 
University of California Publications in Entomology Vol. 61. Universiry of 
California Press. Berkely, Los Angeles, London, 1970. 153 s. 59 figurer. 
Pris heftet US $ 5,50. 

Middfamilien Cheyletidae omfatter i dag omkring 186 beskrevne arter jevnt fordelt på 
nesten 50 slekter. De fleste arter antas å være frittlevende predatorer som lever av andre 
små midd, collemboler o.l. og finnes på steder hvor det er byttedyr f.eks. i låver og stal
ler, visse matvarelagre, i fuglereir, i de øverste jordlag og på planter. En del Cheyletidae-
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arter er knyttet til fugler og pattedyr og finnes på disse hvor de lever av parasittiske midd 
eller selv har et parasittisk levevis. Forekomsten av middene av denne familien i Norge 
er lite kjent. 

Den foreliggende boken er en rent systematisk oversikt over familien med bestemmel
sestabell til slektene og detaljerte beskrivelser og diskusjoner av slektene. En nye slekt er 
b~skrevet. På artsplanet er hovedvekten lagt på de frittlevende artene med bestemmelses
tabeller, figurer og detaljene beskrivelser av disse. Elleve nye arter er beskrevet. Utbredelse 
og funnforhold er kort angitt for de fleste arter. Artene som lever på fugler og pattedyr er 
bare kort behandlet og for disses vedkommende er en nødt til å studere den refererte litte
ratur. Boken er en velkommen nøkkel til studiet av denne middfamilien. 

R. W. TIMM: A Revision of the Nematode Order 
Oesmoscolecida Filipjev, 1929. 

Reidar Mehl. 

Universiry of California Publications in Zoology, volurne 93. University of 
California Press, London 1970, 115 sider, pris ikke oppgitt. 

Den omtalte ordenen som i det vesentlige omfatter frittlevende marine former, utmer
ker seg ved at dyrene er utstyrt med børster som har stor likhet med det vi finner hos 
marine børsteormer. Det vesentlige av boken inneholder beskrivelser aven rekke for
skjellige arter og er lesning for den som er spesielt interessert i frittlevende nematoders 
systematikk. 

Rolf Vik. 

ALFRED WILLY BOBACK: Oas Wildkaninchen, Oryctolagus 
cuniculus (Linne, 1758). 
Die Neue Brehm-Biicherei nr. 415. - 116 s. 56 ill. Ziemsen, Wittenberg 
Lutherstadt 1970. - 9,80 M. 

Boback peker innledningsvis på det veId av engelske publikasjoner som fins om vill
kanin takket være skader i New Zealand og Australia, hvor villkanin ble inrroduserte fra 
1788. Han mener imidlertid at en populærvitenskapelig fremstilling av denne arts biologi 
vil fylle et savn hos N . B.-B.s lesere. 

Likesom Linne førte man også i NZF's navneliste fra 1960 harefamilien, Leporidae, til 
orden: Gnagere, Rodentia. Det er imidlertid lenge siden at alle haredyr ble skilt ut som 
egen orden: Lagomorpha, fordi sammenlignende anatomi, ethologi, paleontologi m.m. 
viste at tross mange analoge trekk var disse to gruppers opprinnelse likevel så forskjellig 
at taxonomene fant det ukorrekt å føre dem til samme gruppe (Tullberg 1899). 

Det fremgår at villkanin etter istiden fra Spania spredte seg aktivt og siden især pas
sivt over Vest-, Sentral- og tildels Øst-Europa. Vill kanin forekommer nå til den dansk
ryske grense og introdusert i det sydligste Sverige og på Gotland hvor det siden 1907 
var voldsom økning tross premier. I 1962 overlevet 5 % myxomarosen. Og så skal vi , 
ifølge Boback, også ha villkanin i Norge, men det stemmer vel ikke? 

