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Fanges det i Svalbard-området isbjørn som kommer fra 
russisk område? 

ODD L0N0 

I pressen har det flere ganger kommet innlegg som konkluderer med 
at fangstmenn i Svalbard-farvannene skyter isbjørn som trekker dit fra de 
russiske områder. Begrunnelsen for dette har blant annet vært at den store 
avskytningen som vi har hatt på Svalbard, i tiden 1945 til 1968, sirka 275 
pr. år, har vært så stor at bestanden ved Svalbard alene ikke kunne tåle 
dette. Det kan den imidlertid, hvis den er stor nok. - Jeg vil her trekke 
fram momenter som tyder på at isbjørnen i Svalbard-området er en egen 
populasjon som er adskilt fra isbjørnen i de russiske områder. 

Isbjørn i Svalbard-området 

Etter opplysninger om når og hvor isbjørnfangsten er tatt (LØnØ 1970), 
vet vi hvor isbjørnen opptrer i området rundt Svalbard (den vestre del av 
Nordisen til 35° 0) . Isbjørnen lever i drivisen året rundt, unntatt de bihner 
som graver seg inn i snøen og går i hi. Om høsten og vinteren når driv
isen siger sørover, fØlger isbjørnen med og er å finne også i de ytterste deler 
av drivisen. En kan f.eks. enkelte år, når det er mye drivis, fange bra med 
bjørn på BjØrnøya (1967-68 ble det tatt 23)_ I drivisen rundt de nord
østlige deler av øygruppen er det få bjørn når isen har sin største utbre
delse. Vestkysten av Spitsbergen har få bjørn. 

Isbjørnen legger seg årvisst i hi i de øst og nordøstlige deler av øygrup
pen. Hitiden varer fra november til mai. Ingen andre steder har det vært 
fanget så mange levende isbjørn unger som i drivisen ved Svalbard. Etter 
krigen hadde vi den største fangst av levende unger i 1950, da det ble tatt 
55 stykker. 

I april og mai når isen begynner å minke, trekker bjørnen nordøst og 
nordover. Ettersom isen tiner utover sommeren, blir bjørnen å finne på et 
stadig mindre område øst, nordøst og nord for øyene. Isen og dermed 
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bjørnen har sin minste utbredelse i september. Hvor langt bjørnen går 
nordover i isen nord for Svalbard, vet en ikke, men en har hittil antatt at 
det ikke er særlig langt. 

Fangstoppgavene viser at der tas store fangster av isbjørn både semmer 
og vinter. Vinterfangstene er basert på fangst fra land eller på fastis nær 
land. Om sommeren fanges bjørnen fra skuter som oppsøker den ute i 
drivisen, ofte milevis fra land. På grunn av de forskjellige fangstmetoder 
sommer og vinter kan vi ikke helt sikkert vite om der i Svalbard-området 
er like mange isbjørner hele året. Jeg tror det likevel er tilfelle. Men vi 
kan helt sikkert si at der er mange bjørn i området både sommer og vinter, 
og er det noen forskjell, så må den være meget liten. På Halvmåneøya kan 
en årvisst ta mellom 100 og 140 bjørn om vinteren (med fangstmetoder 
som nå er forbudt). Om sommeren tar skutene store fangster på øst og 
nordsiden - f.eks. tok skipper K. Nicolaysen (pers. medd.) i begynnelsen 
av 1960-årene 57 døde og 5 levende isbjørner på 11 timer på Østsiden av 
Svalbard. 

Gjenfangster av merkede isbjørner i Svalbard-området (Larsen 1971) 
viser at bjørn merket om sommeren fanges igjen både sommer og vinter, 
og det samme for bjørn merket om vinteren. A v 103 merkede isbjørner i 
Svalbard-området er 34 gjenfanget, bare en har gått ut av området til sØr
spissen av Grønland. 

Fig. 1 
Isbjørn, Ursus maritimus, i skruis. 

Polar bear, Ursus maritimus, in pack ice. 
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Fig. 2 
Isbjørnens trekkveier i den vestlige del av Sovjets arktiske område. 

Fra Parovscikov (1964). 
Migration routes of the polar bear in the western sector of the Soviet Arctic. 

From Parovscikov (1964). 

Isbjørn ved Frans Josef Land 
Etter opplysninger av Nansen (1897), Jackson (1899), Horn (1930), 

Parovscikov (1964) og norske fangstfolk vet vi hvor og når ibjørnen er å 
finne i området ved Frans Josef Land, Novaja Zemlja og i drivisen sØrover 
til KvitsjØen. Frans Josef Land består av øyer med en utstrekning 430 km 
øst-vest og 230 km nord-syd. Tilsammen har de et flateinnhold på 20000 
km2

, mens Svalbard er på 65 000 km2
• 

I september og oktober forlater de fleste isbjørner drivisen mellom og 
rundt øyene på Frans Josef Land, bare binner som skal føde, blir igjen og 
graver sine hi. Bjørnene trekker ut i drivisen i vest, sørvest, sØr, sørøst, og 
noen går øst mot Severnaja Zemlja. Isbjørn er å finne så langt sØr på vest
siden av Novaja Zemlja som til Matochkinstredet, men sØr for stredet er 
det bare streifere. 

Isbjørnen legger seg årvisst i hi på øyene. Nordmennene var enerådende 
med fangsten der fra 1896 til 1929. Horns (1930) oppgaver over fangsten 
ved Frans Josef Land viser at de ikke hadde noen større fangster av bjørn
unger der enn ved Svalbard. 

Den russiske forsker Parovscikov (1964) har (Fig. 2) tegnet inn trekk
veiene til isbjørnene i den vestlige del av Sovjetisk arktiske områder. Dette 
er gjort på grunnlag av observasjoner. Det er dessverre ikke utført noen 
merkinger. Han har, som det framgår av figuren, markert et trekk mellom 
Victoriaøya (midtveis mellom Nordaustlandet og Frans Josef Land) og 
Kong Karls Land. Parovscikov har imidlertid neppe dekning for dette, da 
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han ikke har noen observasjoner lenger vest enn fra Victoriaøya. Etter hva 
Parovscikov opplyser, observeres der ved Victoriaøya høst og vår forholds
vis mange bjørn av mannskapene på den russiske værstasjon der. Parovsci
kov har merkelig nok ikke angitt noe trekk sørover fra Frans Josef land til 
drivisen mellom Novaja Zemlja og Svalbard. Her er det om sommeren 
alltid en del bjørn. Det vet vi fra norske selfangere. 

HØyst sannsynlig er de fleste bjørner fra Frans Josef Land om høsten og 
vinteren å finne i drivisen sØr for øyene. En del bjørn går om sommeren 
aldri så langt nord som til øyene hvor det er drivis. Skipper P. langaune 
(pers. medd.) forteller at den største ansamling av isbjørn han noen gang 
har sett, var på Briskabanken i drivisen vest for det nordlige Novaja 
Zemlja, sommeren 1963. Han observerte samtidig mye storkobbe. Briska
banken er en kjent fangstplass for storkobbe. Skipper K. Pedersen (pers. 
medd.) satte rekord der i 1937 med 1050 storkobber. 

Vandringen nordover for en del av bjørnene begynner antagelig i mars; 
for Parovscikov sier at allerede i april-mai er det en del bjørn å finne mel
lom øyene. Om sommeren går noen bjørner langt nord for øyene. 

Diskusjon 

Hvis vi antar at det er et trekk av isbjørn regelmessig mellom Svalbard 
og Frans Josef land, så må dette være slik at bjørnen fra Frans Josef Land 
vandrer mot Svalbard om vinteren og den andre veien om sommeren. Sent 
på ,sommeren skulle vi ved Frans Josef Land ha bjørn fra Svalbard og fra 
hele drivisområdet sørvest, sØr og sørøst for øyene. Det måtte da være en 
langt større tetthet av isbjørn ved Frans Josef Land enn ved Svalbard. 
Dette er imidlertid ikke tilfelle. Det viser Horns (1930) oppgaver over 
fangsten ved Frans Josef Land, som nordmennene var alene om til 1929, 
da russerne okupperte øyene. Skipper P. langaune (pers. medd.) som har 
fanget i mange år i hele Nordisen, mener at der er størst tetthet av bjørn 
om sommeren rundt Kong Karls Land og Nordaustlandet, men også at der 
er en god bestand rundt Frans Josef Land. Færrest bjørn treffer en midt
veis mellom de to øygrupper. 

