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Runde's fuglefauna 

OLA V JOHANSEN 

Innledning 

Formålet med denne artikkelen er å få samlet det som tidligere er publ i
~ert om fuglelivet på Runde, og å supplere dette med upubliserte data. De 
fleste av de artiklene og smånotisene som tidligere har blitt publisert, gir 
ikke et korrekt bilde av fuglelivet på øya, idet de vanligvis har vært basert 
på kortere opphold der om sommeren. 

Den som i første rekke har utført et pionerarbeid ved undersøkelse av 
øyas fugleliv, er lærer Per-Steinar Myklebust. Han foretok daglige observa
sjoner i skoleåret 1956/ 57, og har også siden besøkt øya med jevne mellom
rom. Han har en stor del av æren for at fuglelivet på øya ble totalfredet 
i 1957. 

Jeg vil til slutt takke lærerne Per-Steinar Myklebust og Alv Ottar Folke
stad for at jeg har fått benytte deres observasjoner ved utarbeidelsen av 
denne artikkelen. Likeledes takkes cand. mag. Gunnar Lid for gjennom
gåelse og kritikk av manuskriptet. 

Biolopbeskrivelse 

Runde ligger på 62 °25'N - 5°38'Ø, ca. 3 mil VSV for Alesund. 
Størstedelen av øya er dekt av et kupert fjellplatå som varierer mellom 
100 og 330 m.o.h. Her ligger det åtte små vann mellom 120 og 160 m.O.h. 
Holmevatnet, Trepvatnet og Austefjellvatnet har relativt konstant vann
stand. I de to største vannene, Storevatnet og Veslevatnet, er vannstanden 
avhengig av nedbørsmengden. De tre resterende vannene, Samvatna, kan 
i tørkeperioder være helt tomme for vann. Vegetasjonen i vannene er hel
ler sparsom. Så vidt vites er den eneste undersøkelsen på dette området 
foretatt av Goksøyr (1938), særlig i 1928-29, og han fant da tilsammen 
13 plantearter i de 8 vannene, men bare i Storevatnet var alle arter repre
senterte. 

SV-siden av platået stuper delvis loddrett i havet, og det er her en finner 
de fleste sjøfuglkoloniene. Nederste delen er nakent fjell, og det er først og 
fremst her krykkje, Rissa tridactyla, havsule, Sula bassana, alke, Alca torda, 
og lomvi, Uria aalge, har tilhold. Lenger oppe blir fjellet dekt av et tynt 
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__ Lovlig ferd selsrute 

Ekv10m 

Fig. 1 
øya Runde ligger ca. 3 mil vestsørvest for Alesund. Bebyggelsen er konsentrert til de to 

stedene Runde og Goksøyr. 

moldlag og her finnes bl.a. lunde, Fratercltla arctica. Koloniene på SV-siden 
er begrenset til strekningen Lundeura - Kvalneset. 

På NØ-siden strekker Skarvura seg mellom Kvalneset og Tendeneset. 
Ovenfor selve ura veksler det mellom bratte skråninger og bratt fjell, begge 
deler meget vegetasjonsrike. I dette området finnes de største konsentrasjo
nene av havhest, Fttlmarlts glacialis, og gråmåke, Larus argentatus, og dess
uten i noe slakere terreng i selve ura, øyas eneste koloni med sildemåke, 
Larus !liSCliS. 

Selve fjellplatået er for det aller meste dekt med lyng, ulike gressarter, 
og enkelte steder noe mer myrlendt terreng. For en mer detaljert beskri
velse over plantelivet, henvises til det store arbeid av Goksøyr (1938). 

Bebyggelsen ligger på Østsiden, hvor en flat, smal stripe land ligger mel
lom fjellplatået og havet. I skråningen på den nordre delen ved Goksøyr 
vokser det litt bjørk og rogn. Fjellskråningen på den SØrligste delen, Runde, 
er for en stor del dekt av einer og røslyng. Her finnes dessuten to plante
felt med buskfuru. Fjellskråningene på den bebygde del av øya skal nå 
tilplantes med bartrær. 
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TABELL 1 

Fuglearter observert på Runde. 
(Speeies observed 011 Runde.) 

Tegnforklaring (Symbols): 

R = årlig rugefugl ( allnual breeder). 
r = sporadisk rugefugl (sporadie breeder). 

T = regelmessig trekkgjest (regulary during migration). 
t = sporadisk trekkgjest (sporadie during migration). 

V = overvintrer vanlig (wintering usual). 
v = sporadisk vintergjest (sporadie during winter). 
S = regelmessig sommergjest (regularly during summer). 
s = sporadisk sommergjest (sporadie during summer). 
? = status usikker (status uncertain). 

Gavia stellata 
G. immer/adamsii 
Podieeps griseigena 
Fulmarus glaeialis 
Hydrobates pelagieus 
Oceanodroma leueorrboa 
Sula bassana 
Pbalacrocorax carbo 
p b. aristotelis 
Ardea einerea 
Branta leucopsis 
B. bernicla 
Anser anser 
T adorna tadorna 
Anas platyrbyncbos 
A. creeca 
A. acuta 
Somateria mollissima 
Melanitta nigra 
M. fusca 
Clangula byemalis 
Bttcepbala clangttla 
Mergus serrator 
M. merganser 
Pandion haliai'tus 
Haliaeiittts albicilla 
Aceipiter gentilis 
A. lIistts 
Aquila chrysaetos 
Circus aerttginosus 
Falco peregrinus 
F. columbariuJ 
F. tinnunculus 
Lagopus lagopus 
Lyrttrus tetrix 
Coturnix coturnix 
Rallus aqttatictts 
Crex crex 

t, v 
S 

v 
V,R 

? 

V, R 
V. T 
V, R 
V, S 

t 
? 

v, T 
R 

V, R 
v, T 

v 
V, R 

t 

v, t 
V 
v 

V, s 
s 
? 

v, t 
v, t 

t 

v 
R 
~ 

V 

f 

Gallinttla chl01'opttS 
Haematoptts ostralegtts 
Charadrius hiaticttla 
p luvialis apricaria 
P. squatarola 
Vanellus vanelltts 
Arenaria interpres 
Calidris minttta 
C. maritima 
C. alpina 
C. ferrttginea 
C. canuttts 
Croeethia alba 
Philomachtts pttgnax 
Limicola faleinellus 
Tringa erythroptts 
T. totanus 
T. nebttlaria 
T. glareola 
T. hypoleucos 
Limosa lapponica 
Numenius arquata 
N. phaeoptts 
S eolopax rusticola 
Gallinago gallinago 
Lymnocryptes minimtts 
Stercorarius skua 
S. parasitictts 
Larus ridibttndus 
L. fttsetts 
L. argentatus 
L. glatteoides 
L. hyperboreus 
L. marintts 
L. eanus 
Rissa tridaetyla 
Sterna hirundo 
S. paradisaea 

t 

v, R 
T 
T 
t 

v, R 
s, V 

T 
V 

V, T 
t 

T 
T 
T 

t 
r, V 

r 
T 

V, S 
T 
v 

v, R 
t 

S 
R 

s, T 
R 

V, R 
v 
v 

V, R 
R 

V, R 
T, S 
T, S 
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PlautuJ alle 
Alea torda 
Uria aalge 
U. lomvia 
CepphuJ grylle 
Fratercula arctiea 
Columba palumbuJ 
C. oenaJ 
Streptopelia deeaoeto 
S. tut·tur 
CueuluJ eanortts 
BlIbo bubo 
AJio jlammeuJ 
Strix alueo 
ApuJ apuJ 
PieuJ viridiJ 
P. eanUJ 
DryoeopuJ martiuJ 
DendroeopoJ major 
Riparia riparia 
liirundo rtJJtiea 
Deliehon !trbiea 
Alallda arvensis 
AnthIls novaeJedandiae 
A. trivialiJ . 
A. pratenJiJ 
A. Jpinoletta 
M otaeilla alba . 
LaniuJ eollurio 
St1l1·nttJ vlllgariJ 
Pica pica 
Corvlls monedula 
C. IrttgileguJ 
c. eorone eornix 
C. eorone corone 
C. eorax 
Bombycilla garrulus 
C incluJ cineluJ 
TroglodyteJ truglodyteJ 
Prunella modulariJ 
AeroeephaluJ paluJtriJ 
li ippolaiJ icterina 
Sylvia niWTia 

Kommentarer til artsIisten 

v 
V, R 
V, R 

s 
V, R 
V, R 

v, 

s 
? 

v, T 

t 
T 
R 
S 
R 

t 

R 
V, R 

R 
s 

V, R 
V, R 

t , S 

V, R 
s 

V, R 
t, v 
t, v 

V, R 
v, R 

S. borin 
S. atricapilla 
S. eommuniJ 
PhylloJcopuJ troehiluJ 
P. eollybita 
P. Jibilatrix 
ReguluJ reguluJ 
Fieedula hypol euea 
F. parva 
MUJeieapa Jtriata 
Saxicola rubetra 
Oenanthe oenanlhe 
PhoenieuruJ phoenieuruJ 
ErithaeuJ Tubaula 
T urduJ pilariJ 
T. torquatus 
T. merula 
T. iliacus 
T. philomelos 
Aegithalos caudatuJ 
Parus montanus 
P. eriJtatuJ 
P. ater 
P. caerttleus 
P. major 
Sit/a europaea 
C erthia I amiliaris 
PaSJer domestieus 
P. montanus 
Fringilla eoelebs 
F. montilringilla 
Carduelis chloriJ 
Aeanthis Ilat' irostris 
A.Ilammea 
Loxia cttrvirostra 
L. pytyopsittacuJ 
Pyrrhula pyrrhula 
Emeberiza ealandra 
E. eitrinella 
E. melanoeephala 
E. schoenieluJ 
CaleariuJ lapponieus 
Plectrophen.~x nivalis 

t 

S 
R 
T 
t 

v, T 

S 

t 

T 
R 

v, r 
v, R 

R 
V, R 

T 

t 

T 

v, 
V, r 

t 

t 

V, R 
t , r 

v, T 
v, T 

V, R 
R 

t, r 

v 

v 
S 

t 

t 

T 

Jeg har for en stor del brukt egne observasjoner ved utarbeidelsen av 
artslisten og i de etterfølgende bemerkningene omkring noen avartene. 
Jeg har ikke funnet det nødvendig å kommentere fØlgende arter: havhest, 
havsule, krykkje, alke, lomvi og lunde. Grunnen til dette er at disse artene 
har blitt forholdsvis detaljert behandlet i tidligere artikler, og jeg kan på 
det nåværende tidspunkt ikke tilføye noe vesentlig nytt. 
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Smålom, Gavia stellata. I tidligere år rugefugl. Anfinnsen (1956) obser
verte et par ved Austefjellvatnet 26/ 5-55, men noe reir ble ikke funnet. Et 
oljeskadet individ ble fanget og avlivet 1/ 2-57, og 18/ 8-68 observerte jeg 
sammen med A. o. Folkestad 6 individer på fjorden på S0-sida av øya. 

Islom/ Gulnebblom, Gavia immer/ adamsii. Sommeren 1970 ble det ved 
flere anledninger observert en lom tilhørende en av disse to arter. Jeg 
fikk ikke selv anledning til å se den, men den ble av de fleste observatører 
bestemt til G. immer. 

Gråstrupedykker, Podiceps griJeigena. 2 individer observert den 16/ 1-71 
og l individ den 15/ 3-71. Da arten overvintrer relativt vanlig andre steder 

• 

Fig. 2 
Oversikt over den sentrale del av Rundebranden. Omtrent midt på bildet hekker hoved· 

mengden av havsulene. (Foto: E. K. Barth.) 



i distriktet, er det nok trolig at den også på Runde er hyppigere enn det 
disse observasjonene skulle tilsi. 

Havsvale, Hydrobates pelagicus. 1 individ ble fanget ved havna hØsten 
1968. Den ble senere sluppet fri (Lars Ove Goksøyr pers. medd.). 

Stormsvale, Oceanodroma leucorrhoa. 1 individ ble funnet ved havna 
25/ 11-56. Den var ikke i stand til å fly, og ble derfor holdt i pleie noen 
dager før den ble ringmerket og sluppet. Denne observasjonen er ikke 
medtatt i en oversikt over forekomsten av stormsvaier i Norge (Myrberget 
et al. 1969). 

Det kan i tillegg nevnes at øyas fiskere flere ganger i juli og august har 
registrert stormsvale/ havsvale ved "noen skjær 1 Yz sjømil av Runde fyr 
(Kåre og Reidar Refsnes pers. medd.). 

Storskarv, Phalacrocorax carbo. Brun (1962) skriver at «ifølge lokal
befolkningen hekker det nå noen få par på øya». Schmidt (1968) skriver 
«1955 mindestens 3 Paare in der grossen Kolonie von Phalacrocorax 
aristotelis ... » og «rund um die lnsel hier und da ... zusammen iiber 10 
Ex. 1961». 

Til dette vil jeg bare bemerke følgende: l tidligere tider var det en liten 
koloni storskarv ved Måkeneset, men denne forsvant i 1920-åra. Fra be
gynnelsen av 1950-åra, heri medtatt 1955, har Per-Steinar Myklebust og 
Alv Ottar Folkestad, senere også undertegnede, besøkt toppskarv kolonien 
flere ganger hver sommer, og vi har i denne årstiden ikke observert en 

Fig. 3 
Toppskarven er en vanlig hekkefugl på øya. I Skarve ura nordvest for Goksøyr er bestan

den anslått til minst 5000 par i 1970. (Foro: Gunnar Lid. ) 
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eneste storskarv. Arten er derimot meget vanlig i trekktiden og om vinteren. 
Toppskarv, P. aristotelis. Barth (1966) oppgir minst 1000 par for Skarv

ura. Schmidt (1968) har for 1955, 1961 og 1966 oppgitt henholdsvis 1700, 
1500 og 1500-2000 par. 

Sommeren 1970 startet jeg opp en populasjonsundersøkelse i Skarvura, 
og på et lite prøvefelt i utkanten av kolonien talte jeg da opp over 200 
reir i slutten av mai. På samme området var det senere på sommeren kom
met nye reir i tillegg. Jeg har også opptelling i mindre kolonier menfor 
selve hovedkolonien, og ut fra de tall som da fremkom, anslo jeg sammen 
med A. O. Folkestad bestanden til å være minst 5000 par i 1970. Dette 
tyder på at de tidligere oppgitte tall kan ha ligget noe for lavt. 

Hvitkinngås, Branta leucopsis. FØrste gang arten ble observert var i mai 
1966 (Barth 1966). Fra høsttrekket foreligger det senere to observasjoner: 
l begynnelsen av okt. 1968 ble det sett 1-2 rastende individer (Jakob S. 
Runde pers. medd.), og 7/ 10-69 ble en flokk på ca. 47 individer sett på 
trekk mot SV. 

Ringgås, B. bernicla. Goksøyr (1938) skriver «wird dann und wann 
wahrend des Streichens gesehen». Siden da foreligger det ikke noen obser
vasjoner. 

Fiskeørn, Pandion halidetus. Goksøyr (1938) skriver «wird auf der See 
gesehen». Siden da ingen observasjoner. 

Orrfugl, Lyrurus tetrix. FØrste gang arten ble observert var i april 1969. 
Om sommeren samme året ble høna skremt opp sammen med 7-8 kyllin
ger. Utover høsten og vinteren ble flere individer observert, likeledes som
meren 1970, da en knapt flygedyktig ung o ble fanget og ringmerket. 
Også våren 1971 har det blitt observert spillende hanner. 

Vaktel, Coturnix coturnix. Arten ble -første gang hørt i områdene rundt 
vatna i midten av juni 1967. Først 8 / 7 S.å. fikk jeg selv anledning til å 
høre den. Den 10/ 7-69 kl. 0130 fikk jeg sammen med A. O. Folkestad høre 
den på nytt. Jeg hørte også 1 individ kl. 0030 den 14/ 7-69. Den hadde 
begge gangene tilhold på dyrket mark på S0-sida av øya. Sommeren 1970 
ble den på nytt observert av A. O. Folkestad, denne gangen på fjellet. 

Vannrikse, Rallus aquaticus. Det foreligger kun en observasjon, idet 
1 individ ble funnet druknet i en brønn i Goksøyr 7/ 12-58. 

Akerrikse, Crex crex. Goksøyr (1938) skriver «mehrere Paare sicher». 
Siden da foreligger det kun to observasjoner, det første fra sommeren 1957, 
da et reir med egg ble ødelagt av slåmaskin. I juni 1963 ble arten ofte 
hørt om kveldene, og samme året ble nok et reir med egg ødelagt av slå
maskin. 

Tjeld, Haematopus ostralegus. Noen få individer overvintrer år om an
net. Artens egg og unger har i de 2-3 siste år vært utsatt for sterk pre
dasjon, særlig fra kråke og ravn, noe som har ført til at hekkesuksessen på 
S0-sida av øya har vært relativt liten. 

Vipe, Vanellus vanellus. Det foreligger enkelt~ vinterobservasjoner; 1 
ind. 16/ 12-56, 1 ind. jan. -63, 1 ind. 29/ 12-64 og; 1 ind. 24/ 12-69. Som
meren 1967 ble arten konstatert hekkende for første gang; det var kun ett 
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par, og dette fikk ikke frem flygedyktige unger. Aret etter var det på 
samme sted to par, men heller ikke disse fikk frem unger. Også i de på
følgende år ble egg eller unger tatt av kråke eller ravn. 

Tundrasnipe, Calidris ferruginea. Den eneste observasjon er fra 28/ 7-66, 
da jeg så 2 individer i full sommerdrakt ved Hammersneset. 

Fjellmyrløper, Limicola falcimllus. 2 individer ble observert ved Ham
mersneset den 21 / 9-66 om kvelden. Dagen etter ble to individer sett 
på samme sted, men dette var trolig de samme som ble s~tt kvelden før: 

Rødstilk, Yringa totanus. Arten sees hele året, og da 1 størst antall l 
trekktida. Det eneste reirfunn er fra slutten av mai 1967, da et reir med 
4 egg ble funnet ved Storevatnet (Arvid Goksøyr pers. medd.). 