Wildhagen nevnte i FAUNA 2: 17 introduseringer av villkanin på øyer i Sogn 1875 
og Oslofjorden 1899, men av disse er neppe noen igjen. Kaniner klarer seg i atlantisk 
klima på sand jord med skog lavere enn 400 m.O.h. hvor de kolonivis graver ganger og 
kommer frem etter planteføde om natten. Noen plasser i SØr-Norge forekommer av og 
til utsatte tamkaniner. - OversjØisk forekommer villkanin introdusert noen steder i S.
Amerika, på de karibiske øyer, i USA og på Kerguelen øygruppen. 

Broback gir i dette hefte en grei oversikt over vill kanin biologien, slik den er kjent fra 
tysksproglige arbeider, hvorav det er en 8-siders litteraturliste. 

Jørgen A. Pedersen. 
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ALFRED HILPRECHT: Hockerschwan, Singschwan, 
Zwergschwan. 
Die Neue Brehm-Biichcrei 177, Ziemsen Verla; 1970. 184 s. 12,00 DM « 

Denne bokens opplysninger om forekomster av svaner i Norge, et av de forholdsvis rå 
land hvor både sang- og knoppsvaner ruger, er mangelfulle. Dette kunne forfatteren ha 
unngått ved å studere FAUNA 1963, s. 16. . 

Opplysningene fra andre land er bedre, og vi får blant annet referer.t gjenfangster av 
32 ringmerkete sangsvaner, en av disse fra S.-Norge. Av knoppsvane-gJenfangster er re
ferert 177. Svært få svaner er ringmerket i Norge; den første knoppsvane I 1964. 

Boken omhandler biologi, systematikk og har økologiske avsnitt. Den er rikt illustrert 
og anbefales på det beste. 

Hj. Munthe-Kdds Lund. 

KAREL HUDEC und JAN ROTH: Die Graugans. 
Die Neue Brehm-Biicherei 429, Ziemsen Verlag 1970. 148 s. 13,00 DM. 

Det er en imponerende mengde viten om grågjess, fra. Island i ve.st til og m~d Vest
Asia i øst, som er samlet i denne boken. Dr. Hudec er tSjekkoslovakisk ?elega~ I IWRB 
(Den internasjonale vannfuglforskningssentral), og har sørget for at ogsa de siste forsk
ningsresultater fra de østlige områder er kommet med. 

Boken avslører for øvrig hvor lite vi ennå vet om grågjessene i Norge, blar:t annet o~ 
forplantningsforholdene. Gåsetrekket har vi jo i senere tid få~t ganske godt kJennsokap til: 
takket være at Statens vilundersøkelser har ringmerket hemmot 900 voksne gragjess I 
tiden 1961-70. 

Boken omhandler både biologi, jakt, systematikk og den har økologiske avsnitt. Den er 
rikt illustrert og anbefales på det beste. 

Hj. Munthe·Kaas Lund. 

G. E. LAMMING & E. C. AMOROSO, ed.: Reproduction in the 
female mammal. 
583 pp. f 8. Butterworths, London 1967. 

Nottingham universitets «Thirteenth Easter School. in Agricultural. Science"., va: et 
symposium i 1966. Det ble arrangert for å få en over~lkt over nyheter IOn~n fYSIOlogi og 
biokjemi i forbindelse med hunn-pattedyrs reproduksJonsprosesser - og Især skulle det 
være et forum for diskusjoner og nye opplysninger angående kontroll av menneskets og 
dets husdyrs reproduksjon. . 

Deltakerne var fra mange land og en rekke fagområder. Symposiet viste med ønskelig 
tydelig at skal vi få kontroll over formeringen, så må det ~atses ~å mer viten om repro
duksjonsfysiologien. Denne bok er en rapport fra symposiet og lOneholder foredrag .og 
diskusjoner. Stoffet er delt i følgende avsnitt: l. Hypcthalamlc control of reproductive 
precesses. - 2. Separation, purification and immuno-assay of gonadothr?phlOs. - 3. 
Cyclic variation of gonadotrophin secretion and release. - 4. Comparative aspecrs of 
reproduction in poultry. - 5. Interrelationships between the pituitary gland and ~he 
corpus luteum. - 6. Artifical control of reproduction. - 7. Hormonal control of utenne 
reactions. -

Boken anbefales fagzoologer til støtte for undervisning og forskning. 