Ved å sammenligne antallet av isbjørn rundt de to øygrupper er det 
altså intet som tyder på at isbjørnen trekker mellom Svelbard og Frans 
Josef Land. 

En annen ting må vi også merke oss i denne sammenheng. Bestanden av 
isbjørn i de russiske områder har gått sterkt tilbake i de siste 40-50 år 
(Uspenskij og Cernjavskij 1965). Ny bebyggelse og øket trafikk har med
ført øket jaktpress på isbjørnen i de russiske områder, og dette førte til 
fredning i 1956. Det er derfor ulogisk å påstå at jegerne på Svalbard kan 
skyte mange bjørner fordi de får tilskudd fra russisk område. Et område 
med sterkt redusert bestand kan neppe avgi et betydelig antall til et annet. 

Gjenfangstene av de isbjørner som har vært merket ved Svalbard, kan 
neppe tydes på annen måte enn at disse bjørner har holdt til ved Svalbard 
hele året. 
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Enkelte år er det meget lite is rundt Svalbard i august og september. 
Det har da av enkelte blitt hevdet at da må isbjørnen trekke til Frans 
Josef land - den har jo ikke noe annet sted å være. Nå har Meteorologisk 
institutt i flere år gitt ut iskart basert på satellittobservasjoner. Disse viser: 
Når det er lite eller ingen drivis i Svalbard-området, har vi alltid samme 
situasjon ved Frans Josef land. Sommeren 1971 var det lite is ved Svalbard 
og ved Frans Josef Land. I slutten av august og begynnelsen av september 
lå en flore, 30-40 km brei, øst for Edgeøya opp mot Hinlopen og en lig
nende flore syd for Nordaustlandet. Her tok «Is Ola» sin kvote på 15 bjørn 
på tre dager, og flere var det igjen (B. Johansen pers. medd.). Så var det 
ikke noe is før ved Kvitøya hvor det var noe spredt is. Her ble det, om
trent på samme tid, sett 7 -8 bjørn på øya og i dens nærmeste nærhet 
(T. Siggerud pers. medd.). Ved slike situasjoner hvor isen blir borte, blir 
en liten del av populasjonen igjen på de små isflorer eller på øyene Kong 
Karls Land, Nordaustlandet og Kvitøya, mens resten ikke har noe annet 
valg enn å fØlge isen nordover. Det samme skjer ved Fras Josef Land. Nå 
har en tidligere ment at noe særlig langt nord vil ikke bjørnen trekke, da 
der er så dypt vann og lite sel å finne for den. Men etter observasjoner på 
lsøya T-3 (E. Pedersen pers. medd.) så finnes det noe snadd langt ut på de 
dype områder av Polhavet. I et hull i isen ved T-3, hvor vannprØver ble 
tatt, fikk de besøk av flere snadd. En snadd kom mange ganger opp med 
polartorsk som mannskapet tok fra den og hadde til middagsmat. Dette 
tyder på at isbjørnen i isår, når det er lite is, til en viss grad kan matfange 
seg langt nord i Polhavet. 

Tiden for fosterutviklingen for isbjørnen på Svalbard og Frans Josef 
land kan tyde på at vi har to forskjellige populasjoner. Vi har ingen ob
servasjoner av når binner føder, men vi har pålitelige observasjoner av når 
de forlater hiene, og denne tiden er avhengig av tiden for fødselen. De 
fleste binner på Svalbard forlater hiet i tiden 10. til 25. april (LØnØ 1970). 
Dette er minst en eller to uker senere enn binnene på Frans Josef land, 
etter Parovscikovs (1964) opplysninger om 13 hi med 23 unger i 1960 til 
1963. 

Binnene må gå på land for å legge seg i hi. Høyst sannsynlig går binnene 
tilbake til den øygruppen hvor de er født når de selv skal føde. Skulle 
binnene kunne velge mellom Svalbard og Frans Josef Land når de går i hi, 
måtte de ha et instinkt om hvor den andre øygruppen lå. Dette vet vi 
ingen ting om, men det er vel lite sannsynlig at de har det. øygruppene 
ligger langt fra hverandre. Avstanden mellom Nordaustlandet og nærmeste 
øy på Frans Josef Land er sirka 335 km. 

Nå kan en likevel gå ut fra at der skjer en overlapping for de to popula
sjonenes utbredelse i drivisen midtveis mellom de to øygrupper. At to po
pulasjoner aven dyreart kan ha to yngleområder, men blandes på nærings
trekket, har vi imidlertid flere eksempler på. 

Paringstiden for Svalbard-bjørnen varer fra slutten av april til midt i 
juli med høydepunkt i siste halvpart av juni og første uke av juli (lØnØ 
1970). Paringstiden for bjørnen ved Frans Josef land har vi ikke noen 
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sikker kjennskap til, men den faller vel på omtrent samme tid - (mulig 
det hele er to uker tidligere???) Binner som forlater hiene med unger, 
kommer ikke i brunst samme år. Bare unge binner som er blitt kjønns
modne, og binner som fødte for vel to, og antagelig også noen for bare ett 
år siden, er gjenstand for hannens interesse. Paringen skjer derfor ikke 
bare ved hiområdene, men også spredt ute i drivisen. Svalbard-bjørnen er 
i paringstiden å finne i drivisen øst for Spitsbergen (tidligere Vestspitsber
gen) til øst for Hopen, nordover til Nordaustlandet og på nordsiden av 
Svalbard. Frans Josef Land-isbjørnen er ved Frans Josef Land og i drivisen 
sØr for øyene ned mot Novaja Zemlja. Som den store vandreren isbjørnen 
er, må vi anta at enkelte individer fra de to populasjoner år om annet møter 
hverandre i paringstiden, særlig i juli da ismassene har skrumpet en del 
inn. De to populasjonene er derfor neppe genetisk helt isolert fra hver
andre. 

Mannings (1971) arbeide, hvor han har målt 628 kranier fra hele is
bjørnens utbredelsesområde, viser at Pedersens (1957) teori om at all is
bjørn tilhører en populasjon, ikke lenger kan forsvares. Målingene viser at 
der er en tiltagende kraniestørrelse fra østgrØnland, hvor kraniene er 
minst, over arktisk Canada til det sørlige Alaska hvor vi finner de største 
isbjørner. Dette er øyensynlig genetisk bestemt. Svalbard-bjørnen er noe 
større en østgrØnland-bjørnen, men forskjellen er så liten at en på dette 
gr.!lnnlag uten videre kan hensette dem til sammen rase. Dessverre hadde 
Månning så få kranier fra Frans Josef Land og Novaja Zemlja at noen 
sammenligning med isbjørnen fra Svalbard ikke var mulig. Men det synes 
likevel som om det også er en tiltagende størrelse av kraniene fra øst
grønland mot Beringstredet over russisk område på samme måte sem vi 
har fra østgrØnland og mot vest. Manning viser en meget interessant ting. 
Det er nemlig en markert forskjell mellom populasjonene av isbjørn fra 
Alaska-nord og Alaska-sør - utbredelsen nord og sØr i Beringstredet. I vår 
tid er det ikke noen synlig geografisk barriere som skiller Alaska-nerd og 
Alaska sØr populasjonene. Manning mener at det tidligere må ha vært en 
genetisk isolasjon til stede med adskilte hi- og yngleområder slik at de 
observerte forskjeller kan ha utviklet seg. Antagelig har det vært større 
muligheter for dette tidligere da det var flere isbjørn i det sørlige Berings
havet, og denne po~ulasjon hadde et større utbredel~esområde ~ørover langs 
kysten av Sibir. 