Srandsnipe, Yringa hypoleucos. Observeres årlig om sommeren. Den 
25 / 6-67 fant jeg 4 dununger ved Storevatnet. Også året etter ble arten 
hørt og sett her, men det lyktes ikke å finne reir eller unger. Den ~7 / 6-69 
ble klekkeskall av strandsnipeegg funnet ved Srorevatnet (G. Lld pers. 
medd.). 

Rugde, Scolopax rusticola. 1 individ ble funnet drept under høgspent
ledningen fra Goksøyr til Kvalneset den 7/ 12-58. 

Storjo, Stercoraritls skua. Følgende observasjoner fra Runde har tidligere 
blitt publi,ert: 7/ 7-64 l individ (Norstrom 1965) og 24/ 5-66 2 individer 
(Barth 1966). Det kan i denne forbindelse også nevnes at 1 individ ble 
sett ved Grasøyane 10/ 7-60 (Folkestad 1963) og 2 individer NØ for Stadt 
27/ 6-65 (Langhelle 1967). 

Den 1/6-65 ble 1 individ observert svømmende noen få hundre meter 
fra land (Jakob S. Runde pers. medd.), og 16/ 6-65 ble 1 individ sett ved 
NØ-siden av Runde (G. Lid pers. medd.). Den 8/ 7 -69 ble 2 individer sett 
mellom Runde og Grasøyane, og 10/ 7-69 2 individer ved fuglefjellet. 

Dette viser at arten blir observert ikke så rent sjelden i området rundt 
øya om sommeren, og det kan være fristende å trekke paralleller med etabl~
ringen av havhest og havsule som norske rugefugler. De tre artene har JO 
ellers omtrent de samme hekkeområdene. 

Grøolandsmåke, LartlS glaucoides. En observasjon foreligger fra. 1?5.6 
(Folkestad pers. medd.). Arten ble så ikke sett før 7/ 1-71, da 1 mdlVld 
ble sett sammen med en flokk gråmåker. 

Polarmåke, L. hyperboretlS. P.-S. Myklebust har flere vin~erobservasjoner 
(pers. medd.), bl.a. av et døende individ 22/ 1-57. Selv har Jeg notert arten 
8/ 2-57 og 4/ 5-59, begge ganger 1 individ. 

Skogdue, Columba oenas. Bare en observasjon foreligger. 9/ 4-69 ble 
1 individ observert på dyrka mark ved Hammersneset. . .. 

Tyrkerdue, Streptopelia decaocto. 19/ 7 og 30/ 7 -67 ble 3 mdlVlder ob
~·ervert. Det foreligger likeså en observasjon fra sommeren 1968. Dessuten 
ble to individer sett i Goksøyr 27 / 6-1969 (G. Lid pers. medd.). 

Tårnsvale, Apus apus. En liten flokk ble observert ved havna om kvelden 
23/ 6-65. Den 26/ 6-70 ble 1 individ sett. 

Svartspett, DryocopttS martius. l individ observert i nov. 1956 (P.-S. 
Myklebust pers. medd.). 
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Fig. 4 
En hann av svarthodespurv fotografert på Runde 26. juni 1969: Dette var den andre 

observasjon avarten i landet. (Foto: Gunnar Lid.) 

Stor piplerke, Antbus novaeseelandiae. Den 30/ 9-70 ble ~et observert 
3 individer, 1/ 10 og 2/ 10 S.å. ble nok 2 individer sett, men Jeg skulle tro 
at dette var de samme som ble sett den 30/9. Alle tre dagene hadde fugl;me 
tilhold på dyrket mark, og det var gC?d anledning t~l .å sammenlikne Stø~
relsen med bLa. skjærpiplerke, A . spmoletta, og helpIplerke, A .. pratens:s. 

Tornskate Lanius coUurio. Det foreligger kun to observaSJoner, den 
første fra 2j6-68 (Johansen 1969), og den andre fra 18/ 6-70. I begge 
tilfellene var det syngende hanner. . 

Svartkråke Corvus c. corone. Det foreligger følgende observaSJoner: 
22 / 4-62 1 i;d., 17 / 4-65 1 ind., 15 / 6 og 18 / 6-65 1 ind. (Lid 1965), 
30/6-65 1 ind. (Langhelle 1967), 7/ 7-65 1 ind. (Schmidt 1968), 24/ 5-66 
1 ind. (Barth 1966), «1966 mehrfach 1 Ex .... » (Schmidt 1968), 18 / 6-67 
1 ind. og 28 / 6-69 1 ind. (G. Lid pers. medd.). . 

Hauksanger, Sylvia nisoria. Den eneste observaSjon er fra 20 / 8-69, da en 
ungfugl ble fanget i mist-nett. . . 

Bøksanger, Phylloscopm sibilatrix. l individ ble fanget 1 mlst-nett den 
18/ 8-69. Dette er den eneste observasjonen. . 

Steinskvett Oenanthe oenanthe. Den seneste høstobservasJonen er 
16/ 11-57, d~ det ble sett l individ. Enkelte individer på vårtrekket har 
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vært større og tilsynelatende noe slankere enn nominatformen. De har 
dessuten helt brungul (oransjefarget) underside. Den 8 / 5-71 var det på
fallende mange av disse store steinskvettene, og av 7 individer som ble 
fanget og ringmerket, hadde to disse målene: 1 hann, første sommerdrakt: 
vinge 102 mm (slitte håndsvingfjær) og taes 28,5 mm. 1 hunn, adult: 
vinge 102 mm og tars 29,1 mm. Den 12 / 9-70 ble det fanget en ungfugl 
med vingelengde 101,5 mm. Ytterligere 2 individer fra 1970 hadde vinge
lengde på 102 mm og 101 mm. Disse ble fangte henholdsvis 24 / 7 og 3 / 8, 
og begge var ungfugler. Draktfargen og den store vingelengden tyder på 
at disse individene har tilhørt den grønlandske rasen, Ge. oe. leucorrhoa. 

Kjøttmeir, Parus major. Arten er vanlig om vinteren, men den ble ikke 
konstatert hekkende før i 1970, da jeg observerte nettopp flygedyktige 
unger 28 / 7. 

Pilfink, Passer montanus. Dr. Rolf Vik observerte 2 ad + 3 juv hver 
dag i tiden 8-10/ 8-62 (Brun 1962). Dette er det: eneste observasjon for
uten ett enkelt individ ved Hammersneset den 5 / 10-69, 

Gråsisik,Acanthis flammea. Arten blir av og tilsett i trekktiden. Det 
eneste reirfunn er fra 1965, da P. S. Myklebust (pers. medd.) den 30/ 7 
fant et reir med 2 egg + 2 nyklekte unger. 

Lappspurv, Calcarius lapponicus. Kun to observasjoner, den 20 / 6-57 
(P.-S.Myklebust pers. medd.) og 11 / 4-60; begge ganger enslige hanner. 

Forandringer av fuglefaunaen 

Ut fra de opplysningene som foreligger, synes det å være klart at det har 
foregått vis-se endringer i fuglefaunaen på Runde i løpet av de siste 50 år. 
Den første «store» oversikten over øyas fugler ble publisert av H. Goksøyr 
i 1938, og den omfatter 58 arter. Den er ikke bygget på systematiske 
undersøkelser av fuglefaunaen, men er snarere et biprodukt av forfatterens 
botaniske undersøkelser. Som et forord til artslisten skriver Goksøyr (p. 12): 
«In der folgenden Dbersicht nehme ich aber alle Vagel mit, von denen ich 
mit einer zur Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit weiss, dass sie zu 
denen geharen, die man auf der Iosel zu sehen pflegt.» 

En sammenligning mellom rugefuglene da og nå blir vanskeliggjort 
p.g.a. at forfatteren for det meste har benyttet uttrykk som «zahlreich», 
«ganz gemein», «sehr gemein», «gemein», osv. Jeg vil her nevne de ar
tene hvor det tydeligvis har funnet sted en forandring med deres status siden 
Goksøyr avsluttet sitt feltarbeide i 1929. Goksøyr's kommentarer er gjen
gitt på originalspråket. 

Stokkand, Anas platyrhynchos. «Wahrscheinlich nur im Herbst, Winter 
und Friihling.» Arten er nå årlig rugefugl, selv om det kun dreier seg om 
1-2 par pr. år. 

Havørn, Haliaeetus albicilla. «Einige Paare nisten jedes Jahr auf der Inse!.» 
Ifølge Knut Paulsen (pers. medd.) hekket det siste paret på Runde i 1936 
eller 1937. 
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Hønsehauk, Accipiter gentilis. «Ganz gemein.» Arten sees nå bare av og 
til; dette gjelder også for de andre rovfuglene som Goksøyr nevner. 

Akerrikse, Crex crex. «Mehrere Paare sicher.» Som nevnt tidligere er 
siste observasjon fra 1963. 

Myrsnipe, Calidris alpina. «Wahrscheinlich gam gemein.» Ut fra Goks
øyr's kommentarer til de andre artene må en kunne anta at det er ment at 
myrsnipa er vanlig også om sommeren, idet han har gjort oppmerksom på 
om forekomsten kun begrenses til trekket, vinteren etc. I dag finnes arten 
kun under trekket, og av og til overvintrer 2-3 individer. I 

Tyvjo, Stercorarius parasiticttS. «Wird dann und wann auf der See ge
sehen.» Nå hekker årlig noen få par. 

Makrellterne, Sterna hirundo. «Eine kleine Koloni.» Jeg har ikke fun
net denne arten hekkende siden slutten av 1950-åra, da noen få par hadde 
tilhold på Langeneset. 

Låvesvale, Hirulldo rustiea. «Selten.» Arten hekker nå årlig. 
Løvsanger, Phylloscopus trocbilus. «Nicht gemein.» Arten hekker nå 

årlig, og er vel en av den vanligste småfuglene. 
Gulspurv, Emberiza citrinella. «Ganz gemein.~) Bemerkningen kan vel 

tolkes dithen at hekking var vanlig. Fra de senere år foreligger det kun en 
observasjon som viser hekking; det ble i tiden 8-10/ 8-62 observert et par 
med 3-4 unger (Brun 1962). Personlig har jeg kun vinterobservasjoner. 

A v dette skulle det da fremgå at 4 arter har forsvunnet som rugefugler 
siden 1929, nemlig havørn, åkerrikse, myrsnipe og gulspurv. En kan også 
her trolig ta med en 5. art; nemlig makrellterne. 

A varter som hekket her tidligere, og som ikke er nevnt av Goksøyr og 
nå har forsvunnet som ruge fugler, er: Storskarv, som ifølge Jakob S. Runde 
(pers. medd.) hadde reir for siste gang rundt 1925. Smålom og vandrefalk 
kan også nevnes i denne forbindelse. Vandrefalken forsvant som rugefugl i 
slutten av 1950-åra, og smålom trolig i begynnelsen av det samme tiår. 

Av de arter Goksøyr nevner, og som trolig ikke hekket da, har følgende 
nå vært rugefugler i en årrekke: havsule (siden 1947), stokkand og tyvjo. 
I løpet av de siste 3-4 år har orrfugl, vipe, strandsnipe, rødstilk og kjøtt
meis blitt påvist som rugefugler. 

KOl'!klusjon 

På Runde er det i løpet av de siste 50 år registrert med sikkerhet 161 
arter og l rase (svartkråke). Av disse kan nå 38 betraktes som regelmes
sige rugefugler. I tillegg har 8 arter blitt påvist hekkende i løpet av de 10 
siste år, og disse er i arts listen ført opp som sporadiske rugefugler. 7 arter 
er ført opp som årlige sommergjester; av disse r:-r det bare makrellterne 
mm har blitt påvist hekkende, men da dette er forholdsvis lenge siden, har 
jeg ikke funnet noen grunn til å føre den opp som sporadisk ruge fugl. 

I samme tidsrom har 8 arter forsvunnet som rugefugler, og 5 arter har 
kommet til som mer og mindre regelmessige rugefugler. 
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SUMMARY 
During the last 50 years 161 species, our of which one is represented by 2 subspecies, 

the Carrion and Hooded Crow, have been observed on Runde, More og Romsdal Co., 
Norway (62°25'N - 5°38' E). Of the rarer species are worrh memioning Circus ae-m
ginosus, Anthus novaeseela1/diae, Acrocephalus palustris, Sylt'ia nisoria and Emberiza 
melanocephala. The author has not discussed quamitatively the occurences of Fulmarus 
glacialis, Sula bassana, Rissa tridactyla, Alca torda, Uria aalge, and Fratereula arctiea. 
This has been done previously, especially by Brun, but also by other authors. One should, 
however, bear in mind that these figures, especially for R. tridactyla and F. arctiea, are 
based on experience rather than direct coums. The changes in the avifauna during the 
last 50 years are aiso briefly discussed, especially with regard to the breeding species. In 
this period, 8 species have disappeared as breeding birds; these are Gavia stellata, 
Phalacrocorax carbo, Haliaeetus albicilla" Falco peregrinus, Crex crex, Calidris alpina, 
Sterna hirundo, and Emberiza citrinella. In the same period 5 new species have become 
regular breeders; these are Sula bassana, At/as platyrhynchcs, Lyrurus tetrix, Vanellus 
vanellus, and Stercorarius parasiticus. Today one can consider 38 species as regular bree
ders, while another 8 species have proved to be sporadic breeders during the last ten 
years. In addition 7 species are regular summer visitors. 

Aurhor' s address: 

6096 Runde 
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Fuglefaunaen på strekningen Nordkapp-Vardø, 
Norges og Europas værhardeste kyststrøk 

HJALMAR LARSEN 

Kyststrekningen Nordkapp-Vardø regnes i alminnelighet for det vær
hardeste området i Norge og dermed også i Europa. 

I juni og juli, den vanlige hekketiden for de fleste fuglearter, blåser det 
ofte sterkt her, temperaturen er som regel lav, det er mye regn og tåke. 
Selv om landet øst for Nordkyn dreier litt av mot syd, blir klimaet lenger 
øst ikke bedre. Det Østlige området ser ut til å være spesielt plaget av tåke. 

Middeltemperaturen på kyststrekningen Nordkapp-Vardø i juli er ca. 
10°C, og den er lavere ved Vardø enn ved Nordkapp. 

Hvilke fuglearter finner man i hekketiden i dette Europas værhardeste 
kyststrøk er et spørsmål man ofte får. Nu tenker folk i denne forbindelse 
i første rekke ikke på de vanlige sjøfuglene. Alle vet at det i det nevnte 
området finnes nok av både måker (svartbak, gråmåke og fiskemåke), alke, 
lomvi, ærfugl, lundefugl O.a., og de fleste, iallfall i Nord-Norge, har også 
godt kjennskap til de store fuglefjellene, først og fremst Syltefjordfjellet og 
Sværholtklubben med sine veldige ansamlinger av sjøfugl. I Syltefjord
fjellet er det over en million krykkjer. - Nei, det er <dandfuglene» de har 
i tanker. 

Om våren i hekketiden sees flokker av trekkfugl på vei nordover langs 
den norske vestkysten. Hvor mange av dem fortsetter helt til den nordligste 
delen av landet? 

Andre spør: Danner Ishavet en slags barriere som mange trekkfugler 
ikke kan overskride, med det resultat at det i hekketiden finner sted en 
sterk opphopning av både arter og individer i det nordligste Norge, spe
sielt på MagerØya og de nordligste områdene av Nordkynhalvøya? 

Delvis med tanke på disse spørsmål har jeg i de senere år foretatt en 
del undersøkelser i kystområdet Magerøy-Vardø. 

I årenes løp er det blitt foretatt flere undersøkelser av fuglelivet på syd
og sydøstsiden av Varangerhalvøya, bLa. i 1923-31 av Blair (1936) , i 1939 
av Williams (1941), i 1950 av Taylor (1953) og av Haftorn (1958), mens 
mindre er blitt gjort på nord- og nordøstsiden. Mine undersøkelser frem
trer da også som et supplement til disse tidligere undersøkelsene av Varan
gerhalvøya. 
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Observasjonene er blitt gjort i følgende perioder og på følgende steder 
(jfr.fig.l): 
1965, 14/ 7 -18 / 7. Strekningen Hamningberg-HornØY (med stedene 

Hamningberg, Sandfjord m, Persfjord, Smelror, 
Vardø, Hornøy). 

1966, 13 / 7-18 / 7. Båtsfjord, Syltefjord. 
19 / 7 - 22 / 7. Strekningen Hamningberg-Bornøy. 

1967, 12 / 7-14/ 7. Strekningen Hamningberg-Hornøy. 
17 / 7-18 / 7. Nordkapp. 

1968, 7 / 7-10 / 7. Store Molvik, Berlevåg, Kjølnes fyr, Sandfjord Il, 
Båtsfjord. 

11 / 7-14 / 7. Strekningen Hamningberg-Vardø. 
1969, 26 /6-30 / 6. MagerØY med Nordkapp. 

30 /6- 8 j7. Nordkynhalvøya med bl.a. stedene Kjøllefjord, Skjøt
ningberg, Mehavn, Sandfjord l, Gamvik, Sletnes. 

8 / 7-16 / 7. St. Molvik, Berlevåg, Sandfjord Il, Båtsfjord, Sylte
fjord og strekningen Hamningberg-Vardø. 

1970, 11 / 7-16 / 7. Nordkynhalvøya. 
18 / 7-24 / 7. Berlevåg-Smelror. 
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Finnmark er rik på Sandfjorder. Jeg har nummerert de tre jeg har un
dersøkt nærmere. Noen opplysninger har jeg fått fra andre. De er i listen 
merket med ( ). . 

Biotopene er stort sett de samme overalt innenfor det undersøkte områ
det. Dog er det mer lavland på Nordkynhalvøya og lenger øst enn på Ma
gerøya. I de førstnevnte områder er det også flere større elver med tilhø
rende trevegetasjon, mest bjerk. I nærheten av Kjøllefjord er det en mindre 
bjerkeskog. Det samme er tilfellet i Syltefjord. Det undersøkte området på 
Magerøya er fattig på trær og busker. Dog ser det ut til at det egentlige 
høyfjellsplatået, tundraen, er mer gjestmildt på MagerØya enn mange ste
der lenger øst (fig. 2). 