Jørgen A. Pedersen. 
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VICTOR B. SCHEFFER: Hvalens år. 
Grøndahl & Søns Forlag. Oslo 1970. Kr. 19,50. 

Amerikaneren dr. V. B. Scheffer har i mange år vært en av verdens ledende sjøpatte
dyrforskere. Da hans bok ble publisert i 1969 under tittelen «The year of the Whale» 
vakte den med rette stor oppmerksomhet. 

Boken som er gitt ut i serien «Liv og Tid" minner på mange måter om Herman 
Melville's klassiske verk «Moby Dick». Selv om temaet er forskjellig, handler begge 
disse bøker om spermasetthvalen eller kaskelotten som den også kalles, en av de mest 
interessante arter innenfor hvalens orden. Spermasetthvalen er kosmopolitt og tilhører 
også den norske fauna. Riktignok er det bare store hanner som forekommer i våre far
vann. Disse dyr så første gang dagens lys i Atlanterhavets tropiske eller subtropiske far
vann nord for ekvator. 

Dr. Scheffers bok handler om spermasetthval i det nordlige Stillehav, og gjennom
gangstemaet er en spermhvalunge og dens liv og levnet i dens fprste leveår. Men dette er 
ikke en bok med tørr oppramsing av zoologiske data. Det er en spennende «roman», som 
i hovedtrekkene bygger på det vi i dag vet om spermasetthvalens biologi. Fra måned til 
måned beskrives de problemer og opplevelser hvalene kommer ut for på sine lange og 
spennende vandringer. Og innvevet i det hele får vi hØre om mange andre marine dyr -
og også om sjøfolk - som på en eller annen måte har tilknytning til spermasetthvalens 
ve og veL 

Det er ikke ofte man leser en spennende bok om dyr som dessuten på en fascinerende 
måte gir reelle kunnskaper om deres livshistorie. En slik bok er «Hvalens år». 

Age Jonsgård. 

FREDRIK H. MOE, VIDKUNN HVEDING, HENRIK AGER
HANSSEN, NILS SPJELDNÆS: Miljøvern og kraftutbygging. 
Aschehougs Aktuelle. H . Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Oslo 1970, 133 
sider. 

Fire eksperter har laget hvert sitt innlegg om det aktuelle problem som er bokens tit
teL Fredrik H. Moe har skrevet om Kraftproduksjon og naturvern, Vidkunn Hveding om 
Energiprognoser og vassdragsutbygging, Henrik Ager-Hansen om Kraftutbygging med 
olje og atomkraft og Nils Spjeldnæs om Skader ved kraftutbygging. Hvordan oppstår de 
og hvordan kan de avhjelpes? 

Olav H . ]. Christie har skrevet en innledning til boken, og det kan være tilstrekke
lig for å karakterisere innholdet å referere det siste han sier i denne: «Denne boken er 
ment som et bidrag til å dekke et slikt alment behov for kontakt mellom ekspert og leg
folk, og de fire innlegg viser klart at det selv blant eksepertene råder ganske stor me
ningsforskjell på en del punkter, ikke minst når det gjelder vurderingen av den risiko og 
de faremomenter som energiutbyggingen innebærer. Det viktigste er at alle deler av dette 
aktuelle problemkomplekset blir tilbørlig vurdert og sammenføyet til et generelt helhets
syn som kan tjene som en rettesnor ved den fremtidige behandling av våre energipro
blemer.» 