Den siste tids forskning tyder på at isbjørnen i enkelte områder opptrer 
i lokale stammer. Nils Øritsland (pers. medd.), som det siHe året har vært 
knyttet til isbjørnforskningen i Canada, fc·rteller at der høyst sannsynlig 
er en lokal stamme på ca. 600 isbjøm i et begrenset emråde sØr for 
Churchill ved Hudsons Bay. Disse isbjørner holder om vinteren til ute i 
drivisen i Hudsons Bay. Når isen forsvinner, og når det ikke er mulighet 
for seljakt lenger, trekker de ikke nordover hvor vi finner de andre is
bjørner, men går på land i dette område, som fra Churchill strekker feg 
200 km sørover til York og har en bredde på vel 100 km inn i landet. 
Området er delvis bevokst med skog. Undersøkelser av ekskrementer (Rus-
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sel 1971) viser at isbjørnene spiser planter og tang. Det er hverken svart
bjørn eller brunbjørn i dette område. Noen av isbjørnene holdt til på søp
pelfyllingen ved Shurchill og ble farlige for beboerne der. I oktober 1971 
fanget en 24 isbjørner og fløy dem 50 mil nordover ut i drivisen hvor de 
kunne fange sel. Men allerede etter tre uker var de første tilbake. De fant 
raskt veien til det område der de hørte hjemme. En ting til bør en merke 
seg, disse isbjørner går aldri østover og slår seg ned på den andre siden 
av Hudsons Bay om sommeren, selv om betingelsene ser ut til å være helt 
de samme der. 

Den sørlige del av Hudsons Bay heter James Bay. Etter hva RusselI 
(1971) opplyser holder det til på øyene i James Bay en del isbjørn hver 
sommer. Merkinger som er foretatt viser at disse isbjørner om sommeren 
ikke blander seg med isbjørnene lenger nordvest i området syd for 
Churchill. Undersøkelser av ekskrementer viser at disse isbjørner spiser noe 
fugl ved siden av gress og tang. 

Vi har eldre beretninger som tyder på at der tidligere har eksistert lo
kale stammer. Bruemmer (1969) forteller: 

«For lenge siden var isbjørn alminnelig langs kysten av Labrador. Jegeren, handels
mannen og oppdageren G. Cartwright, som levet i det 18. århundre, så en gang mer enn 
ett dusin isbjørner som fanget laks i en elv i det sydlige Labrador på samme måte som 
Alaska-brunbøjrn gjør det. Dr. C. Jonke! ved Canadian Wildlife Service tror dette må 
ha vært en teknikk som bare disse Labrador-isbjørner har lært seg. Nå har denne gruppe 
blitt utryddet, og det er ikke gjort noen senere observasjoner av isbjørn som fanger laks 
eller røye på denne måte.» 

Fra St. Matthew Island, som ligger i det sydlige Beringshavet (Mannings 
Alaska-sør populasjon), finnes det noe meget interessante opplysninger 
om isbjørn i tidligere tider (Klein 1959). St. Matthew Island har aldri hatt 
noen fast bebyggelse, men det har vært drevet en del fangst der. De opp
lysninger en har som isbjørn på øya er: Vinteren 1810-11 lå et lag på 
12 mann og jaktet isbjørn - fangsten er ikke kjent. Sommeren 1874 ble 
øya besøkt aven ekspedisjon, og isbjørn ble sett overalt. Bestanden ble 
anslått til 250-300 isbjørn. I 1890 ble 16 bjørn skutt. En ekspedisjon 
fom kom til øya i 1899, fant ingen ting som kunne tyde på at isbjøm frem
deles holdt til der om sommeren. Rundt hele øya, langs fjæra, sees det den 
dag i dag et tydelig tråkk som isbjørnene har slitt i terrenget. På St. Matt
hew Island, før fangsten begynte, regner en med at omkring 250 isbjørn 
hadde tilhold der hver sommer. øya er 320 km2 og ligger på 60° n. bro Så 
langt ~yd kommer ikke drivisen før i februar-mars måned og den tiden 
disse isbjørner hadde anledning til å jakte i drivi~en må ha vært kort. På 
øya var det den gang bare polarrev og en liten museart. I 1944 ble det 
satt ut reinsdyr. Rundt øya holder det til noen steinkobber som en antar 
ikke kunne ha vært noe tilskudd til matseddelen som monnet. Det er tyde
lig at vi her, i likhet på kysten av Labrador, hadde en lokal stamme som 
hver sommer og høst hadde opphold på land, mens den en kortere tid når 
det var drivis i nærheten, livnærte seg som andre isbjørner ute i drivisen. 
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Det er vanskelig å forstå hvorledes et så stort dyr som isbjørnen klarer 
å berge livet i månedsvis på land hvor den trolig bare har tilgang på skral 
p~antekost. Men langt, langt vanskeligere er det å forstå at binnene på 
dIsse stedene klarer å fø opp ungene. Når de kommer ut av hiene etter fem 
måneders faste, blir de henvist til å være på land flere måneder for å gi 
næring til en eller to hurtigvoksende unger. 

Det er ved denne framstilling ikke ført bevis for at isbjørnen ved Sval
bard og Frans Josef Land tilhører to adskilte populasjoner. Men ut fra de 
kunnskaper en har om isbjørn på de to øygrupper og ved å sammenligne 
dette med hva en nå vet om isbjørn andre steder, så mener jeg det er 
høyst sannsynlig at vi har to adskilte populasjoner. Disse har sine adskilte 
hiområder og yngleområder, men overlapper antagelig i en del av sine ut
bredelsesområder sent på sommeren og høsten. På Victoriaøya er det hi 
hvert år (Parovscikov 1964). Til hvilken populasjon disse isbjørner hører, 
er et stort spØrsmål - øya ligger midtveis mellom de to øygrupper. 

SUMMARY 
The author believes that the polar bear in the Svalbard area and in Franz Josef Land 

area are two separate populations. The following points are referred to: (1) The capture 
statistics show that there are just as many bears on the pack ice around Svalbard all the 
year round. (2) Recaptured bears, tagged in the Svalbard area, have been caught in the 
sallle area. (3) The female leaves the den about two weeks earlier in the Svelbard area 
than in Franz Josef Land. (4) A genuin knowledge to the biology of the polar bear in 
tht two areas. (5) In other areas the polar bear is assumed to form separate populations. 

Author's address: Bygdiiylund 2, Oslo 2 
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Nordgrensen for albueskjell, PatelIa vuigats, 
i Finnmark 

WIM VADER 

Utbredelsen av albuskjellet, PatelIa vulgata Linnaeus, i Nordnorge er 
blitt kartlagt av Dons (1933, 1949). I Finnmark fant han arten på Loppa, 
flere steder på sørøya, ved Hammerfest og på IngØY. Dons (1949) bemerket 
at han forgjeves hadde lett etter PatelIa bl.a. ved HjelmsØY, Gjessvær, Hav
øysund og mange steder i Øst-Finnmark. Også i nyere norsk litteratur blir 
linjen Hammerfest-IngØY vanligvis angitt som albuskjellets nordgrense. 
Powell (1965), som med en engelsk studentekskursjon hadde studert litto
ralen på en rekke steder i Vest- og Nordnorge, bl.a. i Nordkappområdet, 
nevnte Patella vulgata blant de artene som deltagerne hadde funnet lengre 
nord enn dens offisielle nordgrense, dog uten å gi nærmere detaljer. 

Under innsamlingsturer i Finnmark i 1970 og 1971 fant jeg PatelIa 
vulgata på Sørøy a (Hasvik og Hasvåg), ved HaVØysund og på østsiden av 
MagerØya, derimot ikke på noen av stasjonene i Altafjorden og indre Pors
angen (S. for HamnØya), og heller ikke ved Gamvik, Berlevåg eller Vardø· 

Ved HaVØysund fant jeg juli 1970 spredte, som oftest svært store, eksem
plarer av albuskjell på den utsatte nordkysten av HavØya, mot Breisundet; 
derimot så jeg ingen i selve Havøysundet. På MagerØya hadde jeg i juni 
1971 en fjærestasjon omtrent midtveis mellom Nordvågen og Kjelvik, dit 
jeg gikk fra Nordvågen. På denne strekningen var forekomstene av PatelIa 
temmelig lokale, men hvor de fantes satt dyrene ofte ganske tett (ca. 
1-10 pr. 10 m2

). Albuskjellene satt hovedsaklig på steder hvor det var 
litt ly mot nordøst, f.eks. bak et noe fremspringende bergparti eller på 
veggene til store, dyptliggende «rock-pools». På tilbaketuren noterte jeg 
også PatelIa på to steder mellom Nordvågen og Honningsvåg. 