Undersøkelsene, spesielt på MagerØya og Nordkynhalvøya, må betraktes 
som preliminære, og listen som omfatter 90 arter, pretenderer ikke å være 
fullstendig. Observasjonene har ikke vært grundige nok overalt, og mange 
steder er ennu ikke blitt besøkt i det hele tatt. Dog tror jeg at det store 
flertall avartene i kystområdet Nordkapp-Vardø er kommet med. Når en
kelte av de undersøkte lokaliteter oppviser forholdsvis få arter, er årsaken 
i første rekke den at besøkene har vært for kortvarige. Men biotop for
holdene spiller også inn. 

Fig. 2 
Platået på MagerØya. Nordkapp til høyre i bakgrunnen. 

159 



Arter som storjo og trane må betraktes som tilfeldige gjester. Er man 
heldig, vil man dessuten i hekketiden kunne støte på andre tilfeldige gjes
ter som f.eks. polarjo, stokkand, grønlandsmåke, havhest og alkekonge. 
I trekktiden vår og høst vil nye arter komme til. Eksempelvis er vibe om 
våren blitt observert også i Mehavn, Berlevåg, Hamningberg og ved Kjøl
nes fyr. 

A v de 90 artene har jeg selv funnet ca. halvparten hekkende. Men det 
kan ikke være tvil om at de fleste observerte arter hekker. Jeg ser da bort 
fra de tilfeldige gjestene. Stokkand er blitt funnet hekkende på Magerøy 
(Donahue et al. 1966). 

A gi et fullgodt svar på spØrsmålet om hvor stor del av de om våren 
observerte trekkfuglene som fortsetter helt til MagerØya og Nordkynom
rådet, er ugjØrlig uten omfattende ringmerkinger, da det må være klart for 
alle at en stor del av de trekkfuglene vi treffer på i Finnmark i hekketiden 
ikke har passert Norge på sin ferd dit. :1 

SpØrsmålet om det finner sted en opphopning av fugl på Magerøya og 
de nordligste områdene av Nordkynhalvøya må nok besvares benektende 
hva Magerøya angår. Dette gjelder i hvert fall den nordøstlige halvdelen 
av øya. Selvom antall arter er like stort på Magerøya som på Nordkyn
halvøya, er tettheten liten. 

Saken stiller seg litt annerledes når det gjelder NordkynhalvØya. Skjønt 
det neppe er riktig å tale om en opphopning av fugl, er dog det forholds
vis store individantallet her påfallende, sammenlignet med antall fugl 
andre steder i det undersøkte området. Især gjelder dette det værharde 
Gamvik-Sletnes-området, som bare ligger ca. 10 km syd for Nordkapp. 

Men selv om man ikke kan tale om en opphopning av fugl på Finn
markskysten på grunn av Ishavet, kan man dermed ikke uten videre svare 
benektende på spØrsmålet om hvorvidt Ishavet danner en barriere for en
kelte fuglearter. 

Den rollen Ishavet spiller for fuglelivet i Finnmark, er et likeså inn
viklet som interessant spørsmål. Et endelig svar kan ikke finnes uten inn
gående undersøkelser av fuglelivet både på Finnmarkskysten, øst-Grøn
land, Svalbard og andre steder. Og det er like viktig at disse undersøkelsene 
foretas i trekktiden vår og høst som i den egentlige hekketid. 

Temmincksnipe, lappspurv, lappiplerke og fjellerke er noen av de 
artene som forekommer alminnelig på Finnmarkskysten. 

Alle disse hekker lenger mot nord i Russland (nordgrensen for lapp
spurv og fjellerke er omtrent på høyde med Svalbard) og under temperatur
forhold som omtrent tilsvarer dem vi har på Svalbard. Det samme gjelder 
for lappspurvene på Grønland og fjellerkene og skjærpiplerkene på øyene 
nord for Canada. 

Dette skulle tyde på at Ishavet danner en barriere for disse artenes ut
bredelse nordover over Skandinavia. 

Lappspurv og fjellerke ser for Øvrig ut til å være arter som ugjerne 
krysser større havområder. 
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Saken stiller seg litt annerledes når det gjelder de arter for hvilke Norge 
er det land hvor de hekker lengst mot nord og for hvem Finnmarks Is
havskyst er nordgrensen for deres hekkeområde. Slike arter er f.eks. tjeld, 
rødstilk, heipiplerke, rødstjert, lerke, skjære, fossekall og bjerkefink. Muli
gens også bergirisk og ringtrost. Men også for disse artene må Ishavet be
tegnes som en spredningsbarriere. 

Noe som slår en, når en ferdes i kyststrøket Nordkapp-Vardø, er de 
mange fugletomme vann især på Nordkynhalvøya. En venter å finne re
presentanter for de artene som ifølge utbredelseskarter skal finnes over 
hele Finnmark, men ser ikke engang den hardføre havellen. 

Smålom, Gavia stellata. LØvenskiold (1947) skriver at på Spitsbergen er 
smålomredet ofte bygd opp av dynd som en lav kjegle ute i vannet. øst for 
Persfjord fant jeg (1969) et smålomrede hvor samme byggemetode tilsyne
latende var anvendt, bare med den forskjell at byggematerialet var starr
gress. Redet var meget likt et nettopp ferdiglaget flytende horndykkerrede, 
men da lommen er en tung fugl. kunne redet neppe være flytende. 

Havsule, Sula bassana. Havsulen er en forholdsvis ny . art for Norge. I 
1966 da jeg besøkte Innerstauren i Syltefjord, ] 6 ' 7-17,17, var det ca. 50 

Fig. 3 
Innerstauren i Syltefjord huser enormt med lomvi og krykkje . 

Nær toppen holder havsulene til. 

161 



Fig. 4-5 
Havsulene på Innerstauren blant mengder av lomvi. 
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voksne fugler til stede. Det viser seg at livet i en havsulekoloni ikke skiller 
seg noe særlig ut fra det vi . ser blant andre fugle r som hekker i kolonier. 
Bl.a. fantes det unger som var nesten like så store som de voksne fuglene, 
mens det samtidig var tydelig at flere reder inneholdt enten egg eller 
nettopp utklekte unger. Parring ble også observert (fig. 3,4,5). 

Noen årsgamle havsuler avla stauren en kort visitt. De var sannsynlig
vis på besøk på hjemstedet. I 1970 var antall voksne havsuler ca. 65. 

Småspove, N umenius phaeopus. R. Collett (1873) skriver i 1872 : 
«N umenius phaeopus met with everywhere on the coast and islands of 
Finmark.» 

Denne bemerkningen har sannsynligvis satt sin farge på mange senere 
utsagn om småspovens utbredelse i Finnmark. 

I dag ser småspoven ut til å være en sjelden fugl i kystområdet Nord
kapp-Vardø. Uttrykket «met with everywhere:) passer ikke lenger. En 
mann jeg snakket med på MagerØY, kjente godt til både små- og storspove, 
men hadde aldri observert disse fuglene på MagerØya. 

Under mine besøk til nevnte kystområde har jeg kun en eneste gang 
sett en småspove. Det var i 1969 like øst for Persfjord. Etterat spoven var 
blitt skremt opp, fløy den i sydlig retning så langt jeg kunne følge den i 
kikkert. Antakelig var den et streifindivid fra området på nordsiden av 
Varangerfjorden, hvor jeg observerte noen småspover samme sommeren. 

Dvergsnipe, Calidris minuta. Flere dvergsniper ble i 1962 observert på 
MagerØya (Donahue et al. 1966). Dvergsnipe er allminnelig på Tamsøyene 
(Barth 1962, Larsen 1969), men i det egentlige kystområdet har jeg ikke 
funnet dvergsnipe lenger vest enn Båtsfjord. Som hekkefugl har jeg funnet 
den bl.a. i Hamningberg og Sandfjord Ill. Sommeren 1969 så jeg ikke en 
eneste dvergsnipe noen steder. Det kan føyes til at denne sommeren var 
ekstra fin og varm, mens den var meget kold både i 1962 og 1968. I 1970 
ble igjen flere dvergsniper observert, også hekkende. Det er mulig at 
dvergsnipene som observeres på MagerØya, tilhører den stammen som hek
ker på Tamsøyene. 

Temmincksnipe, Calidris temminckii. I Narvikområdet pleier temminck
snipen å opptre ganske tallrik hvert år under vårtrekket. Våren 1969 var 
det merkelig nok ingen å se. Jeg tenkte da at det ble vel ikke en eneste 
temmincksnipe å finne i Finnmark ut på sommeren Men det skulle vise seg 
at jeg aldri har sett så mange temmincksniper som nettopp i 1969 i kyst
området Nordkapp-Vardø. De ble observert omtrent overalt. Et rede ble 
funnet på MagerØya. 

For første gang fikk jeg dette året overvære temmincksnipens meget om
talte parringslek. Om den kan man passende bruke Churchills ord om 
ørkenkrigen at den «must be seen to be believed». 

Brushane, Philomachus pugnax. De fleste brushaner er blitt observert i 
siste halvdel av juli måned. Arten hekker sannsynligvis i kystområdet. 

Det ser ut til at det foregår et stort brushanetrekk langs kysten av 0st
Finnmark i slutten av juli og begynnelsen av august. Ting tyder på at et 
betydelig trekk også følger kyststrøkene i Vest-Finnmark. 
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Måker og terner, Laridcle. På steder som Kjøllefjord, Mehavn, Gamvik, 
Berlevåg og Båtsfjord er det en sann rikdom på måker, med gråmåke, Larus 
argentatttS og krykkje, Rissa tridactyla i klar majoritet de fleste steder. A 
finne et noenlunde riktig tall for antall individer i disse fiskeværene er 
like vanskelig som å fastslå antall fugl i et stort fuglefjell. Man kan bl.a. 
aldri vite hvor stor fraværsprosenten er under opptellingen. Engang dro 
jeg innover land fra et av fiskeværene. Et stykke inne på tundraen støtte 
jeg på en flokk måker ved et lite vann. Da jeg h;.tdde tellet til 2600, lettet 
flokken og fløy i retning av det stedet jeg var kommet fra. Flokken var på 
over 3000 individer. 

Barth (1962 og 1968) gir en oversikt over sildemåke-populasjonen i 
Norge. Han konkluderer med at bortsett fra de ca. 40 parene på Store 
Tamsøy og ca. 20 par på Loppa, finnes det nesten ikke sildemåke, L. fuseus, 
i Finnmark. 

At det er smått med sildemåke i Finnmark, bekrdtes også av mine obser
vasjoner. Sommeren 1969 undersøkte jeg måke flokker på tilsammen over 
ti tusen individer på strekningen Nordkapp-Vardø-Varangerbotn for å se 
om jeg kunne finne noen sildemåker. Resultatet var helt negativt. - Til
bakegangen for sildemåke i Finnmark siden 1870-årene er sannsynligvis 
større enn for småspove. 

Rosenmåke, Rhodostetbia rosea. En liten måke jeg så på Berlevågmoloen 
1969 sammen med noen andre måker, var sannsynligvis en rosenmåke. 
Den var mye mindre enn en fiskemåke, hvit av farge med et svakt grått 
skjær på rygg og vinger. Nebbet var svart. 

Makrellterne, Sterna birundo. Da det ikke er lett på litt større avstand 
å [e om en flyvende terne er en makrellterne eller rødnebbterne, er det 
ingen enkel sak å avgjøre hvor stor prosent av ternene i Finnmark er 
makrellterner. To terner som omsider satte seg på en sten ved Sbbsfjorden 
på MagerØya, viste seg å være makrellterner. 

Polarlomvi, Uria lomvia. Kolonien på Hornøy ser ut til å være en koloni 
i vekst. I 1965 tellet jeg 23 individer. I 1966 var tallet kommet opp i 36, 
året etter (1967) 38. Hvert av disse årene hadde omtrent alle parene unger 
(fig. 6). Ifølge Ingold og Tschanz (1969) øker tallet på polarlomvi også på 
Vedøy i Lofoten. 

Hornugle, Asia otus. Hornuglen ved Nordkapp fikk jeg ikke se, men 
dens «fhoom» var ikke til å ta feil av. FØrste gang jeg hørte uglen 
(27 / 6-69), var den på kanten av Nordkapp-platået, men trakk seg senere 
tilbake til Røkhullet ca. 0,5 km sydvest for restauranten. Et par dager 
etterpå hørte jeg samme lyden i Hornviken sydøst for Nordkapp. 

Lerke, Alauda arvem is. Av alle de fuglene man observerer på Finnmarks
kysten, er denne kanskje den mest uventede og kjærkomne. Man forbinder 
gjerne sol og varme og sydlige breddegrader med denne fuglen, og blir der
for i høyeste grad forbauset over å bli møtt med lerkesang før man har fått 
opp teltet en sommernatt ved Ishavskysten. Kanskje er det ikke så merkelig 
likevel. Sol er det jo nok av her oppe, og somrene kan være meget varme 
også. For øvrig ser det ikke ut til at lave temperaturer og dårlig vær 
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Fig. 6 
Polarlomvier på H ornøy. Et tidligere ikke påpekt kjennetegn for polarlomvi er at det hvite 

på brystet går opp i en spiss kile mot halsen . 

sjenerer lerken i noen særlig grad. I kystområdet i Finnmark har jeg sett 
den stige tilværs og fylle luften med sin sang, midt under regnbyger og 
vind av kulings styrke, mens temperaturen har vært omkring pluss 3-4°C. 

Jeg tror midnattsolen og de lyse netter har betydning for enkelte fugle
arters trekk nordover om våren. Donahue et al. (1966) har pekt på at 
økende nyrydding i Finnmark sannsynligvis er årsaken til at lerken nå har 
kommet så langt mot nord. Dette tror jeg er bare en halv sannhet. Alle 
lerker jeg har sett i Finnmark, har jeg observert ute ved kysten, ingen på 
dyrkede marker i innlandet. 

I atskillig spenning kom jeg til Gamvik, det nordligst kjente hekkested 
for lerke. Ifølge Collett (1921, s. 532) ble et rede funnet her allerede 1899. 
Så vidt jeg kunne bedømme, var det 3 par til stede 70 år etterpå. Folk på 
stedet fortalte at lerken pleier å være der hvert år. Den har vel vært en 
fast gjest i Gamvik helt fra dette århundres begynnelse, og sannsynligvis 
mye lenger. 

Gamvik er sikkert et av de mest forblåste stedene på Finnmarkskysten. 
Dets verdigste konkurrent i så måte er sannsynligvis Hamningberg, et an
net sted hvor mange lerker er blitt observert. I 1965 så jeg flere individer 
her. En eldre man på stedet fortalte meg i 1969 at lerken har holdt til i 
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Hamningberg i minst 30-40 år. Enkelte år har det vært flere stykker. Da 
jeg sakket med ham, hadde han ennu ikke sett noen lerker denne sommeren. 
Jeg så heller ikke noen. 

I Gamvik ble fuglene sterkt forstyrret av rever. Jeg skulle anta at revenes 
hovedføde her var egg og fugleunger. En uheldig situasjon, som det bør 
gjøres noe med. 

På Nordkynhalvøya fant jeg lerke også i Mehavn. Dessuten ble en lerke 
observert på selve Vardø et stykke utenfor byen. 

Sivsanger, Aerocephalus sehoenobaenus. En av de aller største opplevel
sene på mine turer til Finnmark var møtet med sivsangeren i Berlevåg 
1968. Kanskje var det midnattsolen som inspirerte den til å synge så inn
trengende, så lenge og så vakkert. Hekking meget sannsynlig. I 1969 var 
fuglen der igjen. 

Heipiplerke, Anthus pratensis. Om morgenen 27 ! 6-69 gikk jeg til det 
nordligste punktet på platået på Nordkapp for å se om det fantes noen 
fugler der. 

Til en begynnelse så jeg bare noen forbiflygende gråmåker. Plutselig 
hørte jeg fuglekvidder og en liten fugl startet fra et sted ca. l meter 
nedenfor kanten av stupet og fløy på sitrende vinger i en bue utover for 
så å vende tilbake igjen. Den sang hele tiden. Dette gjentok seg flere gan
ger. Fuglen var en heipiplerke. Kanskje hadde den sitt rede i fjellveggen. 

Det ser ut til at heipiplerken er den landfugleart som forekommer tall
rikest på kyststrekningen Nordkapp-Vardø, tett etterfulgt av gråtrost, 
snespurv, sandlo og steinskvett. 

Stær, Sturnus vulgaris. Gerhart Wagner (195R) skriver om Honnings
våg: «Keine Starkasten entdeckt. Nach iibereinstimmenden Aussagen keine 
Starbruten.» 

I 1969 så jeg stæren bære mat til ungene på tre seeder i utkanten av Hon
ningsvåg nord for 71 0 N. En flokk på ca. 15 stykker ble observert i fjæren 
i Skibsfjorden. 

Det er velkjent at stæren i det nordligste Norge forsvinner straks ungene 
er kommet på vingene. En mann i Gamvik hevdet at i Gamvik hadde også 
s,kjærene og kråkene en tendens til å gjøre det samme like etter at ungene 
var blitt flygedyktige. 

Bjerkefink, Fringilla montifringilla. Smørfjordelvens utløp i Porsanger
fjord, like nord for 70 0 30' N, var det nordligste stedet hvor Hagen (1965) 
observerte bjerkefink på sin reise gjennom Finnmark sommeren 1964. 

Som det fremgår av listen over mine observasjoner, forekommer den at
skillig lenger nord, også nord for 71 0 N. I Båtsfjord fant jeg bjerkefinken 
hekkende i en liten ansamling av s:nå kronglete seljer og bjerker. Ordet skog 
vil jeg ikke bruke i denne forbindelse. Redet lå i en selje. I Berlevåg ble 
mange bjerkefinker observert. Arten hekker helt sikkert der. 

Som tidligere nevnt er det en liten bjerkeskog like øst for Kjøllefjord på 
Nordkynhalvøya. Skogen ligger like syd for 71 0 N . Bjerkefinken forekom 
alminnelig her, og dette er det nordligste stedet hvor jeg har funnet arten 
hekkende. Jeg kom over to reder. Kanskje er de-tte det nordligst kjente 
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hekkested for bjerkefink overhodet (Larsen 1971). Det er dog sannsynlig 
at bjerkefinken hekker nord for 71 0 N på Nordkynhalvøya. 