Når man leser de fire innlegg faller det litt vanskelig å forstå hvordan man skal kunne 
få sammenføyet alle deler av problemkomplekset til et generelt helhetssyn. Hvor store 
sjansene er for at man skal kunne mestre problemene, fremgår i bunn og grunn av de 
siste to avsnitt i Spjeldnæs's innlegg: «Det sentrale og fundamentale spørsmål i hele 
denne problematikken blir derfor, om det er mulig å etablere et menneskelig og tekno
logisk tilfredsstillende samfunn basert på et lavere energiforbruk enn det vi har i dag, 
eller i alle fall et, hvor vi ikke har en så rask stigning av forbruket som nu. 

Hvis vi kan gjennomføre dette, og på denne måten få råd til å gardere oss mot for
urensingene, vil det være mulig å fordele de materielle fordeler av vårt høyt utviklete 
teknologiske kultur til alle mennesker på jorden. Men hvis stigningen i energiforbruk 
skal fortsette som tidligere og kommer til å omfatte stadig større og større deler av jordens 
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befolkning, vil man ikke kunne unngå katastrofer, som i omfang og uhygge fullt ut kan 
måle seg med pest og krig.» 

For dem som er interessert i disse livsviktige og høyst aktuelle problemer, anbefales 
boken på det beste. 

Rolf Vik. 

LESTER B. PEARSON: Pearson-rapporten om utviklings
hjelpen. 
Aschehougs Aktuelle. H . Aschehoug & Co. (W . Nygaard) Oslo 1910, 261 
sider, pris kr. 

I forordet til boken fastslår Preben Munthe at utviklingshjelpen befinner seg i en krise. 
Dette skyldes i vesentlig grad at de bidrag som statene ydet, stagnerte. Denne avmattning 
i hjelpeinnsatsen har ikke vært den samme i alle land .. Tvert om. Enkelte land har økt 
sine ytelser i de senere år og i flere land - blant annet I vårt eget - legges det for tiden 
planer som skal sikre en ganske sterk Øknin~ i bidragene. Den alvorltgs~e nedga.ng har 
funnet sted i enkelte av de store land som ttdltgere tok opp denne mternasjonale bIstands
virksomhet -- USA, England og tildels Frankrike. Munthe sier videre at «Verre enn ned
gangen i utviklingshjelpens pengemessige omfang er kriosen i innstillingen til hel~ f.ore
taket. U-landene utvikler seg ikke slik mange hadde hapet, utVIklIngshjelpen blIr Ikke 
brukt slik verken konservative eller rad ikale hadde tenkt seg, og resultatene er magrere». 

«Lester Pearson-rapporten har allerede vunnet seg en posisjon som et av de viktigste 
bidrag i debatten om utviklingshjelp. Det er flere grunner til dette, her skal bare nevnes 
to. For det første representerer den et forsøk på å gi en systematisk analyse av den øko
nomiske utvikling i de fattige land i de siste 20 år. For det annet reiser den spørsmålet 
om utviklingshjelpens fremtid - hvor lenge skal den vare ?» 

«Lester Pearson-rapporten g ir et utgangspunkt for å drøfte de langsiktige aspekter av 
forholdet mellom verdens rike og verdens fattige land. Den legger frem materiale som 
er grunnleggende for en slik drøftelse, og den har synspunkter som bør kunne stimulere 
ethvert ordskifte om disse spørsmålene.» «Vår debatt kommer til å være preget av alle 
slike praktiske spørsmål i årene som kommer.Men dette bør ikke hindre oss i .å ta de 
store linjer i arbeidet opp til ordskifte fra tid til annen. Lester Pearson-rapporten skulle 
kunne hjelpe oss til å gjøre denne debatten fruktbar .» 

D en inneholder så mange facts og så mange forslag til hvordan oppleggene skal gjø
res mer effektive, at enhver som er interessert i problemet, anbefales å lese boken. 

Rolf Vik. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Rapport om kurs og utstillinger i As. 
I anledning av «Naturvernåret 1970» og i samarbeid med «Voksenopplæringen i ÅS» 

ararngerte NZF Ås-avd. 5. mars--30. april 1970 en studieplanring «Mennesket i Natu
ren» over emnene i Ragnar Frislids grunnbok med samme navn. Det var 21 deltakere 
med konservator Jørgen A. Pedersen som fagleder og lærer Johs ø stmo som ringleder. 