Selv om man naturligvis aldri kan være helt sikker på, at Dons ikke har 
oversett arten noen steder, ser det altså ut til at PatelIa har spredt seg noe 
lengre nord og øst siden Dons' tid. I denne forbindelse kan jeg også nevne, 
at jeg i 1970 fant albuskjell ved Nikkeby i Lauksundet, nord i Troms fylke, 
et sted hvor den manglet ifølge Dons (1933). 

Klimaet i det nordatlantiske området er blitt tydelig mildere, spesielt om 
vinteren og våren, i perioden 1900-1950 (se f.eks. Bjerknes 1964) og 
dette har medført forandringer i faunabildet. Mest kjent er penetrasjonen 
aven rekke fuglearter i Nordnorge i de siste desenniene (se Haftorn 
1971 ) og av sØrlige bunndyrformer på fiskebankene i Barentshavet 
(Blacker 1957) . Lignende forskyvninger har gjerne også funnet sted blant 
dyreartene i fjæren , men på grunn av manglende detaljkunnskap til deres 
tidligere utbredelse har det i praksis vist seg meget vanskelig å finne over
bevisende eksempler på dette. Albuskjellet, som er et stort og iØynefallende 
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Albuskjellet, en av de mest typiske sneglene som lever i fjæresonen, sitter alltid fastsuget 
til fjellet slik som her. (Foto: Bengt Christiansen.) 

dyr, er en art som skulle egne seg godt til slike studier. Den har frittsvøm
mende larver og sprer seg således lett, mens de voksne dyrene er langt
Ievende, lite bevegelige og bundet til fjæresonen. Arten har dessuten vært 
gjepstand for mange økologiske og fysiologiske undersøkelser. Den er 
heller ikke lett å ta feil av, i hvert fall ikke som voksen; ungene kan 
muligens forveksles med voksne eksemplarer av Acmaea-artene, som er 
svært vanlige i fjæren i Finnmark. 

FØr Patetla kan brukes som indikator art, må dens nåværende utbredelse 
imidlertid bli atskillig bedre studert. Det er f.eks. fremdeles ukjent, hvor 
langt inne i Porsangen den kan finnes og om den forekommer på Sværholt
halvøya. 

SUMMARY 
The limpet, PatelIa vulgata, was collected by the author at Haviiysund and at Nord

vågen near Honningsvåg in Finnmark, northern Norway. This species has probably ex
tended its range in Finnmark since 1930, when its distribution was mapped by Dons. 
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Stor salamander, Triturus cristatus, på Nordmøre 
og I Trøndelag 

DAG DOLMEN 

Stor salamander, Triturus cristatus (Laurenti, 1768), er i Norge kjent 
fra området omkring Oslofjorden, på vestsida sørover til Skien, og nord
over til Ytre Rendalen (Støp-Bowitz 1950). Videre er den kjent fra Vest
landet, fra Haugesund til sør for Bergen. Ved sida av disse ?mrådene er 
stor salamander også kjent fra Stjørna på Fosenhalvøya 1 Trøndelag 
(Wollebæk 1932). I Sverige er arten funnet også lengre nord, og er nord
ligst kjent fra Kvikkjokk i Lappland (Gislen og Kauri 1959,. Kauri ~97~). 

Fig. 1 viser den kjente utbredelsen av stor salamander 1 SkandlOa':la. 
Kartet er bygd på Gislen og Kauri (1959)- For Danmark og Syd-Svenge 
er funnornrådene skravert. Apne sirkler viser to nye lokaliteter i Trønde
lagsområdet. . 

I 1963 ble det til Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, 1 

Trondheim (DKNVS, M) innlevert 2 eksemplarer av stor. sal~andef
De var fanget på line med mark av Age Jermstad, Trondhelill, 1 et myr-
tjern ved Jonsvatnet, Trondheim, den 9 juli samme år. . . 

Forfatteren fanget sommeren 1965 3 ~~ i lekedrakt 1 det samme tjer
net; samtidig ble flere dyr sett. Som det framgår av lokalitetslista (Tab_ 1) 
er det seinere gjort flere funn i traktene omkring Jonsvatnet. 

I august 1968 ble det igjen innlevert stor salamander fra Jonsvatn
traktene til DKNVS, M, denne gang av professor N_ S. sørensen ved 
NTH. Professor sørensen opplyser at dyra ble funnet i en morken tre
stamme på Tuvmyra sØr for Jonsvatnet, og at fler: eksemplarer tid~igere 
er funnet under grøfting av myr. Han forteller ogsa at lokalbefo~k~lOgen 
ikke vil fiske i et tjern i nærheten på grunn av «svarte øgler» .1 tj7rnet. 

I 1966 ble stor salamander fanget i Rindalen av Even Langh, RlOdal, 
og innsendt til DKNVS, M, av Ola Løseth, Rindal, Ved personlig med
delelse forteller Ola Løseth at stor salamander er vanlig i dammer og små 
myrt jern rundt Svartvatn og i Auntjønna, begge øst for Rindal sentrum_ 
Disse traktene er seinere undersøkt av Eiliv Leren med Ola LØseth som 
vegviser, og av forfatteren sommeren 1971. 
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Fig. 1 
Utbredelsen av stor salamander, Triturus cristatus Laurenti, i Skandinavia. De nye funnene 
i Trøndelagsområdet er markert med åpne sirkler. I Danmark og Syd-Sverige er funn

områdene skravert. 
Distribution o/ the warty newt in Scandinavia. The new loca/ities in the district of Tron

delag are marked by apen dots. Localities in Denmark and South Sweden are shaded. 

80 

Den tidligere kjente lokaliteten for stor salamander på Fosenhalvøya 
ble i 1970 undersøkt av forfatteren, og et 20-tall larver av 6 cm lengde 
ble funnet. Sommeren 1971 ble stor salamander funnet på enda et sted på 
Fosenhalvøya, denne gang like øst for Gjøljavatnet. 

De fleste tjern der stor salamander er funnet i Jonsvatntraktene er 
dymofe, djupe og mørke myrt jern, med Sphagnum-bredder og flytetorv. 
Den sparsomme øvrige vegetasjon utgjøres av bukkeblad, Menyanthes 
trifoliata, og eventuelt starr, Carex spp. Unntak fra dette er den temmelig 
grunne og sterkt starrbevokste Lårtjernholoa ved Herjuvatnet, og noen 
dreneringsgrøfter ved Vasseljemoen, der vannstanden kun er 10-20 cm 
høg. H øgden over havet på lokalitetene ligger mellom ca. 170 og 310 m. 

På 6 av finnestedene lever den store salamanderen side om side med den 
lille salamanderen, Triturus vulgaris (L.). På 4 av disse stedene ser den 
store salamanderen ut til å være i størst antall, på det 5. stedet ser de ut 
til å være omtrent like tallrike, mens på det 6. er den lille salamanderen i 
størst antall. Liten salamander er også funnet i enkelte andre tjern rundt 
Jonsvatnet. 

I Rindal er finnestedene, som i Jonsvatntraktene, dystrofe myr- og 
skogstjern med sparsom vegetasjon, hovedsakelig Menyanthes og Carex. 
Men i de fleste tilfeller er tjerna her grunne med lys botn. HØgda over 
havet er 300- 320 m. Eiliv Lerens materiale fra Rindal, sommeren 1971, 
inneholder også liten salamander. 