På MagerØya observerte jeg bjerkefink på to lokaliteter ved Skibsfjorden, 
begge uten tre- eller buskvegetasjon og begge beliggende like nord for 
71 0 N. På Nordkapp-platåets nordligste punkt holdt en bjerkefink selskap 
med en heipiplerke. 

Bjerkefinkens oppførsel på et av stedene ved Skibsfjorden tydet på hek
king, selv om det hverken var trær eller busker der. Dessverre fikk jeg 
ikke tid til å undersøke dette nærmere. 

Det har vært en del uenighet om hvor nordgrensen for bjerkefinken i 
Finnmark går. Idet jeg tillater meg å bruke en del av Colletts beskrivelse av 
nordgrensen (1921, s. 477), vil jeg si at i Finnmark hekker bjerkefinken 
nordover «saa langt, som trævegetationen strækker sig», dvs. helt ut til 
Ishavskysten. 

Ishavet synes således å danne en spredningsbarriere for bjerkefinken, så 
vel som for lerken. 

Sammenfatning 

På selve Nordkapp-platået, innenfor en avstand av ca. 600 m fra platåets 
nordligste kant, har jeg sett og hørt følgende arter: sand lo, CharadriltS hiati
eula, heilo, Pluvialis apriearia, temmincksnipe, Calidris temminekii, tyvjo, 
Stereorarius parasiticus, storjo, Stereoraritts skua, svartbak, Larus marinus, 
gråmåke, Larm argentatus, hornugle, Asio otus, ramn, Corvus eorax, heipip
lerke, Anthus pratensis og bjerkefink, Fringilla montifringilla. 

Følgende arter er blitt påtruffet i tundraområdene langs kysten av 0st
Finnmark: Gavia arctiea, Gavia stellata, Clangula hyemalis, Butea lagopus, 
Lagopus mutus, Charadrius hiatieula, Pluvialis apric:aria, Aetitis hypoleucos, 
Calidris maritim a, Calidris minutta, Calidris temminekii, Phalaropus lobatus, 
Stereorarius parasitieus, Stercorarim longicaudus, Larm marinus, Larus 
argentatus, Larus hyperborett.r, Larus eanus, Eremophila alpestris, Corvus 
eorax, Turdus pilaris, Turdus iliaeus, Oenanthe oenanthe, Anthus pratensis, 
Anthus cervimts, Aeanthis flammea, Aeanthis hornemanni, Calcarius lappo
nicus Pleetrophenax nivalis. 

De arter mm forekommer i større antall, er i første rekke Charadrius 
hiatieula, Larus argentatus, Oenanthe oenanthe og Pleetrophenax nivalis. 

En interessant observasjon var en nesten fullt utfarget L. hyperbore'rts 
sammen med noen L. argentatus et sted inne på tundraen i 1968. Pussig 
nok ble en lignende observasjon gjort to år senere (1970) akkurat på 
samme sted. 

Det kan nevnes at de andre polarmåkene jeg har observert i kystområdet, 
har vært lysebrune ettåringer som har holdt til på sjøen. 

Ved Kjølnes fyr er det et ganske rikt fugleliv. Fyrvokteren fortalte at 
ærfugleegg og stormåseegg ikke sjelden finnes i samme rede. 
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Sommeren 1969 gjorde ramnen et forsøk på å bygge rede på selve 
radaren på det høye fyrtårnet. FØrst etter at redet var blitt revet ned 6 
ganger, ble forsøket oppgitt. 

Av fugler som ifølge utbredelseskartet skal hekke over hele Finnmark, 
men som jeg hittil ikke har sett noe til i kyststrøket Nordkapp-Vardø, kan 
nevnes: krikkand, brunnakke, svartand, boltit, gluttsnipe, grønnstilk, tretå
spett, svarthvit fluesnapper, bergirisk, sivspurv og pilfink. 

Ifølge Collett (1921, s. 466) ble pilfink funnet hekkende i Gamvik 
1898 og ved Vardø hus festning i 1883. Den fuglen som i 1969 hekket 
muren på Vardøhus festning, var en steinskvett. 

Undersøkelsene i Finnmark vil fortsette. Og jeg går ut fra at nye arter 
vil dukke opp. Jeg har hittil konsentrert meg om hekketiden, da jeg regner 
størsteparten av de fuglene som observeres på et sted på denne tiden av 
året som hjemmehørende på stedet. 
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SUMMARY 
THE AVIFAUNA ON THE MOST EXPOSED STRETCH OF COAST IN NORWAY 
AND EUROPE, NORTH CAPE-VARDØ 

The author gives a survey of the avifallna of Norway's and Europe's most exposed 
stretch of coast, North Cape-Vardø in Finnmark, the northernmost county of Norway. 

The mean temperature of the area in July is ab:mt lOoC. 
The observations have been made during all the summers from 1965 to 1970. 
A list containing 90 species is presented. 
During four visits to North Cape in 1967 and 1969 the following species were heard 

and seen within a distance of abour 600 metres from the North Cape diff: 
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Charadrius hiatieula, Plttvialis apricaria, Calidris temminckii, Stercorarius paraHttcus, 
Stercorarius skua, Lams marinus, Lartts argentatus, Asio otus, Corvus corax, Anthus pra
tensis, and Fringilla montifringilla . . 

The Arctic Ocean as a barrier to birds is discussed. 
Among birds hav ing the Arctic coast/ine between North Cape and Vardø as the most 

northerly limit of their regular breeding range in the world can be mentioned: 
Haematopus ostralegus, Tringa totantts, Alattda arvensis, Pica pica, einelus cinc/us, 

Phoenicurus phoenicttrtts, Anthus pratensis, Fringilla montifringilla, and possibly Turdus 
torquatus and A camhis flavirostris. 

Author's address: 
Fjellvn. 36 
8500 Narvik 

OBSERVASJONSLISTE 

Tegnforklaring (symbols) 

a = 1-5 antall fugler observert (number of birds obs.) . 
b= 6-50 
c = 51-300 
d = over 300 ( ) = meddelt (information from othen) . 
) = usikker (uncertain). 

Det viser seg at antall fugl varierer en del fra år til år. Variasjonene har sannsynligvis 
sammenheng med været under trekket om våren. Jo bedre vær under vårtrekket, desto 
flere fugl er det å se i hekketiden. 

For steder som har vært besøkt mer enn en gang, angir a, b, c og d det gjennomsnitt
lige antall observasjoner pr. år. 

Unntak vii fremgå av teksten. 
(The letters a, b, c, and d indicate the average number of observations per annum. 

Exceptions apparent from the text.) 
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Mammut-funn fra Norge 

ANATOL HEINTZ 

Innledning 

Rester etter mammuter - særlig deres kinn- og støttenner, hØrer faktisk 
til noen av de vanligste fossiler man kjenner fra Europa, Nord-Asia og Nord
Amerika. Selv mer eller mindre fullstendige skjeletter er ikke så sjeldne 
og fra Sibir kjenner man til og med endel rester bevart med «hud og hår»! 
I og for seg er det ikke så merkelig, hvis man tar i betraktning at mam
muten - i all fall i Sibir - ennå levet for ca. 10 000-12000 år siden. 
Det vil si at de er nesten «resente», sammenlignet med andre fossile patte
dyr eller øgler, som levet for ti - ja sogar hundrede millioner år siden! 

Imidlertid er mammut-restene temmelig ulikt fordelt på forskjellige 
deler av f.eks. Europa. Mammuten var jo et pelskledd arktisk dyr (fig. 1), 
som holdt til på tundra, gress-stepper og i glissen skog, ikke særlig langt fra 
isbreene. Under istidene holdt den til i et bredt belte i Mellom- og delvis 
Syd-Europa. Og det er nettopp fra disse traktene man hovedsakelig finner 
fossile mammut-rester. Under de varme mellomistidene - vandret mam
muten etter de retirerende ismasser nordover og holdt til i fjellstrøkene på 
den Skandinaviske halvøy eller på de mer golde, flate områdene langs Is
havet - i Nord-Russland og Sibir. 

Imidlertid, de områder som etterhvert igjen ble dekket av isen under 
nye istider - ble som regel mer eller mindre fullstendig renskrapt av de 
mektige breene, som kunne være opptil et par kilometer tykke. Overalt på 
sin vei fjernet de ikke bare løse avleiringer, men slipte den underliggende 
fjellgrunn, og førte med seg sydover miliarder tonn av grus, leire, sand og 
sten, som ble avsatt som morener under og foran breene. Det er derfor 
forståelig at de fossile rester av mammut og andre pattedyr, som levet sam
men med den, og ble begravet i de løse avleiringer fra mellom-istidene, ble 
knust, pulverisert og sopt vekk av de fremrykkende breer. 

Det er akkurat dette som skjedde med mammut-fossilene fra Skandi
navia. Og vi kan derfor ikke ha noe «begrunnet håp» om å finne rester 
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Fig. 1 
Rekonstruksjon aven mammut. 
R econstruction ol a mammoth. 

efter de dyr som levet i Skandinavia under siste mellom-istid. Ikke desto 
mindre har man i årenes løp faktisk funnet ikke så få rester både i Sverige 
(ca. 20 stykker) og i Norge (15 stykker) (fig. 2). Hva Danmark angår, så 
er funn av mammut der ganske annerledes vanlige. Alt i alt er det be
skrevet ca. 80 rester både av tenner og kroppsknokler. Trivdes mammuten 
så mye bedre i Danmark enn i Norden forøvrig? Det har vi ingen grunn 
til å anta. Men ser vi på et kvartær-geologisk kart over Danmark - kan 
vi lett konstatere at de fleste funn stammer fra de enorme grusmassene fra 
den siste istidens endemorener (fig. 2) . Det vil si at største delen av Dan
marks mammut-rester i virkeligheten ble ført dit under den siste istid fra 
Skandinavia. Funnene i Danmark viser oss således indirekte at mammuten 
var relativt vanlig i Skandinavia under siste mellom-istid, men det er bare 
få rester etter dem, som ble liggende igjen i Sverige og Norge - største
parten ble enten helt ødelagt av isen, eller transportert sydover med mo
renegrus. 

Norske mammutfunn er meget sjeldne - totalt kjenner vi til nå, som 
sagt bare 15 stykker. Det første funnet ble gjort i 1886 - det siste i 1970 
- dvs. gjennomsnittlig l funn for hvert 5-6 år! Ingen av våre funn er 
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Fig. 2 
Kart over mammut-funnene i Skandinavia. Norske funn markert med tall. 

l ) Kinntann fra Ula (1944),2) kinntann fra Otta (1911 ), 3) kinntann. fra Dovre (1928), 
4) kinntann fra Vågå (1933), 5) kinntann fra Skarvang (1886),.6) kmntanon, to støtten
ner og to knokler fra Kvam (1%1-1970), 7) støttann og hVlCvel fra Fava?g (1941, 
1959), 8) stykke av skulderblad fra Lillehammer ~ 1955 ), 9) støttann fra Skreia (1955), 

10) støttann fra Jessheim (1930) . 
Map showing the places whel'e mamoth-l'emains have been 101Jnd in S caJtdiJtavia. 
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sammenhengende skjelett-deler eller større knokler - de fleste er relativt 
små bruddstykker. Det største er en bit aven støttann som måler ca. 112 
cm (se fig. 7). I alt kjenner vi fra Norge i dag 6 mer eller mindre vel bevarte 
kinntenner, 5 biter av støttenner, og 4 fragmenter av kroppsknokler. 

Litt om mammutens tenner 

For bedre å kunne forstå bygningen og utseende av de enkelte mammut
kinn- og støt-tenner fra Norge, vil vi gi en kort oversikt over bygningen av 
tennene hos disse dyrene i sin alminnelighet. Som kjent har elefantene et 
meget eiendommelig gebiss. Mens de fleste andre pattedyr med fullstendig 
tannsett, i hver halvdel av over- og underkjeven, har 3 fortenner, 1 hjørne
tann 4 premolarer og 3 molarer - har elefantene bare en fortann i over
kjeven - utviklet som en mektig støttann, som kan bli opptil 3-4 m lang! 
Alle de andre fortennene og hjørnetennene er helt forsvunnet. Av kinn
tenner (premolarer og molarer) har de bare utviklet en ad gangen i hver 
halvpart av over- og underkjeven dvs. alt i alt har de bare fire hnntenner 
og to støttenner i hele munnen (fig. 3). Mens alle andre pattedyr skif
ter fortenner, hjørnetenner og premolarer en gang i løpet av livet 
(melketenner og blivende tenner), så skifter elefantene sine kinntenner 
seks ganger! Ved hvert tannskifte blir den nye tannen større, slik at den 
sjette og siste tann er meget stor. De seks kinntenner varer hele elefantens 
liv (ca. 100 år). 

Elefantenes kinntenner er meget komplisert bygget, og for så vidt ligner 
de faktisk ikke noe større på en «skikkelig» pattedyrtann. Tennene i sin 
alminnelighet består jo aven krone og en rot med pulpa i midten. Kronen 
og roten er bygget av tannben (dentin) mens kronen øverst er dekket med 
et tynt lag emalje og roten - med sement. Hos planteetende pattedyr fin
ner vi ofte at emaljen danner dype folder på kronens overflate, for å gjøre 
tannen bedre egnet til å male den harde planteføden. Det samme skjer 
med elefanttennene. Emaljen danner her en rekke meget dype og smale 
folder som står parallelt etter hverandre og loddrett på tannens overflate 
(fig. 4). Inne i emaljefoldene finner vi tannben, mens kløftene mellom 
foldene er fylt med sement. Elefanttennene er således store og massive -
de kan bli opptil 5 O cm lange, 10-15 cm høye og 5 -10 cm brede, og inne
holder opptil 27 emaljelameller. De danner en solid og kraftig «møllesten» 
med hvilken dyret kan male i stykker selv den hardeste planteføde (f.eks. 
kvister). Tannens overflate består av emaljelameller og mellom dem ligger 
avvekslende dentin og sement. Da begge disse vevtypene er bløtere enn 
emaljen - blir emaljekammene stående som harde tverrstriper på tannens 
overflate og gjør den til et effektivt maleredskap. Elefanttennene vokser 
bakfra og fremover og mens de slites på overflaten, blir de gradvis skjøvet 
frem. Tannskifte skjer først når den fungerende tann så å si er helt slitt ut. 
Da kommer en ny tann bakfra og erstatter den utslitte (fig. 3). Ved hvert 
tannskifte er som nevnt, den nye tannen større og kraftigere enn den ut
slitte og har et større antall emaljelameller. Finner man en løs elefant-
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Fig. 3 
Lengdesnitt av hodeskallen hos en elefant. 
Vi ser støtt- og kinntennenes plassering. 
Longitudinal Joetion through the Jhull of 
an elephant. W e ean /ee the tmkJ and the 

m Olars. 

tann - er det som regel mulig å bestemme hvilken av de 6 tennene det er 
- og på den måten kan man så noenlunde fiksere dyrets alder ved døden. 
Som regel betrakter man de tre første tennene, som er relativt små, som 
melketenner, mens de tre siste, som er større og kraftigere - som blivende 
tenner. 

Også elefantenes støttenner, som altså svarer til den andre fortannen i 
overkjeven hos andre pattedyr, avviker sterkt fra alminnelige fortenner. 
For det første er de meget store - som sagt kan de bli opptil 3-4 m lange 
og veie opptil 80 kg hver. For det andre vokser de hele livet igjennom -
da det innerst i roten hele tiden dannes nye lag av tannben (fig. 3). For 
det tredje mangler de emalje - slik at hele tannen bare består av tannben. 
For det fjerde er støttennene sterkt spiralsnodde, slik at spissen av og til 
nærmest peker bakover (fig. 1). 

Når vi nå går over til en kort beskrivelse av våre mammut-funn, be
gynner vi med kinntennene, derpå tar vi støttetennene og til slutt nevner 
vi de fåtallige funn av knokkelrester. 

Kinntenner kjent fra Norge 

Vår første mammutkinntann ble funnet i 1886 ved Skarvang seter, 
øverst i Vågå. Det var en bondekone - Kari Joten - som oppdaget den 
blant andre stener i Storbekken ikke langt fra seteren. Hun tok den rare 
stenen med hjem, da hun mente at hun kunne bruke den til å knuse salt 
til krøtterne. Stenen var avlang, flat og ru på den ene siden og avrundet 
på den andre og lå godt i hånden (fig. 5 A). Karis mann syntes imidlertid 
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o Emalje III Sement O Tannben 

Fig. 4 
Bygningen av kinntannen hos en mammut, halvt-skjematisk. HØyre del av tannen frem

stillet i lengdesnitt. 
A schematic drawing of the mo/an. 

at «stenen» var så rar at han viste den til både presten og læreren, men 
ingen av dem kunne løse gåten. «Stenen» ble så sendt med en av Karis 
sØnner til Kristiania og levert til amanuensis Getz, som på et møte i Viten
skapsakademiet 7. desember 1888 erklærte at det var en mammuttann! 
Tannen fra Skarvang er meget godt bevart og ikke særlig slitt. Den er 
bygget opp av 13 lameller og er ca. 13,9 cm lang og 6,6 cD?- på det bredes~e. 
Det var sannsynligvis den første blivende molar fra overkjeven, og har ul
hørt en forholdsvis stor mammut. 

Neste tann ble funnet aven gutt, Gunnar Moen, i 1910 eller 1911 på 
en liten øy i Ottaelven ikke langt fra Otta stasjon. Det er en sterkt for
vitret bit aven stor kinntann hvor 5 emaljelameller er bevart. Lamellene 
er skilt med rester av sement og dentin. Tannen gikk under navnet «smør
brød-steinen» da den minner påfallende på en stabel brødskiver med smØr 
imellom (fig. 5 E). Den har tilhørt et stort, velvoksent dyr og representerer 
sikkert resten av den siste blivende kinntannen. Tannen kom til Paleonto
logisk Museum i Oslo i slutten av tyveårene. Den ble oppdaget aven 
turist på gården hvor Moen bodde, og han tok den med seg ul museet. 