«Hva omfatter den moderne naturverntanken ?» var vårt problem. Ved foredrag, film, 
diskusjon og deltaker-orienteringer søkte vi å få den oversikt som er betingelsen for en 
fornuftig og effektiv naturverninnsats. Av foredrag nevnes: Amanuensis Reidar Borg
strøm: «Vassdragsregulering og dyrelivet», H Øgskolelektor Gudmund Taksdal: «Mennes
kets plass i samspillet mellom planter og dyr» , Forsøksleder dr. Lauritz S~mme: «For
urensning og forgiftning», Statens jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen: «Frednmgs og j~kts 
betydning for dyrebestandene» , Forsøksleder dr. Alf Bakke: «Moderne skogbruks VIrk
ning på insektlivet». 

H va kom vi da frem tiP Historisk sett var det først naturfredning, så ble det natur
vern, dvs. «å ta vare på de økonomiske, sosiale og estetiske verdier i naturen ti~ nytte ~g 
glede for mennesker nå og i fremtiden ». Den moderne naturverntanken er ImIdlertid 
mer enn dette: Den er et livssyn, den er aktiv, den går inn for naturstell! - «en for
nuftig og langsiktig administrasjon av naturressursene som tar . hensyn til. ~en nære sam
hØrighet mellom mennesket og naturen og til at naturens kvalItet som mtljø for levende 
vesener skal bevares for fremtiden ». 

Det viste seg at vi hver for oss satt igjen med det påtrengende spørsmålet: «Hva kan 
så jeg gjøre ut fra et slikt syn ?» N oen ble kanskje rystet over å få opp øynene for at de 
teknologiske nyvindinger og det raskt økende befolkningspress, g jør at vi omgående må fd 
en helt annen innstilling til bruk og skjøtsel av vårt fysiske og biologiske miljØ. Vi ble 
kanskje sjokkert over å innse at dette slett ikke utelukkende er et u-lands problem, men 
også i aller høyeste grad angår USA og oss selv på grunn av høy levestandard, som gir 
mer avfall. - Kanskje krever det meget å innse at det aller viktigste for oss er å støtte 
og oppmuntre alle tiltak fo r å stoppe befolkningstilveksten også i dette land. Populasjo
nen må holdes nede på et økologisk akseptabelt nivå som ikke overstiger bæreevnen, dvs. 
et nivå som tillater at en god om ikke hØY levestandard kan opprettholdes i kommende 
generasjon på de tilgjengelige ressurser. 

* 

I forbindelse med denne studieplanring og samtidig med at Ås-avd . var vert for NZF's 
årsmøte, arrangerte vi på ÅS ungdomsskole 16.- 20. mars en utstilling «Mennesk~t i 
Naturen», hvori også inngikk N aturvernårets vandreutstilling. Denne var med ved mn
vielsen av ÅS nye Rådhus under «Kulturuken 20.-28. november», da student Nina 
Skj eseth sto for en NZF-propagandautstilling. 

JAP 
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Fra «Mennesket i Naturen» NZF Ås-avd.s utstilling 16.-20. mars 1970. 

Foto: Jens Ladehaug. 
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Kurs i NZF As-avdeling: «Entomologi for hvermann». 
NZF Ås-avdeling arangerte høsten 1970 i samarbeid med Voksenopplæringen i ÅS en 

studieplanring: «Entomologi for hvermann» med «Jeg ser på insekter» som grunnbok. 
I lØpet av 8 mandagskvelder forsøkte vi i fellesskap å få et bilde av forskjellige sider 

ved insektenes liv og studiet av dem. Vi hadde besøk av 4 foredragsholdere som behand
let spesielle emner og vi fikk vist 3 insektfilmer. Av behandlete emner kan nevnes: In
sektenes bygning og utvikling, deres oppførsel, nytte og skade, økologi og insektenes 
systematikk. Vi var på ekskursjon og fikk demonstrert innsamling, preparering og opp
bevaring. Dessuten hadde vi øvelser i bruk av bestemmelseslitteratur. 