Fig. 2 
Stor salamander (; tatt sommeren 1971 i Rindal, MR (kom. nr. 15.67) . - Fotografert 

i akvarium av Kaare Aagaard. 
Warty newt ((; ) tak en summer 1971 in Rindal. Photographed in an aquarium by 

Kaare Aagaard. 
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De to lokalitetene på Fosenhalvøya har også karakter av dystrofi. Den 
fra før kjente lokaliteten, tjønna øst for HØgsetvatna er svært grunn og 
starrbevokst. Denne, så vidt vites, Norges nordligste populasjon av stor 
salamander, har stått i fare for utslettelse på grunn av drenering av myrer 
og tjern ved skogkulturarbeid. De seinere åra er tjønna blitt nesten full
stendig drenert, men en del larver har likevel vært å finne. Tjønna er nå 
oppdemt igjen (1971) og grunneieren, Odd Melhus, er meget interessert 
i bevarelse av populasjonen. 

Det andre finnestedet for stor salamander på Fosenhalvøya er ei 
djup myrtjønn øst for Gjøljavatnet. Tjønna har enkelte grunne partier og 
tilstøtende dammer med Carex-bevokste bredder. I disse lagunene fant for
fatteren sommeren 1971 noen få larver. Utsetting av fisk har sannsynlig
vis redusert bestanden. 

Disse nye funn i Trondheim, 
utbredelsen til stor salamander 
nuerlig som tidligere antatt. 

Rindal og på Fosenhalvøya, antyder at 
Trøndelagsområder ikke er så diskonti-

SUMMARY 
WARTY NEWT, TRITURUS eRISTATUS, NORTH OF THE DOVRE MOUNTAINS, 
NORWAY 

North of the Dovre mountains, the warty newt is previously known from a single 
locality: Stjorna, on the Fosen Peninsula in South Trondelag county. In 1963, 2 <;> <;> of 
the warty newt were found in a tarn at Jonsvatnet, Trondheim .In the following years, 
specimen of warty newt have been observed or collected from severai localities around 
Jonsvatnet and also from Rindal in More and Romsdal county. In addition to these, 
a second locality in Stjorna has been found. 
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Elg i Senja-skogen. 
(Foto: Hans Kr. Eriksen. ) 
Moosc in Senja-foresto 

Elgfamilie i typisk sterkt overbeitet 
vinteroppholdssted på Senja i Troms. 
(Foto: Helle Myrberget.) 

Tidlig på våren søker elgen etter 
vannplanter. H er er det bukkeblad 
03 vannliljerøtter det går ut over. 
(Foto: Hans Kr. Eriksen.) 

Elgen i Nord-Norge omkring 1970 

SVEIN MYRBERGET 

Ifølge Hagen (1968) økte antall felte elg, Alees ale es, i Norge fra om
kring 1000 pr. år i 1948 til over 7000 i 1960. Det foregikk samtidig en 
vesentlig bestandsøkning, men vi kjenner ikke den nøyaktige gang i og 
omfang av denne. Fra omkring 1960 har avskytningen gått noe ned (Myr
berget 1971)_ For Nord-Norge ble fellingstallet imidlertid ikke redusert 
før i 1970 (jfr. fig. 2) . Jeg fant det derfor ønskelig å undersøke elgens 
nåværende status i Nord-Norge, og har lagt hovedvekten på forholdene i 
1969-1971. 

Utbredelse 

Ved begynnelsen av det 19. århundre fantes elgen i vårt land regelmessig 
bare i Trøndelag og på Østlandet (Collett 1911-12). Ved midten av år
hundret begynte elgen raskt å tilta i antall og utvidet samtidig sin ut
bredelse. Omkring 1910 var nordgrensen omtrent i Vefsn. Nordenfor fore
kom den opp til Finnmark som en mer eller mindre hyppig innvandrer fra 
svenske eller finske lappmarker. Relativt ofte ble den observert i Saltdal, 
Målselv, Kautokeino og Karasjok. Tilfeldig fantes den innerst i Porsanger
fjorden og i Alta, Tana og sør-Varanger (Collett op. eit.). 

Omkring 1940 var det fast bestand av elg nord til Rana, likeså regel
messig forekomst i Saltdal, midtre Troms, Karasjok og sør-Varanger (Olstad 
1945). Streifdyr kunne bl.a. forekomme på Varangerhalvøya og på Ring
vassøy. Til Senja kom de første elgene under siste verdenskrig (Eriksen 
1971), bortsett fra ett enkelt dyr i 1904 (Collett op. eit.). 

Viltrapporter for årene 1949-1953 fra skogfunksjonærer og viltnemnder 
oppgir at det i Finnmark da var regelmessig forekomst av elg i Alta, 
Kautokeino, Karasjok, Nesseby og sør-Varanger, muligens også i Polmak 
og Tana. Streifdyr forekom også i Gamvik, Nord-Varanger og Kistrand. 

Wildhagen (1962) anførte at i sommertiden kunne man i Finnmark 
treffe streifende elg over hele fylket, bortsett fra noen ytre kyststrøk. 
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Fig. 1 viser elgens nåværende utbredelse i Nord-Norge. Kartet bygger i 
hovedsaken på opplysninger innsamlet fra viltnemnder og andre inter
esserte ved statens viltstell konsulent Finn Bugge, Fauske. Elgen forekom
mer mer eller mindre regelmessig over størstedelen av Nord-Norge med 
unntak av enkelte kystdistrikter og øyer. Streifdyr er sommerstid påvist helt 
nord på Nordkynhalvøya (71 o N). I enkelte høyereliggende grensestrøk 
synes elgen å forekomme sparsomt. 

Resultatene antyder en sterk utvidelse av elgens utbredelse i Nord
Norge fra 1940 til 1970, og da kanskje særlig fram til 1960. 

ELGENS UTBREDELSE 
I NORD -NORGE 
PR. 1971 

TILHOLDSTED 
SOMMER 
TILHOLDSTED 
VINTER 

STREIFDYR 

Fig. 1 
Elgens utbredelse i Nord·Norge i 1971. 

The distribution of moose in North Norway in 1971. 
Shaded: regular occurance. Different shading indicates summer and winter localities. 

Black spots: stray individuais. 
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Avskytning 
Avskytningen av elg i tidsrommet 1889-1920 er beskrevet av Olstad 

(1934). 
Fig. 2 viser avskytningen av elg i de tre nordnorske fylker fra 1937 til 

1970 på grunnlag av oppgaver fra Statistisk sentralbyrå. Det går fram at 
fellingstallet har vært sterkt økende inntil 1966. I Nordland hadde man 
en voldsom økning i fellingen fra 1953 til 1966. For landsdelen samlet 
var fellingstallet noe lavere i 1970 og 1971 enn i 1969. 

Endringer i fellingstall skyldes ikke bare forandringer i bestandsstørrel
sen i jakttiden, men også varierende jaktintensitet, jaktmetoder og værfor
hold. Særlig dårlig vil fellingstallene representere bestander i ulik utvik
ling. 
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Endringene i de generelle jaktbestemmelser for elg kan ha influert på 
jaktintensiteten. Fra og,med 1932 kunne det skytes ett dyr på hver særskilt 
matrikulert eiendom i en jakttid på 5 dager i slutten av september. I 
Troms var det i 1930-årene i flere år totalfredning av elg. Jaktloven av 
1951 bestemte at det for hver kommune der elgjakt er tillatt, blir fastsatt 
et minsteareal pr. dyr som det gis tillatelse til å felle. Nærmere bestem
melser for elgjakten ble beskrevet av Christensen (1967). Minstearealets 
størrelse har i perioden 1952-1970 vært sterkt varierende fra år til år og 
fra kommune til kommune. For 1965- 1969 har minstearealene i gjen
nomsnitt vært 8,8 km2 i Nordland, 11,7 i Troms og 20,0 km2 i Finnmark. 
I Finnmark har man siden 1961 åpnet jakt i en rekke herreder. 

Værforholdene i jakttiden varierer fra år til år. I henhold til avismeldin
ger synes det over store deler av Nord-Norge i 1969 og 1970 å ha vært 
mye lauv på trærne og lite sporsnø. Dette er ugunstig for elgjakten i 
landsdelen, idet den i hvert fall i Troms og Finnmark for det meste drives 
uten hund. 

Bestandsutvikling 

Fellingstallene antyder en rask vekst i den nordnorske elgbestand fra 
omkring 1940. Dette blir også underbygget ved at elgen i tidsrommet 
1940-1960 som nevnt utvidet sin utbredelse i Nord-Norge betydelig. 