I 1929 ble en ny kinntann funnet på en liten øy, Krokstadøya, i Lågen 
ved gården VigeruH på Dovre. Det var 16-årint?en Edvard H~ge som fant 
den og gårdbruker Trond Vigerust sendte den ul PaleontologIsk Museum. 
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Denne tannen mangler den bakerste delen og er sterkt nedtygget (fig. 5 D). 
Den er ca. 11 cm lang og . 6,3 cm på det bredeste. Man kan tydelig se 6 
lameller, men opprinnelig har den bestått av minst 10-12. Det er således 
antagelige den første blivende tannen. 

Neste funn ble igjen gjort i Vågå, i 1933, denne gangen ved selve Vågå
vann. Det var sjåfør Torbjørn Boje som fant tannen, da han kjørte grus 
fra elveosen. Det var den forreste delen aven temmelig slitt tann med 9 
lameller bevart (fig. 5 F). Den var ca. 9,2 cm lang og 6,3 cm på det 
bredeste. Det er antagelig den første eller andre blivende tannen på venstre 
side i overkjeven. 

I 1944 oppdaget Gunnar Moen, som i 1910 fant «smørbrødsteinen» ved 
Otta et nytt tannfragment, denne gangen 3 km oppover langs elven Ula, 
som renner ut i Lågen fra øst ovenfor Otta stasjon. Imidlertid kom ikke 
tannen til museet før i 1951. Den nye tannen er et sterkt rullet lite brudd
stykke aven kinntann med bare tre lameller (fig. 5 B). Det er muligens 
et bruddstykke av den første blivende tannen. 

Den sjette, og hittil siste kinntannen fra Norge, er funnet av Olaf E. Lien 
under arbeid med buldozer på vestsiden av Lågen ikke langt fra Kvam 
stasjon. Denne tannen er den største og kraftigste av alle kinntennene 
fra Norge (fig. 5 C). Den er 16,3 cm lang og 7,1 cm bred og har 15 la
meller bevart. Men utvilsomt er en rekke lameller brukket av i tannens 
bakerste del, og noen er slitt av forrest. Tannen har sikkert opprinnelig hatt 
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Fig 5 
Mammut-kinntenner funnet i Norge. A - fra Skarvang, B - fra Ula, C - fra Kvam, D 

- fra Dovre, E - fra Otta og F - fra Vågå. 
Mammoth-mo/ars fOlmd in Norway. 
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ca. 25-27 lameller. Både på grunn av antallet lameller og på grunn av 
sin bredde må man anta at det er den siste (tredje) blivende tannen fra 
høyre underkjeve hos en meget stor og kraftig mammut - sannsynligvis 
et gammelt hanndyr. 

Støttenner fra Norge 

Den første rest aven støttann ble funnet i 1930 i et grustak ved Jess
heim. Det var et bruddstykke aven større tann og målte 25 cm i lengde 
og ca. 8 cm i diameter (fig 6 B). Professor B. Bergersen, som beskrev tan
nen, mente at det bare var den innerste delen aven betydelig tykkere tann, 
som sikkert hadde tilhørt et full voksent hanndyr. 

Vår andre støttann stammer fra Fåvang. Den ble funnet i 1941 under 
grøftegraving i fin skiktet sand ca. 2 m under overflaten. Tannen er for
holdsvis godt bevart, ca. 45 cm lang og 8,3 cm i diameter på det tykkeste 
(fig. 6 C). Den er brukket av i begge ender og endel slitt og viser ingen 
spor av pulpahulen. Det er således umulig å si hvor lang den kan ha vært. 
Men sannsynlig var den minst 2 m lang. 

Den tredje støttannen stammer fra Toten. Den ble også funnet under 
grøftegraving av O. Kristiansen. Den lå i en bundmorene og besto av to 
biter - en på 33, den andre på 30 cm, tilsammen 63 cm lang (fig. 6 A). 
På det tykkeste er den ca. 7,5 cm i diameter. Tannen er sterkt slitt og for
holdsvis tynn. Opprinnelig var den sannsynligvis ca. 150-170 cm lang. 

B 

10 cm 

Fig 6 
Tre mammut· støttenner fra Norge. A - to biter fra Skreia, B - en bit fra Jessheim, 

C - en bit fra Fåvang. 
Three mammot-tusks from Norway. 
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Fig. 7 
To støttenner funnet ved Kvam. Til venstre - traktorfører Øygard med den største tan· 

nen . til høyre - traktorfører Lunde overrekker tannen til stortingsmann RØssum. 
T wo mammoth·tusks fond near Kvam, Central Norway. 

Den var altså relativt kort, og ikke særlig tykk og har sannsynligvis tilhørt 
en fullvoksen hunnmammut. 

Den fjerde støttann ble funnet i juli 1964 i et stort grustak et par km 
vest for Kvam stasjon på sØrsiden av Lågen. Grustaket består av mektige 
lagdelte sand- og gruslag, som antagelig er blitt avsatt i postglasial tid 
mellom restene av isbreen i bunnen av dalen og dalsiden. Tannen ble fun
net av Øygard, da han gravet opp grus med en buldozer. Han trodde først 
det var en trerot, men skjønte straks han fikk den i hånden, at det enten 
måtte være en tann eller en knokkel. Den funne tannen er det største mam
mut fragment vi har fra Norge (fig. 7, til venstre). Den måler ca. 112 cm 
i lengde og ca. 8 cm i diameter på det tykkeste. I den ene enden ser man 
tydelig spor av pulpa. Tannens opprinnelige lengde har vært ca. 170-
180 cm. Den må antas å ha tilhørt et fullvoksent dyr. 

Den siste, femte, støttannbiten ble funnet i juli 1967, merkelig nok i det 
samme grustak ved Kvam, som den nestsiste tannen stammer fra. Denne 
gang var det Oddvar Lunde som oppdaget tannen. Opprinnelig var stykket 
ca. 65 cm langt og ca. 12 cm i diameter på det tykkeste (fig. 7, til høyre) . 
I den ene enden ser man spor etter pulpahulen. Ved sammenligning med 
andre kjente tenner, er jeg kommet til at tannen opprinnelig har vært 
minst 2-2,5 m lang, og stammer således sikkert fra en fullvoksen hann
mammut. 
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Skjelettrester funnet i Norge 

Den første skjelemesten ble funnet i 1954 ved Lillehammer på gården 
SØre Al. Gårdbruker Blessom fant den da han gravet ut en brønn på sin 
eiendom. Ca. 8 m under overflaten i blåleire, støtte han på en «stein» som 
stakk ut fra siden av brønnen. «Steinen» satt så fast at Blessom måtte bruke 
slegge for å slå den i stykker. Da han så på de to stykkene han fikk løs, 
oppdaget han at det ikke var stein, men ben. Blessom antar at største delen 
av benet satt fast i leiren på siden av brønnen. Ben-restene kom til Pale
ontologisk museum i 1955 og det var ikke lett å avgjøre hvor de hørte 
hjemme i skjelettet. Heldigvis har vi i museet endel mammut-knokler fra 
Sibir. Ved sammenligning kunne jeg konstatere at våre to biter stammer 
fra skulderbladet (fig. 8). Da knokkelen nådde museet var brønnen fer
digstøpt og det var uråd å foreta nye utgravninger for eventuelt å finne 
mer av skulderbladet, da man risikerte å ødelegge brønnen. 

Det neste funnet ble gjort i 1959 av Kåre Johansen i et grustak ovenfor 
Fåvang stasjon. Det lå ca. 7 m under grustakets overflate og var ca. 20,5 cm 
langt og ca. 9,5 cm bredt i den ene ende og 3,5 i den andre. Sammenlig
ning med knokler fra Sibir viste at vi her har å gjøre med en neuraltagg 
av 6., 7., 8. eller 9. hvirvel aven mammut (fig. 9). 

r o 

Fig. 8 
Rester av skulderblad fra Lillehammer, sammenlignet med en rekonstruksjon av et 

skulderblad. 
Part o/ a scapula from Lillehammer, compared with a reconstruction o/ a mammoth 

scapula. 
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Fig. 9 
Neuraltaggen aven mammut-hvi rvel fra 
Fåvang, sammenlignet med en rekonstruk

sjon av mammuthvirvlene. 
Th e neural spine from a mammoth-vertebrae 
from Fåvang, compared with a reconstruc

tion o/ a mmnmoth-vertebrae. 

Fig. 10 
Albuben (u lna) fra en årsgammel mammut 

fra Kvam. 
The ttlna from a one year old mammoth 

/ound near Kvam. 

De to siste funnene stammer begge fra det samme grustaket ved Kvam, 
hvor de to før omtalte støttennene ble funnet. Ved alle funn i Kvam har 
stortingsmann Ole O. RØssum vært til uvurderlig hjelp. Han tok vare på 
alle funnene og på den måten vakte han interesse for mammut-rester hos 
arbeiderne. Dessuten holdt han museet underrettet om alle funn, og var på 
alle måter behjelpelig ved undersøkelse av lokalitetene osv. 

Den første knokkelen fra Kvam er fra 1968. Det er en liten, ikke særlig 
godt bevart knokkel, bare 19 cm lang og 9 cm på det bredeste (fig. 10). En 
såpass liten knokkel bringer ikke akkurat tanken hen på en mammut! Jeg 
studerte igjen vår knokkelsamiing fra Sibir og fant virkelig et stykke som 
nærmest var identisk med knokkelen fra Kvam. Stykket stammer fra Roald 
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Amundsens samlinger fra øya Ayon, NØ Sibir. På knokkelen står det skre
vet «Bison». Jeg tenkte derfor at kanskje det nye funnet ville vise at også 
bison har levet under istiden i Norge. 

Men ved en sammenligning med bison-skjelett i Zoologisk Museum i 
Oslo var det umulig å finne ut hvilken knokkel hos bison det var som vår 
knokkel tilsvarte. For å få det sikrere bestemt, sendte jeg knoklene til herr 
Møhl i København, hvor man har en større samling bisonknokler. Til min 
store overraskelse kunne Møhl konstatere at hverken den norske eller 
sibirske knoklen hørte til en bison, men representerte ulna (albubenet) hos 
e? ca. 1 års gammel mammut! Det var meget overraskende, og man må 
Si at det var et usannsynlig slumpetreff! Som bekjent er rester av mammut
unger ytterst sjeldne. Og så ville skjebnen at en ulna aven mammut-baby 
fra Sibir, og et så å si identisk stykke fra Norge, begge skulle havne i 
Paleontologisk Museum i Oslo! 

Den siste mammutresten stammer, som nevnt, også fra Kvam. Den er 
funnet av Oddvar Lundelien i 1970 og kom til museet takket være stor
tingsmann Røssum. Det nye funn er en sterkt rullet knokkel ca. 28,5 cm 
lang og ca. 14 cm på det bredeste. Knokkelen er så sterkt slitt, at foreløpig 
har det ikke lykkes meg å bestemme den med sikkerhet. Muligens er det 
en bit av bekkenet. Men en gipsavstøpning av den er sendt til mammut
spesialisten dr. Garutt i Leningrad, og jeg håper han kan oppklare myste
riet. *) 

Hvor og når levet mammuten i Norge? 

Merkelig nok stammer alle våre 15 mammutfunn fra Gudbrandsdalen 
og MjØs-distriktet. Selv det sydligste funnet fra Jessheim - ligger i fort
settelse av MjØs-området. Levet da mammuten bare på disse kanter av 
Norge? Dette er meget lite sannsynlig. F.eks. i Sverige er det funnet mam
mut-rester i to områder norden for våre funnsteder og i et sønnenfor. 

At de hittil registrerte mammut-rester virkelig er de eneste som er fun
net i Norge er meget usannsynlig. Det er sikkert gjort mange andre funn 
i årenes løp, som man ikke har lagt merke til da man ikke var klar over 
at de var av interesse. Det foreligger flere beretninger om funn av større 
knokler og tenner både her og der. Men når man forsøker å etterforske 
saken er restene forsvunnet, selvom folk på stedet mener å kunne huske 
at far eller bestefar fortalte om noe slikt. Vi får håpe at man nå er mer 
oppmerksomme på slike funn som er av interesse for vitenskapen og vil 
sende alle merkelige knokkelrester til nærmeste museum. Kanskje kunne 
vi da konstatere at mammuten også har levet andre steder i Norge. 

Imidlertid må vi anta at det i Gudbrandsdalen er visse spesielle forhold 
som gjør at mammut-restene nettopp her har hatt størst sjanse til å bli be
vart - trOSS breenes herjinger. Det er mulig at dette står i forbindelse med 
de mange mindre, men dype tverrdaler som nærmest står vinkelrett på 
*) I et brev til forfatteren av august 1971 nevner Garutt at heller ikke han kan bestemme 

knokkelen. Han er til og med ikke helt sikker på at det er en mammutknokkel. 
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hoved-dalføret. De mektige breene som stort sett beveget seg langs hoved
dalen, skIe over de små sidedalene, uten å skrape dem rene for avleiringer. 
I disse små dalene kunne så avleiringene fra siste mellomistid, med sine 
r:na.mmut-rester, bli bevart. N år så breene smeltet gravet smeltevannet også 
i Sidedalene og vasket mellomistidens avleiringer bort og førte eventuelle 
mammutrester ut i hoved-dalen, hvor de ble avsatt i skiktet grus og sand. 

Når levet så mammuten hos oss? Jeg har allerede tidligere nevnt at det 
mest sannsynlige er at de holdt seg på høyfjellet hos oss under siste mellom
~st~d, .når det var for varmt for dem i Mellom-Europa. Den siste mellom
istid mntraff for mellom 80 000-120 000 år siden. På den tiden var det 
v.armt klima i Mellom-Europa (varmere enn nå) og i de skandinaviske høy
fJellene kunne mammutene finne et passende, kjølig sted i de glisne 
skogene og på hØyfjellsviddene. 

I de senere år har man foretatt aldersbestemmelse av to av våre mam
mutfunn ved hjelp av radioaktivt karbon C14

. Bestemmelsene ble utført i 
Laboratoriet for Radiologisk Datering, Fysisk Institutt ved NTH i Trond
heim. Resultatene var temmelig uventede. Den første bestemmelse gjaldt 
støttannen fra Toten og ble gjort i 1964. Dens alder ble bestemt til 19000 
± 1200 år. Den andre bestemmelse, utført i 1968, gjaldt den siste støt
tannen fra Kvam. Dens alder ble bestemt til 24400 ± 900 år. Med andre 
ord skulle mammutene ha levet i Norge for omtrent 18000 til 25 000 år 
siden. Disse tallene stemmer usedvanlig dårlig med det vi foreløpig vet 
om den siste istiden. Man antar nemlig at for ca. 20000 år siden var is
tiden nærmest på sitt kraftigste, slik at hele Skandinavia var dekket med 
en ca. 2 kilometer tykk isbre! Ingen mammut kunne da ha levet her, selvom 
enkelte antar at muligens noen små partier av landet ikke var dekket av is 
(refugier) . 

Den merkelige alderen på våre tenner står muligens i forbindelse med 
at aldersbestemmelsen av tannsubstansen ved hjelp av C14 er vanskelig og 
kan gi en relativt stor feilmargin. Muligens peker bestemmelsene på at 
våre tenner ikke var yngre enn ca. 20 000 år, men kan godt være betydelig 
eldre. Vi får håpe at aldersbestemmelse av nye funn vil gi oss et mer realis
tisk bilde. 

Men man bør muligens ikke se helt bort fra, at for omkring 20 000 år 
siden var det virkelig en varmere interstadial, slik at isen smeltet, og 
mammuten kunne trives i Norge. Enkelte undersøkelser i Sverige i senere 
tid, peker i samme retning. Men alle disse data er foreløpig alt for usikre 
til at man kan bygge noe større på dem (Bergersen & Garnes 1971). 

Våre mammut-funn er altså fremdeles gåtefulle i to retninger: for det 
første - hvorfor kjenner vi bare til mammutrester fra Gudbrandsdalen? 
Og for det andre - levet mammuten virkelig i Norge for noe slikt som 
20 000 år siden? 

Til slutt vil jeg oppfordre leserne, hvis de finner gjenstander som kunne 
ligne på mammutrester, om å ta vare på dem og sende dem til Paleontolo
gisk Museum, Oslo 5. Man får en liten finnerlønn, og bidrar til å opp
klare mammutens gåte. 
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SUMMARY 
MAMMOTH-FRAGMENTS FROM NORWAY 

In the present paper a short description is given of the 15 mammoth-fragments found 
in Norway. They comprise pieces of six molars, five tusks and fragments of four bones. 
All the Norwegian finds originate from the Gudbrandsdalen-Mjosa district. They pro
bably belang to animals, that lived in Norway during the last interglacial period. 

The age of rwo of the finds has been determined by means of the radio-carbon (0 4 )

method to be 19.000 ± 1.200 yrs. and 25 .000 ± 900 yrs. respectively. These ages are rather 
remarkable, for abour 20.000 years aga the last glaciation had ane of its maxirna. It is 
difficult to determine the age of the teeth and it is possible that the figures given above 
indicate the minimum age of the fragments. 

Author' s address: 
Paleontological Museum 
Sarsgt. 1. Oslo 5. 
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Fjellrev, Alopex lagopus, på Fosenhalvøya 

JØRGEN A. PEDERSEN OG TOR M. LARSEN 

Collett (1912) anga utbredelsen av fjellrev (hvitrev, blårev), Alopex 
lagopus (L., 1758), i «Norges pattedyr» side 270 slik: «Almindelig paa 
Høifjeldene fra Nordkap ned i Christiansand Stift i Finmarken ogsaa i 
lavere Egne». Senere gikk det imidlertid sterkt tilbake over hele landet. 

Senere års publikasjoner viser ingen fast bestand av fjellrev på Fosen
halvøya. Siivonen (1968) antydet vandringer gjennom Trøndelagfylkene 
på utbredelseskartet side 105 i «Nord-Europas daggdjur». De nyeste rap
porter fra Fosenhalvøya synes å være fra før siste krig, idet Olstads utbre
delseskart fra 1940 i «Norges dyr l» (1969) side 238 angir to streifdyr fra 
Leksvik i Nord-Trøndelag, kommunenummer: 17.18, og fra Rissa i Sør
Trøndelag, 16.24. - Fra de siste par år foreligger imidlertid noen observa
sjoner og et funn. 