Fin-Chr. Tandberg. 

Miljøvernkurs i Storbritannia. 
På et kurs «Den økologiske baggrund for naturforvaltning», på Molslaboratoriet i 

Danmark august 1970, ble meddelt at enkelte skandinaver også kunne konkurrere om 
plassen på det ett-årige «M.Se. Course in Conservation» ved University College, London. 
Kurset starter i september. Deltagerne har hittil vesentlig vært biologer, men også geo
grafer, forst- og landbrukskandidater, ingeniØrer og økonomer har deltatt. 

Ult. Januar 1971 meddelte statsråd Helge Rognlien meg at statsansatte kan ha håp om 
å få stipend til et slikt kurs gjennom Opplæringsseksjonen i Lønns- og prisdepartementet. 

Interesserte> som ikke er statsansatte, kan eventuelt søke Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd om stipend. Utgiftene vil bli ca. kr. 20000. 

Hi. Munthe-Kaas Lund. 
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Harstad-avdelingen: 
«Imponerende naturvern utstilling» , skriver lokalavisen om NZF Harstad-avdelingens 

arangement i forbindelse med festspillene. Under tittelen, «Bruk naturen - forbruk den 
ikke! » har man med forholdsvis små midler på en utmerket måte klart å illustrere riktig 
og uriktig bruk av vår natur. Det er driv og virksomhet i denne årsgamle lokalavdelin
gen av Norsk zoologisk forening. 

De 35 medlemmer viste foruten «Naturvernårets vandreutstilling» med den rene og 
forsøplete natur, også en avdeling om dyr som det kan nytte å frede, nemlig bjørn, jerv 
og ulv, «men også hubro må få leve og beholde sin plass i naturen », sier utstillingen. En 
oppbygget strand viser hvordan oljesøl griser til og fører til død blant sjøfugl. Utstillin
gen viste et hundretall fargerike tegninger om naturvernåret 1970, levert av skolebarn 
i Harstad og omegn. Fuglekasser viste hvordan noen hulerugere har det og at opphen
ging i hager og parker kan øke trivselen også for mennesker. En stor utklippstavie var 
full av pressens omtale av aktuelle, lokale og globale naturvernproblemer. 

Jørgen A . Pedersen. 

Innsamling av husmus. 
Husmus er kanskje sjelden i N orge? I alle fall mangler zoologisk museum i Oslo ma

teriale av denne dyreart. Nå har jeg fått spørsmål om NZF's medlemmer vil hjelpe med 
å samle inn, bl.a. for at dr. Sam Berry i London kan komme videre med et av sine spØrs
mål: Brakte norske vikinger husmus med seg på skipene vestover? Han vil sammenligne 
bestander av husmus på visse britiske øyer med dem på fastlandet og i Norge, især 
S-Norge, Kristiansand-Stavanger. 

Dyrene kan fanges i feller, med hund eller katt og bevares på rødsprit. Til hver enkelt 
må følge opplysninger om tid og sted (fylke, herred) og gjerne flere data om landskaps
type, vekt m.m. 

Innsendes til: Konservator Jørgen A. Pedersen, Zoologisk museum, pattedyravd., Oslo 5. 

Postkort. 
Forsideomslagene på Fauna vil bli trykket som postkort. Dette er nå gjort for alle fire 

heftene i 1970, og i løpet av våren vil også omslagene for 1971-heftene foreligge som 
postkort. Etter hvert som postkortene er ferdige, vil lokalavdelingene få disse tilsendt for 
videre salg. Inntektene går i sin helhet til lokalavdelingene. 

Arbeidsutvalget. 