Ifølge fellingstallene har bestanden trolig mange steder i Nord-Norge 
nådd en forelØpig topp i 1969-1970. En avskytningskurve representerer 
imidlertid bare til en viss grad utviklingen i bestanden. Svært ofte vil top
pen i bestanden komme noen få år før toppen i avskytningen (e.g. Haagen
rud & Håker 1971, Haagenrud 1971 b). 

TABELL l 
Bestandsutvikling hos elg i Nord·Norge omkring 1970 på grunnlag av viltrapporter. 
Det er oppgitt antall kommuner. Hvis det foreligger flere rapporter fra en kommune, 

er det lagt særlig vekt på meldinger om bestandsendring. 
Number of districts reporting increasing, decreasing, or stable mo ose populotions 

around 1970. 

Område (Area) 

1969-1970 
Nordland .. . . .... . ............ . ... . 
Troms ..... .. . .............. .... . . 
Finnmark ...... ...... .... . .... . . . . 
Total ... ..... ... . ....... .. . .. .. . . . 

Nordland og Troms 1969-197 1 
Kyst (Coast) . .. . ...... . . . ......... . 
Innland (Inland) .. . .. . ........ . .. .. . 
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Oppgang 
(Increase) 

6 
7 
O 

13 

12 
6 

Uforandret Nedgang 
(Stable) (Decrease) 

4 l 
5 2 
2 l 

11 4 

6 l 
4 4 

Viltrapporter fra viltnemndene for årene 1969 til 1971 antyder at be
standsforholdene ikke var de samme i alle kommuner (Tab. 1), og de viser 
ikke noen generell bestandsnedgang. Særlig fra kystområder i Nordland og 
Troms meldes om oppgang. Dette gjelder bl.a. Senja (e.g. Myrberget & 
Haagenrud 1972). Fra Finnmark ble det stort sett meldt uforandret be
stand eller nedgang. I området Grane-Vefsn-Hattfjelldal var bestanden 
omkring 1970 i nedgang (Haagenrud & Håker op. eit.), det samme var 
trolig tilfelle i indre Troms (bl.a. ifølge avismeldinger) . Følgende vilt
nemnder i Nordland og Troms meldte nedgang i 1969-1971: Grane, 
Saltdal, Ibestad, Bardu og Balsfjord. 

Fellingstall og viltrapporter antyder at for landsdelen som helhet nådde 
elgbestanden en topp omkring 1970, men at det var store ulikheter fra 
distrikt til distrikt. 

Bestandstetthet 

På Senja, Troms, ble det foretatt elgtelling med fly vår-vintrene 1966 
og 1970. Den siste av de to vintre var det ca. 120 dyr på øya, noe som til
svarer 1 elg pr. 14 km2 (Myrberget & Haagenrud 1972). 

Under fly telling i mars 1970 på øya Andørja, Ibestad, Troms, ble det 
oppdaget 36 elg dvs. 1 elg pr. 4 km2 (Ibestad viltnemnd, pers. comm.) . 

Ifølge Hepmer & Nasimowitseh (1967) vil i Eurasia terrengenes næ
ringsmengder vinterstid de fleste steder kunne underholde en vinterbestand 
på 1-10 elg pr. km2

• I Sverige er det en vanlig oppfatning at i gode 
skogstrakter er en tetthet på 5 dyr pr. 10 km2 ønskelig (Markgren 1969). 
Ved vurderinger av de nordnorske tellingsresultater som ligger lavere enn 
dette, må det tas i betraktning at på de to øyer er bare mindre deler bruk
bare vinteroppholdssteder for elg. Vinterbeitet er begge steder sterkt over
beskattet. 

Et tilnærmet inntrykk av bestandstetthet kan man danne seg på grunn
lag av fellingstall. Som nevnt er disse imidlertid ikke helt representative 

TABELL 2 

Antall elg felt, fellingsprosent og antall km2 totalareal og elgjaktareal pr. felt elg i de 
tre nordnorske fylker i 1969. 

Number of mo ose killed, percent of permitted moose killed, and, in km2, the total area 
and moose hunting area per killed moose in different counties in 1969. 

Fylke (County) Nordland Troms Finnmark 

Antall felte elg 
(Number of moose killed) .. . . . . .. 373 198 68 
Fellingsprosent 
(Percentage killed) . .. ........ . .... 61 % 64% 75 % 
Totalareal pr. elg 
(Total area per moose) ........... 103 km2 131 km2 715 km2 

Elgjaktareal pr. elg 
(Hunting area per moose) .... . .. . . 15,0 km2 15,4 km2 26,8 km2 
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for bestandsstørrelsen i jakttiden. I enda mindre grad vil de kunne benyttes 
til å beregne bestanden på ettervinteren, da en også må ta hensyn til va
rierende reproduksjon og naturlig mortalitet. Elgens produktivitet fra om
råde til område influeres bl.a. av næringssituasjonen (Edwards & Riteey 
1958, Pimlott 1959 a, Simkin 1965, Markgren 1969). En elgbestands nata
litetsrate vil også være bestemt av dens alders- og kjønnssammensetning, 
som i Skandinavia i stor grad påvirkes av hvordan avskytningen «rettes» 
(e.g. Stålfelt 1966, Haagenrud 1971 a). Foreløpige data fra et par nord
norske områder antyder en middels høy reproduksjon og en forholdsvis 
stor naturlig avgang om vinteren (Haagenrud & Håker 1971, Myrberget & 
Haagenrud op. eit.). 

I tabell 2 er fylkenes fellingstall for 1969 sammenholdt med totalareal 
og med antall km2 «elgjaktareal» Dette er beregnet ved at for hver kom
mune er det gjennomsnittlige minsteareal i 1969 multiplisert med antall 
fellingstillatelser (ifølge oppgaver fra Statistisk sentralbyrå). Det er en 
økning i størrelsen av totalarealet og jaktarealet pr. felt elg fra Nordland 
til Finnmark. Selv om fellingstallet som nevnt ikke er representativt for 
bestandsstørrelsen, antyder dette likevel avtagende bestandstetthet mot 
nord i landsdelen. 

Avskytning i relasjon til skogforhold 

~ Elgen er særlig i vintertiden knyttet til skog. Tabell 3 viser antall felte 
dg i 1969 i de tre nordnorske fylker sammenholdt med fylkenes skog
arealer. Oppgaver over det totale produktive skogareal under barskoggren
sen og det totale barskogareal bygger på Skogbrukstellingen 1. september 
1967 (Statistisk sentralbyrå). Likeså er beregnet det «totale lauvskogareal», 
som i tillegg til den produktive lauvskog under barskoggrensen også om
fatter trebevokst impediment, trebevokste myrer og skogarealer over bar
skoggrensen. Det totale lauvskogareal omfatter således ikke bare lauvskog, 
men også mindre mengder uproduktiv barskog og blandingsskog. 

Resultatene viser at det blir felt færre elg pr. km2 skogareal jo lenger 
nord en kommer i landet. Dette kan antyde en avtagende elgtetthet mot 

TABELL 3 
Antall km2 skogareal pr. felt elg i 1969 i de tre nordnorske fylker. 

Number og km2 of forest area per moose killed in different counties in 1969. 

Fylke (County) Nordland Troms Finnmark 

Barskog 
(Coniferous forest ) ... . . . . . . . . .. . 5,4 2,5 11 ,1 
Lauvskog 
(Broad leaved forest) o • • • •• • •••• • • 9,3 19,3 55,8 
Produktiv skog 
(Productive forest) . ... . .. . . ....... 12,0 17,7 23,3 
Total skogareal 
(Total forest area) ... . . . ... . . . . . . . 14,7 21,8 66,9 
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nord selv innenfor skogstrakter. Elgen holder seg heller ikke bare i skog, 
men kan særlig sommerstid streife omkring i åpent terreng. 

Til sammenligning kan nevnes at for perioden 1889-1930, da antall elg 
i Norge var relativt lite, var det i gjennomsnitt for de herreder i landet 
hvor det overhodet ble skutt elg i perioden, 106 km2 samlet skogareal pr. 
elg felt årlig (Olstad 1934). For Nordland var tilsvarende skogareal 
435 km2

. 