Observasjoner 

Vinteren 1968-69 ble det flere ganger sett en hvit rev ved fjøset og 
kaninburene hes Edolf Sjømark, 7724 Verrastranda i Verran N-T, 17.24. 
Man mener bestemt at det ikke var en albino rødrev. 

Sommeren 1969 fant Ola Bakken, Verrastranda, noen rester aven fjell
rev i Bjønnadalen, 17.24. Artsbestemmelsen ble gjort på grunnlag av den 
blågrå pelsfargen, korte Ører og kort snute. 

Funn 

En fjellrevhunn ble den 19.05.1971 kl. O 1 påkjørt og drept i Brevika, 
17.23. (Haldås 1971: Fugler og pattedyr i Verran kommune i Nord-Trøn
delag med tilstøtende områder 1960-1970, Fauna 14: 110-123.) Jomar 
Følstad og Odd Kjesbu, Framverran, kunne fortelle at de så to dyr sammen, 
men det andre sprang i grøften og unngikk således kollisjon med deres bil. 
- Den drepte fjellrev ble tatt vare på, veid og målt samme dag. Den lyse 
gråhvite pelsen var i felling, en tidlig overgangsdrakt fra vinter til som
merdrakt. De mørkeste partiene var på hodet og benas utside, mens hale og 
buk var lysest. Vekten, 3,3 kg, antyder at det ikke var noe stort eksemplar, 
fc.r dyret var i temmelig god kondisjon. Figur 1. 

Innvollene ble sendt til Zoologisk mmeum i Oslo (ZMO 64-71). Det 
ble ikke funnet trikiner, ingen plasenta-arr etter fostre, men synlige epifyse
~uturer i enden av lange lemmeknokler. - Det var altså en ung hunnrev 
fra 1970. 
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At «museår» og «reveår» hører sammen er lenge kjent og fjellrever på 
vandring har dukket opp nesten utrolig langt fra kjente yngleplasser etter 
toppår i smågnagerbestander. Det hadde vi i 1969-70, ikke bare på Fosen
halvøya, men over store deler av landet. De senest registrerte fjellrever her 
kan således cgså være streifdyr fra helt andre trakter. De sentrale fjellom
råder på Fosenhalvøya peker seg ellers ut som et mulig tilholdssted for 
fjellrev og de første observasjoner kan tyde på at enkelte har oppholdt seg 
her en tid. På norske pelsdyrfarmer er det imidlertid store stammer av blå
rev som jo er samme art. Slett ikke alle er tatovert f.eks. i øret, så det kan 
være vanskelig å kjenne en rømt farmrev fra en fjellrev. 

Fast bestand av fjellrev på Fosenshalvøya er ennå ikke påvist, selvom 
noe tyder på at det kan ha vært det i det siste. Det er viktig at fauna
registreringsarbeidet fortsetter så vi kan få en oversikt over denne sjeldne 
pattedyrartens dyregeografiske status. 

SUMMARY 
ARCTIC FOX, Alopex lagopus, ON THE FOSEN PENINSULA. NORWAY 

Until now we bad no reports of Arctic fax occurring on the Fosen Peninsula, 64 °N 
and 11°E, since before 1940. However a "white fox " was observed during the winter 
1968- 69 in Verran district and in the summer 1969 remnants of an Arctic fox were 
found in the Bjonna Valley. Subadult female Arctic fox was run over 19 May 1971 in 
Brevika, Mosvik district. - These Arctic foxes on the Fosen Peninsula rnay come from 
far away breeding areas, from fur fa rms or may b~ part of an unknown population here. 

Authors' addresses: 
Zoological Museum, Oslo 5 77 23 Follafoss 

Fig. 1 
Årsgammel fjellrev-hunn , Alopex lagopus, overkjørt og drept 19.05. 197l i Brevika (1 7.23) 

og fo tografert samme dag av: Sigmund Haldås. 
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Musebillen, Leptinus testaeeus MOll., 
funnet på klatremus 

ERIK BØRSET OG FIN-CHR. TANDBERG 

Den 9. august 1969 satte en av oss (E.B.) ut en Barberfelle (norgesglass 
halvfullt med formalin, nedgravet slik at kanten sto i flukt med jordover
flaten ) ved Homborsund i Grimstad kommune, Aust-Agder. Fellen ble 
plassert på et sted uten bunnvegetasjon under en krossvedbusk, Viburnum 
opulrts, ca. 30 m fra sjøen. Da fellen ble tatt opp 1 '). august, viste det seg at 
en klatremus, Clethrionomys glareolll.f, hadde falt ned i glasset og omkom
met i formalinen. Ved grovsortering av materialet i fellen fant vi mange 
representanter for de vanlige «Barberfellegruppene» løpebiller (Carabidae), 
langbein (Opiliones) og edderkopper (Aranea), men i tillegg fant vi noen 
insekter som åpenbart måtte være fraktet til fellen av klatremusa. Disse var : 
l musebille, Leptintts testaeeus, (fig. 1),4 lopper, Ctenophthalmus agyrtes, 
og 3 lus, H oplopleura sp. Lusene og loppene ble velvilligst bestemt av vit. 
ass. Reidar Mehl. 

Ctenophthalmus agyrtes og H oplopleura sp. er vanlige ektoparasitter på 
klatremus i Norge (R. Mehl pers. medd.), men av musebillen er det derimot 
registrert bare noen få funn her i landet. For de tidligere norske funn av 
musebiller, hvor det foreligger opplysninger om finnestedet, viser det seg 
at alle er gjort i muse- eller humlebol. Funn i humlebol, noe som ikke er 
uvanlig (lmms 1957), kommer trolig av at humlebolene ofte blir lagt i 
gamle musebol. 

Det første kjente norske funn av Leptinus tertaeeus ble gjort av T. 
Miinster da han 2. november 1914 siktet 2 eks. fra et muserede på Stend, 
Fana (Miinster 1922). 2l. juli 1930 fant Andreas Strand flere eksemplarer 
i et humlebol på et udyrket jorde ved Skjold i Ryfylke. Dette humlebolet 
hadde trolig tidligere vært musebol (Strand pers. medd.). Et nytt funn fra 
Fana ble gjort av A. Fjellberg 9. november 1969 ved Myravatn. Han fant 
5 eks. i et nyanlagt bol av vånd, Arvicola terrestris (Fjellberg pers. medd.). 
I tillegg til disse tre funnene finnes det på Zoologisk Museum i Oslo 2 
eksemplarer av musebille tatt i oktober 1921 på Andøya ved Kristiansand 
av T. Miinster. Nærmere opplysninger om loka!iteten mangler for dette 
funnet. 
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Fig. 1 
Musebillen, Leptinus testaceus. 

(Del. Thore Bihaug.) 

Billene er en allsidig insektgruppe med store forskjeller i levevis. Mange 
biller, særlig innen familien kortvinger (Staphylinidae), lever i sterk assosia
sjon med fugl, pattedyr eller med andre insekter ved at de har spes,ialisert 
seg på å leve i reir og bol. Biller som lever direkte på vertsdyret (ekto
parasitter) har vi derimot bare to arter av i Norge, nemlig beverbillen 
(PlatypsyUus castoris), og musebillen. Disse to utgjør våre eneste represen
tanter for familien Leptinidae. A v noen systematikere blir leptinidene ført 
til familien åtselbiller (Silphidae ). 

Den mest kjente av disse ektoparasittiske billene er beverbillen som er 
funnet på bever, Castor fiber, flere steder på Sørlandet. Både larve og 
imago lever i beverpelsen der de trolig spiser midd. Beverbillen viser sterk 
tilpasning til et ektoparasittisk levevis. Flyvevingene er helt og dekkvin
gene delvis redusert, og den mangler øyne. I bakkant av hodet er den ut
styrt med en rad børster (ctenidium) noe vi finner hos mange ektoparasit
tiske insekter. 

Musebillen er langt mindre spesialisert enn sin slektning, men også den 
mangler flyvevinger og øyne, og den flattrykte kroppen er svakt pigmen
tert. Bena er nokså like de vi finner hos frittlevende biller, og er ikke spesielt 
egnet til å klamre seg fast i vertsdyrpelsen slik som for eksempel lusenes 
ben er. Musebillen har derfor heller ikke noe ensidig ektoparasittisk leve
vis. Den lever i stor utstrekning fritt i forskjellige smågnageres ganger og 
bol, noe de fleste norske funn også viser. I de tilfellene billene er blitt fun
net direkte på smågnagerne har de gjerne sittet i området rundt haleroten. 
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Alle norske registreringer av musebille er gjort i de ytre strøk av Vest
landet og sørlandet med vårt funn som det hittil østligste (fig. 2). Ellers 
i Skandinavia viser billen en klar SØrlig utbredelse. Musebillens vertsdyr 
finnes rikelig over hele Skandinavia så i motsetning til mange andre ekto
parasittiske insekter, er det ikke vertsdyrenes forekomst som alene bestem
mer utbredelsen. Hva som begrenser musebillens utbredelse i Skandinavia, 
kan vi ikke si med sikkerhet. Det som hittil er kjent om utbredelsen kan 
tyde på at vintertemperatuten er en nøkkelfaktor. 
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Utbredelsen av musebille, L. testaeeus, i Skandinavia. Forekomster i Sverige og Danmark 
etter Lindroth (1%0). 

The distribution of L. testaeeus in S candina1Jia. 

191 



SUMMARY 
Leptinus testacetts MillI. FOUND ON BANK VOlE 

In a pitfall-trap used Aug. 9.-15. 1969 at Homborsund, Grimstad in S. Norway, 
a bank vole, Cleth,ionomys glareolus, and the following rodene ectoparasites were found: 
four fleas, Ctenophthalmus agyrtes, three lice, H oploplettra sp. and one beede, Leptinus 
testaeeus. L. testacetts is recorded previously from Norway from mouse nest and b:.lmble
bee nests. This is the most easterly record. 

As the host is not the only limiting factor fo r the distribution of L. testacett.r, it is 
suggested that the winter temperarure is a key fanor. 

Auchors' address: 
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Zoological Institute 
1432 Vollebekk 

LITTERATUR 
Imms, A. D. 195 7: A General Textbook of Entomology. 886 s. Methuen & Co. ltd ., 

London. 
Lindroth, C. H . (ed. ) 1960: Catalogue Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. 476 s. 

Eneomologiska Sållskapet i lund. 
Milnster, T. 1922: Tillæg til Norges Koleopterfallna. Norsk ent. Tidsskr . 1: 118-135. 

192 

Sikaden -Issus coleoptratus 
for første gang på Vestlandet 

LITA GREVE 

Sommeren 1970 fanget jeg to sikader som på grunn av vingenes form 
skilte seg tydelig ut fra andre sikader i mitt materiale. Sikadene utgjør en 
velavgrenset og lett gjenkjennelig gruppe innen underordenen Homoptera, 
men å bestemme en sikade til art er ikke alltid lett for en ikke spesialist på 
gruppen. Mine to eksemplarer hadde en kraftig utvidelse av forvingene, 
se fig. 1, noe man ikke finner hos andre av de nesten 200 sikadeartene som 
er kjent fra Norge. Denne vingeutvidelsen er kjennetegn for arten lsm s 
coleoptratus (= l. mUJcaeformis). Nok et godt kjennetegn for denne arten, 
er baktibias ytterside som er besatt med to kraftige tagger (fig. l), hos de 
øvrige sikader finner man bare en tagg. 

l . coleoptratus var ikke representert i de entomologiske samlingene i 
Zoologisk Museum, Univ. i Bergen. Ved forespørsel har direktør Holger 
Holgersen, Stavanger Museum vært så vennlig å opplyse meg om de alle
rede kjente norske funn av denne sikadearten. Totalt har man fanget gan
ske mange eksemplarer (over 60 stk.), de fleste i Zoologisk Museum, Univ. 
i Oslo. Materialet skriver seg fra få lokaliteter, bare RiSØr og Asker. 

Arten ble først notert fra Norge av lVarloe (1922), senere er den nev~t 
av Ossiannilsson (1942). Funnstedet mitt ligger omtrent midt i Hardanger
fjordområdet, nærmere bestemt ved Bakke på nordsiden av fjorden, dato 
var 1. juli 1970. Lokaliteten kalles «Eikenes» fordi det er ganske mye eik 
på den lille halvøya som stikker Ut i fjorden, og dyrene ble tatt ved hov
fangst på eikekratt og lavthengende eikegrener fra større trær. Det blir 
altså et langt «hopp» til neste kjente lokalitet her i Norge. 

Stud. real. Arne Fjellberg har forøvrig funnet denne arten på Gon, TjØme 
i Vestfold, 1/ 8 1965, og har gitt meg tillatelse å ta dette funnet med her. 
Det er tidligere ikke offentliggjort. 

l . coleoptrattts er ellers kjem fra enkelte steder i Syd-Sverige og Dan
mark, (Jensen-Haarup, 1920; Landin, 1967. Men ingen steder er den be
tegnet som en vanlig art. Landin (1967) sier at arten foretrekker løvtrær, 
gjerne eik, og dette passer bra for den nye lokaliteten på Vestlandet. 
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Fig. 1 
l ssus coleoptratus. Til venstre sees dyret sett fra ryggsiden, pilene viser til vinge-utvidel
sene. Til høyre baktibia med piler mot de to taggene på utsiden. T o the left a dorsal view 
tI'itlJ arrows pointing at tlJe widening of tlJe wings. To tlJe riglJt hand-ti bia witlJ arro1l'S 

pointing at the two teeth. 

SUMMARY 
Two speeimens of the cicada Isstts coleoptratus (= l . museaeformis) were caught on oak 

trees the 1st July 1970 at Bakke, Strandebarm in the Hardangerfjord . This is the first 
fi nd from western N orway. Earlier known localities of this species from Norway is Risor 
and Asker only. Mr. Arne Fjellherg reports one find of the speeies at Tjome, Vestfold 
county 1 August 1965. 
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Sekretæren i Naturvernåret 1970, PER VALSET, 
skriver i «Studienytt» nr_ 2/1971: 

NATURVERN - en helt ny filosofi, som krever en ny 
livsholdning 

Naturvernåret 1970 en god begynnelse, men stort behov for forsatt innsats. 

Naturvernåret 1970 er formelt avsluttet, men i realiteten forsetter den 
virksomheten som Naturvernåret gjorde opptakt til. Sekretæren for Natur
året 1970, Per Valset, bekrefter at oppgavene fortsatt er mange og at ar
beidet skal føres videre av Norges Naturvernforbund. «Naturvernåret 
1970» har vært leieboer hos Naturvernforbundet, og integrasjonen har ut
viklet seg etter hvert. Fra begynnelsen av mars er også Naturvernårets sekre
tariat gått over i Forbundet. 

Ved inngangen til et nytt arbeidsavsnitt kan det være interessant å spØrre 
Per Valset om Naturvernårt ble slik han hadde tenkt seg det da han tok på 
seg jobben. 

- Resultatene har så absolutt overtruffet mine forventninger. Det har 
vært veldig interessant å se utviklingen av folks oppmerksomhet for natur
og miljøvern i årene 1966-70. Da Ministerkomiteen i 1966 vedtok å sette 
i verk naturvernåret, var det ikke særlig stor interesse blant publikum. 
Norge etablerte sin hovedkomite i 1967, og fra 1968 har vårt sekretariat 
arbeidet effektivt. Vi har hatt god hjelp av massemedia, skoler og folkeopp
lysningsorganisasjonene. Problemene er blitt debattert, og det er skapt en 
opinion som har ført til en mer bevisst holdning overfor nødvendigheten av 
naturvern - samtidig som det også har skjedd viktige ting på det praktiske 
plan. Derfor mener jeg at Naturvernåret 1970 ble en ubetinget suksess. 

- Eksempler på konkrete saker som resultat av Naturvernårets arbeid ? 
- Mandatet vårt har ligget på informasjons- og opplysningssektoren. 

Derfor har det på mange måter vært et «prateår» . Det har ikke vært vårt 
mandat å fremme enkeltsaker eller kommentere konkrete saker. Men jeg 
vil påstå at nettopp Naturvernåret har tvunget fram resultater i statsadmi
nistrasjonen og på det kommunale plan. Det er forsert fram en rekke lov
saker og fredningssaker. Enkelte kommuner markerte seg ved å opprette 
naturvernråd. Og når det gjelder skolene og folkeopplysningsorganisasjo
nene, kan vi faktisk snakke om den helt store suksess. 

195 

Fauna 24: 195-197. Oslo 1971. 



På skolesektoren var det straks stor interesse for å ta opp naturvern
saken, men både grunnskolen og den høgre skole manglet audiovisuelle 
hjelpemidler. I naturvernåret ble det laget flere bildeband, og noen er un
der produksjon også nå i 1971, alle «skreddersydd» for formålet, det vil si : 
vi har villet belyse ett spesielt problem og har gått ut og laget stoff om det. 
Vi har også fått forskjellige filmer og en idebok for lærere i grunnskolen. 
Jeg vil gjerne understreke den store interessen som lærerne har lagt for 
dagen når det gjelder å få tak i undervisningsmateriell om naturvern. Og 
vi har stadig fått høre at det er et utbredt ønske blant elevene om å ta pro
blemene opp til bred debat. For oss har problemet vært å kunne dekke 
dette behovet for materiell. Men her har vi hatt hjelp av andre instanser 
som også har produsert velegnet stoff til skolebruk. 

Det samme behovet for opplysningsmateriell har vi møtt i folkeopp
lysningsorganisasjonen, og den samme utvikling har skjedd selv om mate
riellet har vært aven litt annen karakter Jeg nevner her korrespondanse
kurset «Mennesket i naturen», som har vært meget populært. -

- Har dere i Naturvernåret 1970 følelsen av å ha tilfredsstilt alle behov 
dere har fått henvendelser om? 

- Til tross for det som er gjort, vet vi at mye også er ugjort. Med den 
store interesse som er lagt for dagen, er det klart at vi har hatt for beskjedne 
midler til å kunne gjennomføre en fullgod innsats. Innsatsen må selv
fØlgelig vurderes ut fra de økonomiske forutsetninger. Vår store oppgave 
nå er å følge opp det arbeidet som ble startet i Naturvernåret 1970, og vårt 
ønske er at den folkeopinion som er blitt skapt, blant annet vil gi seg ut
slag i økte statsbevilgninger til Norges Naturvernforbund som skal fort
sette arbeidet. Av den millionen kroner som Naturvernåret fikk å rutte 
med, ble 750000 kroner brukt til informasjonsmateriell. 