NZF's sommerekskursjon til Runde 1971. 
Ekskursjonene til Runde de to siste som re har vært meget vellykkede, og vi vil derfor 

prØve å arrangere en ny tur kommende sommer. Meningen er at man skal benytte av sin 
fritid til å dyrke sin interesse fo r zoologi ved studier i felten under kyndig veiledning. 

Program: Studier av fugl i fuglef jell, dyr i fjæra m.m. 
Tid: 24 .- 27 juni 19.71. 
MØtested er Alesund. Innbetalingsavgift på kr. 65,- må betales så snart kravet kom

mer etter at påmelding er innsendt. Dette dekker båtreise Alesund-Runde retur m.m. 
Dessuten må man ha med ca. kr. 100,- til betaling for innkvartering, campinghytter og 
mat. Denne kjøpes i landhandelen like ved, og man tilbereder den selv i hyttene. 

Minstealderen er 15 år, og deltagerne må medbringe sovepose og bo på campingvis. 
Antall deltagere er begrenset. Påmelding sendes til «Norsk Zoologisk Forening, Zoo
logisk museum. Sarsgt. 1, Oslo 5» før 15. mai. Alle får svar, og de som kan bli med får 
tilsendt nærmere program og innbetalingstalong. 

Gunnar Lid. 
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Til medlemmer og interesserte! NZF (Norsk zoologisk forening) 

Fortell DINE VENNER at NZF 

er bindeledd mellom landets zoologer og zoologiske interesserte, 

fremmer interessen for zoologiske forskning og undervisning, ved bl.a. ekskursjoner, 
kurs, film, møter, diskusjoner, 

øker det alminnelige kjennskap til dyrelivets først og fremst i Norge, og bidrar ak
tivt til dets utforskning, 

verner N orges dyreverden ved på fag lig grunnlag å bidra til at dyrelivet og miljø
forhold ble skjøttet rasjonelt, 

- gi r ut bl.a. FAUNA som bringer en mengde aktuelt stoff om norsk dyreliv. 

NZF har lokalavdelinger rundt om i landet: 

Oslo: 

Bergen: 

Turid Kjølset Andresen, Universitetets zool. laboratorium, Oslo 3. 

Øystein FrØiland. 

Kristiansand: 

Tromsø: 

As: 

Sunndal: 

Harstad: 

Peter Valeur, Kristiansand Museum, 4600 Kristiansand S. 

Per Grotnes, Tromsø Museum, 9000 Tromsø. 

Sigmund Tvermyr, NZF As-avd., 1430 As. 

Arne Inge Holen, Einvegen 3, 6600 Sunndalsøra. 

BjØrn Rasch Tellefsen, 9401 Harstad. 

Kongsvinger: Birger Nesholen, 2260 Kirkenær. 

Volda: Magne Ødegaard, c/o L. FinnØY, Ekset, 6100 Volda. 

Grenland: 

Rana: 

Valdres: 

Follafoss: 

Arve Narud, Skien gymnas, 3700 Skien. 

Per Straumfors, Hubergveien 8 H, 86 13 Selfors. 

Frode Berge, Valdres gymnas, 2900 Fagernes. 

Tor M. Larsen, 77 2 3 Follafoss. 

NZF arbeider med å opprette flere lokalavdelinger fØlgende steder: 

Tønsberg: Ragnar SyvertSen, Dronning Asas vei 8, 3100 Tønsberg. 

Trondheim: Jon-Arne Sneli , DKNVS Biologisk stasjon, 7000 Trondheim. 

Tretten: Jo Vegar Arnekleiv, 263 5 Tretten. 

Henvend deg til en lokalavdeling eller en kontaktmann og vær med i det zoologiske 
miljøet som er på stedet. Hvor det ikke er en lokalavdeling av NZF i nærheten : 

START EN SELV! 

Hvordan? Hovedforeningen hjelper til med foredragsholdere, propagandamateriell, ut
arbeidelse av vedtekter, opplegg av kurser osv. 

Skriv til NZF, Z oologisk Museum, Oslo 5 
- og be om opplysninger. 
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