Tabell 4 gir en oversikt over elgavskytningen i forhold til skogens årlige 
tilvekst. Denne vil i en viss grad være uttrykk for markens bonitet, men 
også for bl.a. alderssammensetningen i det enkelte bestand. Oppgavene for 
Helgeland stammer fra 1952, for Salten, Lofoten og Vesterålen fra 1965, 
for Troms fra 1960-61 og for Finnmark fra 1960 (Landsskogstaksterin
gen 1953, 1962, 1966, Bergan 1970). Takstene omfatter imidlertid ikke 
alltid hele landsdelen. Taksten for Helgeland er relativt gammel, og som 
kjent har driftsmåtene i skogbruket endret seg sterkt i den senere tid. 
Takster utført i Hedmark i 1938/ 41 og 1958/ 59 antydet en økning i til
veksten med 9 % i tidsrommet mellom de to takster (Landskogstaksterin
gen 1961). 

Som en vil se, har fellingen av elg i forhold til skogens totale tilvekst 
vært av samme størrelsesorden i de ulike deler av Nord-Norge. 

TABELL 4 
Antal! elg felt i 1969 i 4 nordnorske områder dividert med årlig tilvekst av skog målt i 

1000 m 3 . 
Num ber of moose killed in 1969 in 4 parts of North Norway divided by the yearly 

growth of forest in 1000 m3. 

Område (Area) 

Produktiv skog 
(Productive forest) . .. .. . .. . . 
Total lauvskog 
(Broad leaved forest) . . . . . . . 
Total skog 
(T otal forest) . . . . . .. . . . . . . 

Diskusjon 

Nordland 
Helgeland Salten 

0,97 

3,15 

0,86 

0,82 

0,83 

0,68 

Troms 

1,01 

1,02 

0,89 

Finnmark 

1,45 

1,1 7 

0,81 

Data antyder en økning både i elgens utbredelsesområde og bestands
størrelse i Nord-Norge fra omkring 1940 fram til i hvert fall omkring 
1965. En økning i elgens utbredelse og antall i perioden 1940-1965 er 
påvist også i andre nordlige deler av Eurasia (e.g. Heptner & Nasimowitseh 
1967). Denne økningen kan skyldes et samspill av flere faktorer og til dels 
ulike faktorer på ulike steder. 

Klein (1968, 1970) hevdet at de hjorteviltarter (herunder elg) som i alt 
vesentlig lever av tidligere suksessjonsstadier og flerårig vegetasjon, ikke 
har utviklet virksomme selvregulerende mekanismer i bestanden. I store 
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deler av Skandinavia regner en med at minst 80 % av den årlige total
avgang hos elg skyldes jakt (Haagenrud 1971 b, bl.a. på grunnlag av egne 
upubliserte undersøkelser og data presentert av Krafft 1964 og av Mark
gren 1969). Den viktigste regulerende faktor for vår elgbestand er derfor 
for tiden trolig beskatningen. Dette gjelder ifølge Heptner & Nasimowitseh 
(op. eit.) også de fleste andre deler av Eurasia. I deler av Nord-Amerika 
skyldes en langt større andel av elgens mortalitet sykdommer, sultedød eller 
rovpattedyr, og bestandsreguleringen kan derfor der forløpe annerledes enn 
i Eurasia (e.g. Pimlott 1959 b, Meeh 1968, Houston 1968). En regulering 
av elgbestanden ved jakt er dog utført i Newfoundland (Bergerud et al. 
1968). 

Den Øvre grense for det antall elg man over en lengre tid kan ha i et 
område, bestemmes av bæreevnen: det maksimale antall individer aven 
art et terreng kan ha på den ugunstigste årstid uten at de ved sin aktivitet 
varig forringer området i forhold til sine behov (Myrberget 1972). En vik
tig faktor i en arts bæreevne er føden. Bæreevnen for elg har flere steder 
i Skandinavia i den senere tid vært økende grunnet endringer i skogbruk, 
jordbruk og husdyrbeite (e.g. Ahlen 1965 & 1966). Likeså kan bæreevnen 
for elg i Norden ha vært påvirket aven stigning i årets gjennomsnitts
temperatur i vårt århundre (Lykke 1967, Markgren 1969, Wegge 1970). 
I vårt land har denne temperaturstigning vært særlig merkbar fra ca. 1920 
til 1960, og kan i første rekke ha bedret vinterforholdene for elgen (e.g. 
Lykke & Cowart 1968). I store deler av Sovjet-Unionen har det imidlertid 
sap1tidig med temperaturstigningen foregått en økning i snødybden (Hept
ner & Nasimowitseh op. eit.), noe som neppe er gunstig for elgen (e.g. 
Keisall & Prescott 1971). Enkelte av de faktorer som har ført til en økning 
i bæreevnen, kan også ha økt elgbestandens natalitetsrate, og dermed den 
potensielle avskytning i forhold til vinterbestanden. 

Ikke noe er sikkert kjent om forholdet mellom elgbestand og bæreevne 
i Nord-Norge før 1940 og i 1965-1970. Men det er mulig at bæreevnen 
har økt i perioden. Den nordnorske elgbestand kan ha fått et tilskudd av 
individer også fra Syd-Norge og våre naboland, hvor det samtidig foregikk 
en bestandsøkning. I vekstperioden må nødvendigvis avgangen - i alt 
vesentlig grunnet beskatning - ha vært mindre enn tilgangen, og trolig 
har avskytningspolitikken vært den vesentligste faktor for å bestemme be
standsutviklingen. Denne vil dog ikke være helt uavhengig av endringer i 
naturgrunnlaget. 

Be~tandsnedgangen flere steder i de siste år kan til dels skyldes overbe
skatning ved regulær jakt. Bl.a. i Vest-Finnmark kan det imidlertid også 
ha foregått en del ulovlig jakt, bl.a. ved bruk av snøscooter (<<Finnmark 
Dagblad», 12/ 9 1970, «Altaposten» 5/ 11 1970). Noen massedød av elg 
på grunn av overbeiting er ikke kjent fra Nord-Norge slik som fra enkelte 
nordamerikanske bestander (e.g. Meeh op. eit.). Også i det nordlige Fin
land har det vært svak elgbestand i de aller siste år (H. Soumus pers. 
mmm.). Dette førte til at elgen i Uleåborg og Lapplands lan ble fredlyst 
fra og med 1. mai 1970 til og med 15. oktober 1972. 
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Fellingstallene antyder, som nevnt, en avtagende bestandstetthet for elg 
mot nord innen Nord-Norge i 1970. Tabell 5 gir fellingstetthet i 1969 i 
hele Nord-Norge og i de viktigste elgområder i Syd-Norge. For totalarealet 
var fellingen pr. km2 omkring sju ganger større i Syd-Norge enn i Nord
Norge. Antall felte elg pr. km2 skog var omkring dobbelt så stort i Syd
Norge som i Nord-Norge. Det ble også felt langt flere elg pr. arealenhet i 
Syd-Norge enn i det sydligste nordnorske fylket, Nordland (Tab. 2 og 3). 
Her må også tas med at i 1969 nådde fellingstallet en topp i Nord-Norge, 
mens avskytningen i Syd-Norge sett samlet var i nedgang. Innen Syd-Norge 
ble det imidlertid ikke påvist en generell økning i fellingstettheten mot syd 
i perioden 1889-1959, idet Nord-Trøndelag hadde høyest fellingstetthet i 
forhold til skogarealet (Hohle & Krafft 1962). 

TABELL 5 
Antall km2 totalareal og skogareal pr. felt elg i 1969 i Nord·Norge og SØr-Norge. I Sør· 

Norge er utelatt fylkene Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og 
MØre og Romsdal. 

Total area and forested area per moose kil/ed in 1969 in North Norway and in the most 
important moose counties in South Norway. 