Det nytter å protestere. 
En så sentral sak som naturvernet burde kalle på en alvorlig aktiv opp

lysningsvirksomhet i samtlige organisasjoner. Sentralt og lokalt bør de 
engasjere seg i problemene ved å ta stilling til dem. For eksempel prote
stere der det ansees nødvendig, fremme alternative forslag i konkrete saker 
der det anses nødvendig - i det hele tatt være med på å styre utviklingen 
lokalt og sentralt. Det har man muligheter til ved hjemmel i bygningsloven 
av 1965. Dersom organisasjoner og institusjoner nytter den muligheten 
de har til å være med og gjøre sitt syn gjeldende i kommunenes planarbeid, 
ville sikkert flere problemer kunne løses og skadevirkninger unngåes. Rett 
planlegging er en god nøkkel også når det gjelder vern om naturen. Vi 
trenger fortsatt en opinionsskapende innsats for naturvern/miljøvern på 
det lokale plan. 

- Den velkjente innstillingen: «Det nytter så lite hva jeg gjør» - sitter 
vel ennå i oss nordmenn? 

- Den burde være mosegrodd og glemt forlengst. Det finnes da nok av 
eksempler på at det nytter. Det er oppslutningen fra mange enkeltmen-
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nesker som teller, ikke minst når det gjelder å verne om naturen, et ar
beid som i sin ytterste konsekvens vil bety vern om vår egen eksistens. 

Vi må heller ikke lulle oss inn i den falske tro at våre naturvernproble
mer ikke er så store som sØr i Europa. Vi har ikke lenger ubegrenset av 
uberørt natur. Og når det gjelder forurensningsproblemene er forholdet 
langt fra så rosenrødt som enkelte vil ha det til. Økonomisk sett er det 
dessuten langt billigere å forebygge skadevirkningene enn å forsøke å 
rette opp skadene. Det gjelder forurensningsproblemene generelt. 

- Og hva er så framtidsplanene? 
- Det er enda ikke vurdert på hvilke felt det skal satses videre. Men det 

er fortsatt et veldig behov for informasjon og opplysning. Det merker vi 
ikke minst på skolesektoren. Både elevene selv og lærerne ser natur- og 
miljøvern som en sentral oppgave i vår tid. N aturvern i dag er en helt ny 
filosofi som krever en helt ny livsholdning av oss. I dag snakker alle og vil 
alle naturvern. Men i realiteten er vi ikke 100 prosent med. Landbruket er 
naturvern-interessert så lenge naturvernarbeidet ikke griper inn i den pri
vate eiendomsrett og i erstatningsspørsmål. Industrien er i mange tilfelle 
positiv så lenge man ikke berører for sterkt forurensningsspørsmålene. 

- Og hvor står så publikum? 
- Publikum er naturvernere så lenge det ikke går ut over deres penge-

pung og så lenge de ikke får innskrenket bevegelsesfrihet. 
Dette illustrerer ganske klart at i framtida må det enkelte menneskes 

særinteresser vike for gruppeinteressen. Lokale interesser må vike for nasjo
nale og regionale interesser. Vi er etter hvert blitt så mange mennesker i 
verden og ressursene er blitt så uttappet, at det nå er helt nødvendig å 
disponere på lang sikt. Det vil komme til å gripe inn i hevdvundne rettig
heter, og det vil kreves en omstillingstid, men det er en utvikling vi må 
følge og som vi må se i globalt perspektiv. Derfor er naturvern en helt ny 
filosofi. 
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SMANOTISER 

Hekkende rosenfink ved Nøtterøy 
Den 16. jUGi 1971 ble en rosenfink, Carpodaeus erythrinus, hørt synge en kort stund 

på Nordre Årø i NØtterØY's skjærgård, Vestfold. 
Dagen etter kunne den studeres på nært hold mens den sang samme sted. Det var en 

ett-årig hann, som følgelig manglet all rød farge i fjærdrakten. 
Den 19. juni fant vi så, sammen med Fridtjof Mehlum, et reir med fire nyklekte unger 

og ett egg. Egget var lyst blått med sorte prikker. Reiret var plassert ca. 50 cm over bak
ken i en liten gran ved enden aven slette som var omkranset av høye løvtrær. 

Hunnen var meget tillitsfull, og fløy ikke mer enn et par meter unna når noen nær
met seg reiret. Hannen var langt mer sky, og forlot stedet straks den hadde matet ungene. 
Den ble ikke hørt synge etter den 17. juni. 

Ut fra klekkingsdatoene, og hva Haftorn (1971: Norges Fugler. Universitetsforlaget, 
Oslo) opplyser om rugetiden (ca. 12 døgn), vil eggleggingen ha tatt til 3.--4. juni. De 
fem ungene ble ringmerket den 27. juni. Den 2. juli var reiret tomt, og ingen rosenfinker 
ble sett. 

Stedet hvor fuglene ruget ligger ikke så langt nord for Store Færder. Der er rosenfink 
observert på vårtrekk flere ganger siden 1968 (Michaelsen 1971, Sterna 10: l). Arten er 
sett stadig flere steder i Norge de siste årene (Haftorn 1971), og hekket mellom Dram
men og Kongsberg i 1970 (\Xr. H. Gundersen, Fauna 23: 272). 

Summary 
NESTING SCARLET ROSEFINCH AT NbTTERbY, VESTFOLD COUNTY 

A nest of Corpodacus erythrinus (No. 2 for Norway) with foul' newly hatched young 
and one egg was found 19 June 1971. 

Arne Aronsen og Erik Bleken. 

Hunnen nær reiret. (Foto: Arne Aronsen.) 
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Nye hekkefunn av rosenfink, Carpodaeus erythrinus, i Øvre Eiker 1971 
I 1970 ble rosenfinken funnet hekkende for første gang i Norge, ved Fiskumvannet i 

Øvre Eiker (W. H. Gundersen 1970, Fauna 23: 272-276). I hekkelokaliteten ved Fis
kumvannet har rosen fink ikke blitt observert i 1971, derimot er to nye reirfunn blitt 
gjort i utkanten aven skogstrakt ca. 4 km nordøst for den nevnte lokalitet. Hekkebio
topene ligge,r om lag 75 m o,h. i et belte av frodig blandingsskog, hovedsakelig av furu, 
gran, osp, bjørk og hegg. 

Reir nr. 1 inneholdt 4 egg (fullagt) og ble funnet 20. juni i utkanten av Et ca. 20 dekar 
stort granplantefelt. Det var plassert ca. 60 cm over bakken og tett inntil stammen av et 
2 m høyt tre. Reirtreet var lavere enn de andre i plantefeltet og tettere. HØyt gress og 
unge vierbusker skjulte og beskyttet selve reiret. I samme lokalitet hekket hagesanger, 
Sylvia borin, tornsanger, Sylt'ia communis, og tornskate, Lanius collurio , Hannen ved 
dette reiret var helt utfarget og sang flittig, vesentlig i begynnelsen av hekkeperioden. 
Sangplassen var nesten utelukkende noen Ol'etrær ca. 20 m fra reiret. Denne hannen ble 
også ved flere anledninger hørt synge i reirlokalitet nr. 2, ca. 400 m lenger vest. Det var 
dette individet som først ble observert (6. juni) i området. På grunnlag av gjenkjennelse 
av sangen og fluktretningen, dreide det seg utvilsomt om samme individ. Risberg (1970, 
Vår Fågelvdrd 29: 77-89) uttaler at hanner ofte forlater sitt eget revir for å dukke opp 
i et annet et godt stykke unna. 

Reirlokalitet nr. 2 var aven noe annen karakter idet smågraner ikke inn:5ikk i reviret. 
Den besto av et åpent gressbevokst område på ca. 5 dekar, bevokst i periferien vesentlig 
av gråor og vierarter. En del av området var beitemark. Reiret inneholdt 5 unger da det 
ble funnet den 27. juni. Det lå godt skjult i en mjødurtklynge bare 12 cm over bakken. 
Dette er meget lavt idet Risberg (1970) angir 65 cm som gjennomsnittshØyde for 19 reir 
ved Hofors i Sverige. Hannen i reirlokalitet nr. 2 var ikke utfarget og ble ikke hørt synge 
i hele hekkeperioden. Den kunne lett skilles fra hunnen på en lang, mørk flekk på høyre 
side av issen. Noen stridigheter mellom hannene fra de to revirene ble ikke iakttatt. 

Notater om utviklingen i de to reirene: 
Reir nr, 1: 20/6: Reiret inneholdt 4 egg. 27/6: Klekking, 2 egg og 2 unger i reiret. 

6/7 : 2 unger på reirkanten (skremt?). 11/7: Reiret tomt. 
Reir nr. 2: 27/6: Reiret inneholdt 5 unger. 2/7: 2 av ungene i den nedtrampede reir

skåla, 3 i vegetasjonen tett ved. 

Reirlokalitet nr. 1. Krysset angir reirplasseringen. Bemerk undervegetasjonen. 
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Reirlokalitet nr. 2, ca. 400 m lenger vest. (Fotos: Arne N æ-;ra.) 

Summary 
NEW NESTNG OF SCARlET ROSEFINCH IN bVRE EIKER, 
BUSKERUD COUNTY 1971 

Two nests (No. 3 and 4 for Norway) were found 20 lune (with 4 eggs) and 27 lune 
(with 5 young) respectively. 

Walter Henning Gundersen og Arne Nævra. 

Hortulan-forekomster i FiskumlVestfossen-området i Øvre Eiker, Buskerud 
På bakgrunn av hortulanens sterke tilbakegang i antall og utbredelse i store deler av 

landet, følger nedenfor noen nyere horrulan-notater fra Øvre Eiker. Mens A. Bernhoft
Osa i 1954 og 1955 bare fant ett hekkende par ved Fiskumvannet (Haftorn 1971 : Norges 
Fugler, Oslo) synes populasjonen i Fiskum;Vestfossen-området å ha økt i antall de siste 
årene. 

På flere av lokalitetene viser det seg at jernbaneskråninger utgjør viktige deler av 
hekkebiotopen. ledningene over jernbanelinjen blir flittig benyttet som sangplass og i 
1971 ble 2 reir funnet i skråningen opp mot selve banelegemet. 

Som en parallell til disse iakttagelser kan nevnes 2 syngende horrulan-hanner langs 
jernbanelinjen i Sande i Vestfold 2. juli 1969. 

På grunn av manglende kontinuitet i observasjonene behøver ikke første observasjon 
om våren (ankomstdato) være artens tidligste ankomst i trakten. 

1968: Ankomstdato: 29. april. 2 pull. funnet medio juni ved Vestfossen. Bestanden her 
er ellers lite undersøkt i 1968 og 1969. 1 par ved jernbanelinjen vest for Fiskumvannet 
og minst 2 par øst for vannet. I juni ble 1 utfløyet unge fanget 0.3 ringmerket på sist
nevnte sted. 

1969: Ankomstdato: 5. mai. Minst 2 syngende hannn ved Vestfossen. 1 par vest for 
Fiskumvannet og minst 3 par øst for vannet. I en veiskråning på sistnevnte sted ble l reir 
med 5 unger funnet ultimo juni. 

1970: Ankomstdato: 15. mai. Minst 3 par ved Vestfossen. l par vest for Fiskumvannct 
og minst 1 par øst for vannet. 1 hann hØrt synge syd for vannet (L. KnivestØen pers. 
medd.). 

197 1: Ankomstdato: 9. mai. Minst 4 par ved Vestfossen. Det ble her g jort 2 reirfunn 
(henholdsvis 4 og 5 unger). Ungene var fløyet ut medio juni. 1 par nordvest for Fiskum
vannet og l hann hørt synge syd og øst for vannet. 
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Summary 
OBSERVATION OF ORTOLAN BUNTING IN bVRE EIKER, BUSKERUD COUNTY 

The population seems to have i~creased during the ls-st years. Yearly 2-4 nesting pairs 
were observed 1968-1971. Arrivals in spring b~tween 29 April and 15 May. 

Walter Henning Gundersen og Arne Nævra. 

Pirol i Øvre Eiker 
Om ettermiddagen 7. juni 1971 ble en pirol hann, Oriolus oriolus, observert ved Vest

fosselva i Øvre Eiker, Buskerud. 
Jeg ble først oppmerksom på fuglen etter noen svake sangstrofer. Siden kunne dens 

karakteristiske, høye låter høres, vesentlig fra en stor osp. Fuglen ble også sett en kort 
stund i merkbar bølgelinjet flukt. 

Vegetasjonen langs Vestfosselva bt står for det meste av frodige heggbusker med lOn
slag av bjørk, selje, rogn og osp. 

Summary 
GOLDEN ORIOlE IN bVRE EIKER, BUSKERUD COUNTY 

A male of Oriolus oriolus was observed 7 lune 1971. 

Gresshoppesanger ved Horten 

Arne NælJra. 

Ca. kl. 02.00 31. mai 1971 observerte vi en gresshoppesanger, Loeustelta naevia, ved 
Borrevannet i H orten, Vestfold. Fuglen hadde til å begynne med tilhold i noe tak rØr langs 
en liten grøft, men flyttet seg senere til noen småbusker i utkanten av de store takrørom
rådene syd for vannet. Den lot seg lett bestemme ved den karakteristiske sangen, 03 på 
kert hold kunne vi med kikkerter betrakte fjærdrakten i detalj. 

Summary 
GRASSHOPPER WARBlER AT HORTEN, VESTFOl.D COUNTY 

A singing LoeusteUa naevia was observed 31 May 1971. 
Arne Nævra og Walter Henning Gundersen. 

Hekking av lirype langt sør 
I Agderfylkene og over mot Vestlandet hekker lirypa i vår tid meget langt sør. Derimot 

kjenner vi ikke publiserte data om hekking i ny tid på Østlandet ned mot Oslo-området 
(Haftorn 1971: Norges fugler, Oslo). 

John Baalerud meddeler at han den 7. august 1971 skremte opp stegg og høne med 
4 kyllinger ca. 600 m o.h. vest for toppen av Kvitingen på grensen mellom Søndre land 
og Gran. Stedet ligger ca. 10 km øst for midtre del av Randsfjorden og ca. 2 km vest for 
Kut jern jernbanestasjon. N Øyaktig beliggenhet er 60 0 34'N og 10 0 31'Ø. Området består 
av adskillig myr og ellers åpent lende med spredte gran- og furutrær. 

Hvis lesere av «Fauna» har kjennskap til andre sørlige hekkesteder fo r lirype på øst
landet, vil vi sette pris på å få melding om det. 

Summa ry 
BREEDING OF WIl.LOW GROUSE FAR SOUTH 

A clutch of Lagopus lagopus with 4 young was observed 7 August 197 1 east of the 
big lake Randsfjorden , Oppland county at 60 0 34'N, 10 0 31'E, about 600 m above sea level. 

Edvard K. Barth. 
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Grevling i Meråker 
En voksen grevling, MeIes meies, ble den 02.08.71 funnet død nedenfor den 10-12 m 

hØye demningen for sjøen Fjergen, ca. 500 m o.h., i Meråker, N.T. (kommunenr. 17.11), 
rapporterer Hans L Lund-Tangen, Metaker Brug. Dyret hade trolig ligget der 8-14 
dager. 

Aune & Myrberget (1969, Fauna 22: 30) fant ikke å kunne angi fast bestand i Mer
åker i 1968 - bare streifdyr. 

Fortsetter imidlertid denne dyreartens spredning som i de siste tyve år, kan vi vente at 
det blir fast bestand i stadig større områder. Dette kan registreres bl.a. ved at NZF' s med
lemmer fortsatt sender inn rapport om sikre forekomster. 

Summary 
BADGER IN MERÅKER 

A dead adult Badger, Meies meies, was found in Meråker district N.-Trondelag county 
2 August 1971. 

Jørgen A. Pedersen. 

To nye beiteplanter for elg 
IfØlge Y. Hagen (1962, Elgen i Norge, ed. P. Hohle, side 62-78) er ialt påvist ca. 

60 plantearter som føde for elg (Alces alces) i sommertiden. Dette omfatter sikkert ikke 
alle arter elgen kan beite på. Mer eller mindre tilfeldig kan den nok ete de aller fleste 
plantearter som finnes i beiteområdene. 

I Troms har jeg funnet til dels intensiv beiting av elg på to urter som regnes som lite 
smakelig husdyrføde: krypsoleie (Ranunculus repens) og kjempebjørnekjeks (Heracleum 
laciniatum). Disse artene er ikke oppført av Hagen som beiteplanter for elg. 

Beiting på krypsoleie ble påvist på en innmark i Bardu i juli 1970. Elgen hadde beitet 
i lang tid på en avsidesliggende slåttemark med rikt innslag av krypsoleie. Også soleien 
ble etter alt å dømme for en stor del spist. Skadene på forproduksjonen var betydeli geo 
Ifølge herredsagronom R. Furuhovde var det i Bardu forholdsvis alminnelig at det oppsto 
elgskader på soleiemarker. For fra soleieenger har gjerne et høyere innhold av proteiner 
og mineralstoffer enn en vanligvis finner i høy (O. Ulvesli, 1958, Meld. Norges land
brukshøgskole (5».Tørrstoffet av selve soleiene har imidlertid sannsynligvis samme næ
ringsverdi som av gras (O. Saue, pers. medd.). Frisk soleie inneholder en flyktig, eterisk 
olje, som virker irriterende på fordøyelsessystemet (Ulvesli, ap. eit.). Store mengder frisk 
soleie skal kunne være årsak til nyrebetennelse og svulster i lymfekjertlene. I ekstreme 
tilfelle kan det forekomme kramper og lammelser. Det foreligger imidlertid ikke sikre 
eksempler på soleieforgiftning av husdyr i Nord-Norge. Muligens er krypsoleie mindre 
giftig enn engsoleie (R. acris). 

Kjempebjørnekjeksen kalles vanligvis for tromsøpalme. På Tranøy feltstasjon i Senja 
forekommer rikelige mengder av planten. Den blir praktisk talt ikke beitet av husdyr. Like 
etter snØsmeltingen om våren er de 10-20 cm unge skudd av tromsøpalme oppsiktsvek
kende grønne i landskapet. På denne tid har vi på Tranøy påvist at elgen i noen grad bei
ter på planten. 

Summa ry 
TWO NEW FOOD PLANTS FOR MOOSE, Alces alces. 

In Troms county, North Norway, Moose of ten feed on grass field containing Ranun
culus repens. In a particular area in Troms, Moose feeding on young Heracleum laciniatum 
was observed in early spring. 

Svein Myrberget. 
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Spissnutet frosk, Rana arvalis Nilsson, fra Evje, Setesdal 
Enger (1970, Fauna 23: 25-35) ga en oversikt over kjente lokaliteter for spissnutet 

frosk i Norge. Han nevner også at funn og observasjoner i de senere år tyder på at arten 
er langt mer vanlig enn antatt tidligere. 

Fra Sørlandet er arten kun kjent fra en lokalitet ved Mandal (Udø 1965, Fauna 18: 
140~141). Kauri (1970, Norges Dyr 3: 327-329) anser arten på Sørlandet å være 
knyttet til kyststrøkene. 

Ved gjennomgang av ukatalogisert materiale ved Zoologisk Museum, Bergen, ble det 
funnet en spissnutet frosk fra Evje i Setesdal. Den var tatt på øvelsesfeltet til Evjemoen 
militærleir ved Breidflå (168 m o.h.) av Tore Simonsen i september 1958. 

Frosken er en hunn, 48 mm fra snute til anus og av den ustripete typen. 
Funnet er interessant ved at Evje ligger så pass langt som 50 km fra kysten og at 

funnstedet er så høyt som 168 m o.h. Dette indikerer en utbredelse over større deler av 
indre strøk i SØr-Norge. 

Summary 
THE MO OR FROG, Rana arvalis, FROM EVJE, SETESDAL 

One speeimen is recorded from Evje, Setesdal, 50 km north of Kristiansand S., Sep
tember 1958. It was a female of the common brown type. 

Øystein Frøyland. 

Nytt funn av tøffel snegl i Norge 
Den kjente utbredelse av tøffelsnegl, Crepidula fornicata, i Norge ble behandlet av 

Bergan 1969 (Fauna 22: 275-280). 
Av funnene hittil er det bare det fra Mandalstrakten som indikerer at det dreier seg om 

en bestand i formering. De Øvrige funn gjelder enkelte eksemplarer som kan ha drevet 
dit som larver uten at noen lokal bestand er etablert. 

7. august 1971 fant jeg to eksemplarer av tøffelsnegl ved Tvedestrand (under broen 
mellom Risøya og fastlandet på ca. 14 m dyp. Bunnen var preget av døde o-skjell. De to 
dyrene satt på hverandre i begynnende kjede, det underste på et o-skjellfragment. Leng
dene var 26 mm og 23 mm. 

Den underste hadde egg som antas å være befruktede. På denne lokalitet foregikk det 
altså beviselig formering. 

Til det øverste individ var festet tre kalkrørsmark: en Pomatoceros triqtteter (lengde ca. 
12 mm) og to Hydroides norvegiea (den største ca. 20 mm lang). Det ble forgjeves søkt 
etter flere eksemplarer på forskjellige dyp i omegnen ved hjelp av trekantskrape. 

Summary 
A NEW REPORT OF THE SLIPPER LIMPET IN NORWAY 

A "breeding pair" of Crepidula fornicata is reported found near Tvedestrand southeast 
in Norway. 

Georg Kapperud. 
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Når får Norge en fullstendig jaktstatistikk? 
Helt fra 1964 har Vildtbiologisk station, Kalø, 8410 RØnde, gitt ut en årlig trykksak 

om viltforskningen i Danmark. Heftet inneholder mange interessante artikler om jaktbart 
vilt, og man kan få det til sendt gratis. 

I en rekke år har danske jegere måttet meddele hva de har skutt på jakten før de får 
tildelt ny jaktlisens. Nedenfor følger en oversikt utarbeidet av H. Strandgaard vedrørende 
viltutbyttet i Danmark for 1969/69 og 1969/70, hentet fra det nylig utkommete heftet 
«Dansk vildtforskning 1970-71" (Meddelelse nr. 8 1 fra Vildtbiologisk Station, 1971, 
s. 23). 

VildtudbyttN i Danmark lor årwe 1968/69 og 1969/70. 

D et samlede vildtudbytte var i 1968/69 3.8 og i 1969/70 3.7 millioner stykker. An-
tallet af jagrregnsløsere var henholdsvis 152.000 og 140.000. 

1968/69 1969/70 1968/69 1969/7 0 

Krondyr 600 600 Skovduer 432.000 442 .000 
Dådyr 2.600 1.800 Gråænder 426.000 393.000 
Sika 200 200 Andre svømmeænder 136.000 14 1.000 
Rådyr 35.000 35.000 Ederfugle 176.000 125.000 
Harer 33 2.000 312.000 Andre dykænder 132.000 142.000 
Kaniner 8.000 10.000 Gæs 8.000 
E:sern 14.000 14.000 Måger 219.000 232.000 
Ræve 62.000 59.000 Blishøns 53.000 59.000 
Grævlinger 2.200 1.900 Andre svømmefugle 29.00:> 23.000 
Jldere 2.300 2.400 Skavsnepper (forår) 6.000 8.000 
Mink 300 400 Skovsnepper (efterår ) 13.000 19.000 
Hermeliner 2.700 2.500 Bekkasiner 76.000 74.000 
Husrnår 1.500 1.700 Regnspover 44.000 44.000 
Sæler 400 300 Hejrer 5.200 5.000 
Urfugle 200 200 Krager 280.000 312.000 
Agerhøns 216.000 283.000 Skader 208.000 204.000 
Fasaner 736.000 671.000 Rå.zer 127.000 134.000 

De her anførte udbyttetal er korrigerede for ikke afleverede jagttegn. Denne korrektion 
er foretaget af hensyn til sammenligning mellem de enkelte politikredse, og den bevirker, 
at de ovennævnte tal er relativt højere end de af Statistisk Departement publicerede for 
perioden op til 1954. 

D en slags statistikk gir verdifull viten om bestanden av samtlige jaktbare viltarter. 
Antallet skutte «ederfugle" (ærfugl ) vil vel overraske mange norske lesere, men det er 
kanskje ikke særlig stor p rosent ærfugl fra Norge blant disse. Noen er det imidlertid , det 
har g jenfunn av ringmerkete fugler fortalt oss. 

I Norge har vi lenge hatt en ganske god statistikk over felt storvilt ; tallene har i alle 
fall g itt sikre minimumsopplysninger om antallet felte dyr. 

For rovviltets vedkommende fikk vi verdifulle opplysninger så lenge det ble utbetalt 
skuddpremier, men den slags utbetalinger er nå temmelig redusert. 

For småviltets vedkommende har vi stort sett vært henvist til gjerninger, når det 
i blant må besvares spørsmål om hvilke ressurser Norge har innen denne del av vår fauna. 

Vi får håpe at Direkto ratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske i nær fremtid kan få 
fremskaffet jak tstatistikk o.gså for småviltet i Norge' 

Hi. Munthe-Kaas Lund. 
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BOKANMELDELSER 

, RAGNAR FRISLID og ARNE SEMB-]OHANSSON, red.: 
Norges dyr. Bind 3, Fisker, amfibier, krypdyr. 
J. W . Cappelen forslag, Oslo 1970. Bd. 3, 353 s. 

Tred je bind av Norges Dyr, fisker, amfibier og krypdyr er forlengst utkommet. Som 
tittelen viser har vi her fått et samlet verk om Norges fi sk, amfibier og krypdyr. Selv om 
amfibier og krypdyr er tildelt en beskjeden plass bakerst i boka, g ir artiklene oss til 
g jengjeld en god innføring i disse dyregruppene. 

Fiskene har naturlig nok fått den bredeste omtalen, og en lang rekke forfattere har 
her bidradd med sine kunnskaper om norsk fiskefauna. Så vidt en kan se har alle norske 
arter fått spalteplass, men de økonomisk viktigste artene har selvsagt fått størst omtale. 
Boka har et eget kapittel om fisk generelt, om deres bygning, sanser, forplantning etc. 
Fiskearter som kommer som gjester fra fremmede farvann har også fått sin artikkel. 

En legger fort merke til at forfattere og artikler fra Norges Dyreliv i en del tilfeller 
går ig jen i denne nye utgaven. N oen av forfatterne er forlengst avdøde, og det er derfor 
litt beklagelig at redaksjonen ikke har kunnet eller har hatt anledning til helt å ajourføre 
Norges Dyr. En kan få det inntrykk at dette kun er en revidert utgave av Norges Dyreliv. 

Det store antall bilder i svart-hvitt og farger er imponerende. Her har imidlertid re
daksjonen lare seg friste til å ta med en del bilder som en med fordel kunne ha utelatt. 
På side 79 f.eks . er et bilde (av brisling) aven kvalitet som ikke burde finnes i et slikt 
verk. Det samme bildet var også med i Norges Dyreliv, men her i et mindre format, og 
derved adskillig bedre enn nå. Enkelte fargebilder er lite rettferdige ovenfor de fi skearter 
som er foreviget. I artiklene om amfibier og krypdyr er det g jengitt en del kart som viser 
utbredelsen for artene i Skandinavia. Lignende kart savner jeg når det g jelder fisk. En 
kunne ha sløyfet en del uheldige bilder og fått med disse utbredelseskarr i stedet. 

På tross av disse anmerkninger tør jeg påstå at mange vil få både glede og nytte av 
denne boken. Når verket antagelig om ikke alt for lang tid skal ut i ny utgave er det å 
håpe at redaksjonen luker borr en del skjevheter for derved å gjøre dette bindet av Norges 
Dyr til et riktig praktverk om N orges krypdyr, amfibier og fiske. 

MICHAEL TWEEDlE: Fornøjelse av insekter. 
Dansk utgave, Borgen Forlag 1971. 124 sider. 

Reidar Borgstrøm. 

• 

Forfatteren tar for seg en rekke insekter og andre landarthropoder som han skriver 
opplysende og interessant om. 

Boken deles i fire deler: At se på dem - At lokke dem til sig - At holde dem og 
At fotografere dem. 

Spesielt vil vel de to midterste kapitler være av stor interesse for de mange insekt
interesserte som ønsker å fange og holde i live bestemte insekter. 

Boken som er omarbeidet fra engelsk til dansk ved Grete og Anker Nielsen er lett å 
lese og den er oversiktlig satt opp. De eneste vanskeligheter norske lesere kan ha er de 
danske navn på insekter der det latinske navn er utelatt. 

Albert Lillehammer. 
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OSKAR KUHN: Die vorzeitlichen Vagel. 
Die neue Brehm-Biicherei, nr. 435 . Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 
1971. 72 S., 38 figs. 5,30 DM. 

Få fossiler har vakt slik oppsikt som da urfuglen - Archeopteryx - ble funnet. Det 
kråkestore, fjærkledde hvirveldyret, fremviste en sammenblanding av fugle- og krypdyr
karakterer. Den første urfuglen ble funnet i 1861 og kom som bestilt for utviklingslærens 
tilhengere. Det var akkurat slike mellomformer som Darwin i sin bok om «Artenes opp
rinnelse" hadde forutsatt måtte ha eksistert. 

r den foreliggende boken om fortidsfugler har urfuglen fått en mer beskjeden plass i 
beskrivelsen. De til i dag fem kjente rester av urfuglen fra jura utgjør jo tross alt bare en 
innledning til fuglenes lange historie. 

På tross av at fuglene således har hØrt til jordens hvirveldyr-fauna i henimot 250 milli
oner år, er vårt materiale av fossile fugler meget beskjedent. Mens man i dag regner 
med at det finnes ca. 10 000 arter av fugler, er det til nå bare beskrevet knapt 1000 fossile 
arter. Årsakene til dette er selvsagt mange. Men hovedgrunnen er nok at de fleste fugler 
har levet i områder hvor sjansene for at de skal bli bevart fossilt er ytterst små. Vi kan 
bare tenke på alle de fuglene som har hatt de tropiske skogene som sine hjem. Vi ser da 
også at fugler som har levet i nær tilknytning til vann, fremviser langt flere fossile former 
enn de typiske land formene. 

Dessuten er mange fugler små, og som flyvende former har de lette skjeletter, noe som 
bidrar til at det blir mindre sjanser for at de når å bli bevart før skjelettet er smuldret 
bort. Av de store, tunge land fuglene, som særlig preget faunaen i begynnelsen av tertiær, 
har vi da også vesentlig mer fossilt materiale. 

Men selv om fuglefossilene er sjeldne viser det materiale som til nå er samlet, at langt 
de fleste fugleordner allerede var etablert før midten av tertiær. Likevel er det et meget 
langt sprang i tid mellom disse formene og urfuglen som levde i annen halvdel av jura. 
Hvordan fuglene så ut i dette mellomliggende tidsrom vet vi uhyre lite om, av fugler fra 
kritt har vi bare noen ganske få eksemplarer. 

Kuhn har i sin bok valgt innledningsvis å gi en kort oversikt over fuglenes skjelett og 
deres utviklingshistorie. Hovedvekten har han så lagt på den systematiske delen. Han gir 
en kort oversikt over hver fugleorden, og nevner innen hver orden de viktigste familiene 
og særlig interessante, enkelte fossile former. Boken er således blitt en ganske hendig 
oppslagsbok, men dessverre mangler den register. Figurene er heller ikke av særlig god 
kvalitet og jeg har i flere tilfelle funnet at det i teksten er henvist til bilder som ikke- er 
med. 

Det er ikke en bok man setter seg ned og leser fra perm til perm, men den er nyttig 
å ha for hånden, ikke minst på grunn av det oversiktlige stamtre som finnes i begynnel
sen av boken. 

Natascha Heintz. 

R. P ATZOLD: Heidelerche und Haubenlerche. 
Die neue Brehm-Biicherei, nr. 440, Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt, 
1971. 164 s. 14,20 DM. 

For den som vil lære to av våre sjeldnere lerkearter, trelerka og topplerka, nærmere 
å kjenne, så gir denne boka en glimrende anledning til dette. Selv om forfatteren og det 
vesentlige av materialet bærer preg av å være fra Sentraleuropa, vesentlig Tyskland, skulle 
stoffet ha interesse også videre utover. 

Boka faller i tre deler, hvorav den første behandler de to arters systematiske stilling og 
geografiske problemer. De to andre delene er monografier over henholdsvis trelerka og 
topplerka. Monografien gir bl.a. en kort utbredelsesoversikt, en detaljert beskrivelse (sær
lig av fjærdrakten), beskrivelser av biotop, næring, sang og sangflukt, trekk, naturlige 
fiender og andre negative faktorer (ikke minst den menneskelige «kultur»). Men det som 
bærer monografiene, og dermed hele boka, er den meget fyldige beskrivelsen av hekke-
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biologien. Her og kan forfatteren glimre med sine feltstudier. F.eks. er ungens utvikling 
fra dag til dag detaljbeskrevet. . 

Det er derfor beklagelig at hver av monografiene avslutter med om hvordan disse fug
lene holdes som burfugl. Slikt skulle høre forgagne tider til. 

Boka avsluttes med en liste over alle verdens (76) lerkearter med deres hovedutbre
delse. Den omfattende litteraturlisten er dessverre irriterende uoversiktelig. Boka er godt 
illustrert med mange gode fotografier og instruktive tegninger. 

Karl Hagelund. 

H. JACOBY, G. KNOTZSCH und S. SCHUSTER: 
Die Vagel des Bodenseegebietes. 
Der Ornithologische Beobachter. Bilag til bind 67/1970.260 s. 
Schw. Fr. 23,50. 

For den som er interessert i vannfuglbiotoper i Europa, skulle dette være en bok som 
blir hilst velkommen med glede. Bodensjøens sentrale beliggenhet gjør at den har litt av 
hvert å by på. I bokas første del beskrives området generelt sammen med de faktorer som 
gjør innsjøen så attraktiv for fugl , og det arbeidet som er gjort (og gjøres) p.g.a. det rike 
fuglelivet. I den spesielle delen, som fyller nær 200 sider, omtales hver enkelt av de 313 
påviste arter (pr. 31.12. 1%9) til dels svært fyldig. Et omfattende tellearbeid gjør at en 
for de fleste vannfugl med regelmessig opptreden har et stort tallmateriale. For hver art 
avsluttes det gjerne med spørsmål som en gjerne ser besvart ved de videre undersøkelser 
noe en gjerne skulle se mer av i litteraturen. ' 

Foruten en omfattende litteraturliste og index, har boka til slutt en systematisk liste 
over alle de påviste arter med angivelse av forekomst innen området. Boka er godt illu
strert med greie diagrammer og tegninger og mange ypperlige fotografier. 

W. KNOPFLI: Die Vogelwelt der Limmattal- und 
ZOrichgebiete. 

Karl Hagelund. 

Der Ornithologische Beobachter. Bilag til bind 68/1971. 174 s. Pris ukjent. 

Denne boka omhandler forfatterens mangeårige studier av fuglelivet i om omkring 
Ziirich i østre ~veits . De biotoper som det er valgt å gi et bilde av, er bymessig bebyg
gelse, parkmeSSIge områder og frukthager. Dette er og bokas hovedinndeling. Forfatte
ren søker å påvise hvordan menneskenes endringer av landskapet gjennom tidene har 
ført til det fugleliv som biotopene nå inneholder. For hver enkelt biotop omtales en rekke 
typiske fuglearter og deres tilpasningsevne, de fleste vel kjente fra vårt eget kulturland
skap. 

En må kunne si at boka synes vel rik på detaljer og at stoffet kunne vært strammet 
noe inn. Lesere som ikke er lokalkjent, vil sikkert i likhet med undertegnede savne et 
kart over området. De 4 fargeplansjene virker ikke helt heldige. Selv om boka har størst 
lokal interesse, skulle den være givende lesning for økologisk interesserte. 

Karl Hagelund. 
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