Nord-Norge SØr-Norge 

Totalareal 
(Total area) ...... . .. . .. . ...... ... . 177 km2 26km2 

Barskog 
(Coniferous forest) .... ..... .. ... .. . 5,1 km2 7,8 km2 

Lauvskog 
(Broad leaved forest) . .... .. ...... . . . 17,4 km2 2,5 km2 

Produktiv skog 
(Productive forest) ......... .. . ... . . 14,3 km2 8,3 km2 

Total skog 
(Total forest area) .. .. ...... . ...... . 22,5 km2 10,2 km2 

Det ble i ulike deler av Nord-Norge påvist et noenlunde fast forholds
tall (0,68-0,89) mellom antall felte elg i 1969 og skogens totale årlige 
tilvekst målt i 1000 m3. En tilsvarende beregning ble utført for Hedmark. 
Dette fylket har relativt høy bestandstetthet (Olstad & Krafft 1969), og 
bestanden nådde trolig toppen omkring 1960 (Haagenrud 1971 b). I Hed
mark ble det i 1969 felt 0,49 elg pr. 1000 m3 tilvekst (Landskogtakserin
gen 1961, målt 1958-1959), altså et noe lavere tall enn for Nord-Norge. 
Da avskytningen i Hedmark nådde sitt maksimum i 1963, tilsvarte det 0,7 
elg pr. 1000 m3 tilvekst. Dette tall er av noenlunde samme størrelsesorden 
som for Nord-Norge i 1969, da avskytningen der nådde toppen. 

Som nevnt, er den norske elgbestand for tiden i alt vesentlig regulert ved 
avskytningen, og forholdet mellom bæreevne og bestandstetthet er ikke 
kjent. Skogarealene og skogens tilvekst angår i vekslende grad treslag som 
ikke er særlig benyttet som beite av elgen; dette gjelder særlig grana (e.g. 
Hagen 1962). Det er derfor vanskelig å diskutere årsakene til den avta
gende tetthet av elg mot nord, likeså å vurdere verdien av det påviste sam-
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deler av Skandinavia regner en med at minst 80 % av den årlige total
avgang hos elg skyldes jakt (Haagenrud 1971 b, bl.a. på grunnlag av egne 
upubliserte undersøkelser og data presentert av Krafft 1964 og av Mark
gren 1969). Den viktigste regulerende faktor for vår elgbestand er derfor 
for tiden trolig beskatningen. Dette gjelder ifølge Heptner & Nasimowitseh 
(op. eit.) også de fleste andre deler av Eurasia. I deler av Nord-Amerika 
skyldes en langt større andel av elgens mortalitet sykdommer, sultedød eller 
rovpattedyr, og bestandsreguleringen kan derfor der forløpe annerledes enn 
i Eurasia (e.g. Pimlott 1959 b, Meeh 1968, Houston 1968). En regulering 
av elgbestanden ved jakt er dog utført i Newfoundland (Bergerud et al. 
1968). 

Den Øvre grense for det antall elg man over en lengre tid kan ha i et 
område, bestemmes av bæreevnen: det maksimale antall individer aven 
art et terreng kan ha på den ugunstigste årstid uten at de ved sin aktivitet 
varig forringer området i forhold til sine behov (Myrberget 1972). En vik
tig faktor i en arts bæreevne er føden. Bæreevnen for elg har flere steder 
i Skandinavia i den senere tid vært økende grunnet endringer i skogbruk, 
jordbruk og husdyrbeite (e.g. AhIen 1965 & 1966). Likeså kan bæreevnen 
for elg i Norden ha vært påvirket aven stigning i årets gjennomsnitts
temperatur i vårt århundre (Lykke 1967, Markgren 1969, Wegge 1970). 
I vårt land har denne temperaturstigning vært særlig merkbar fra ca. 1920 
til 1960, og kan i første rekke ha bedret vinterforholdene for elgen (e.g. 
Lykke & Cowart 1968). I store deler av Sovjet-Unionen har det imidlertid 
slVntidig med temperaturstigningen foregått en økning i snødybden (Hept
ner & Nasimowitseh op. eit.), noe som neppe er gunstig for elgen (e.g. 
Kelsall & Prescott 1971). Enkelte av de faktorer som har ført til en økning 
i bæreevnen, kan også ha økt elgbestandens natalitetsrate, og dermed den 
potensielle avskytning i forhold til vinterbestanden. 

Ikke noe er sikkert kjent om forholdet mellom elgbestand og bæreevne 
i Nord-Norge før 1940 og i 1965-1970. Men det er mulig at bæreevnen 
har økt i perioden. Den nordnorske elgbestand kan ha fått et tilskudd av 
individer også fra Syd-Norge og våre naboland, hvor det samtidig foregikk 
en bestandsøkning. I vekstperioden må nødvendigvis avgangen - i alt 
vesentlig grunnet beskatning - ha vært mindre enn tilgangen, og trolig 
har avskytningspolitikken vært den vesentligste faktor for å bestemme be
standsutviklingen. Denne vil dog ikke være helt uavhengig av endringer i 
naturgrunnlaget. 

Bestandsnedgangen flere steder i de siste år kan til dels skyldes overbe
skatning ved regulær jakt. Bl.a. i Vest-Finnmark kan det imidlertid også 
ha foregått en del ulovlig jakt, bl.a. ved bruk av snøscooter ( << Finnmark 
Dagblad», 12/ 9 1970, «Altaposten» 5/ 11 1970). Noen massedød av elg 
på grunn av overbeiting er ikke kjent fra Nord-Norge slik som fra enkelte 
nordamerikanske bestander (e.g. Meeh op. eit.) . Også i det nordlige Fin
land har det vært svak elgbestand i de aller siste år (H. Soumus oers. 
mmm.). Dette førte til at elgen i Uleåborg og Lapolands !an ble fredly~t 
fra og med 1. mai 1970 til og med 15. oktober 1972. 
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Fellingstallene antyder, som nevnt, en avtagende bestandstetthet for elg 
mot nord innen Nord-Norge i 1970. Tabell 5 gir fellingstetthet i 1969 i 
hele Nord-Norge og i de viktigste elgområder i Syd-Norge. For totalarealet 
var fellingen pr. km2 omkring sju ganger større i Syd-Norge enn i Nord
Norge. Antall felte elg pr. km2 skog var omkring dobbelt så stort i Syd
Norge som i Nord-Norge. Det ble også felt langt flere elg pr. arealenhet i 
Syd-Norge enn i det sydligste nordnorske fylket, Nordland (Tab. 2 og 3). 
Her må også tas med at i 1969 nådde fellingstallet en topp i Nord-Norge, 
mens avskytningen i Syd-Norge sett samlet var i nedgang. Innen Syd-Norge 
ble det imidlertid ikke påvist en generell økning i fellingstettheten mot syd 
i perioden 1889-1959, idet Nord-Trøndelag hadde høyest fellingstetthet i 
forhold til skogarealet (Hohle & Krafft 1962). 

TABELL 5 
Antall km2 totalareal og skogareal pr. felt elg i 1969 i Nord·Norge og SØr-Norge. I SØr

N orge er utelatt fylkene Rogaland, Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane og 
MØre og Romsdal. 

T otal area and forested area per moose kil/ed in 1969 in North Norway and in the most 
important mo ose counties in South N orway. 

Totalareal 
(Total area) . . .. .. . . . . .. . .. . . .... . . 
Barskog 
( Coniferous forest) .. . .. . .. .. . . .... . 
Lauvskog 
(Broad leaved forest) . . .... . .. . .. .. . . 
Produktiv skog 
(Productive forest ) ... . .... . .. . . . .. . 
Total skog 
(Total forest area) ... . .. . . . .. .. .. . . . 

Nord-Norge 

177 km2 

5,1 km2 

17,4 km2 

14,3 km2 

22,5 km2 

SØr-Norge 

26km2 

7,8 km2 

2,5 km2 

8,3 km2 

10,2 km2 

Det ble i ulike deler av Nord-Norge påvist et noenlunde fast forholds
tall (0,68-0,89) mellom antall felte elg i 1969 og skogens totale årlige 
tilvekst målt i 1000 m3

. En tilsvarende beregning ble utført for Hedmark. 
Dette fylket har relativt høy bestandstetthet (Olstad & Krafft 1969), og 
bestanden nådde trolig toppen omkring 1960 (Haagenrud 1971 b). I Hed
mark ble det i 1969 felt 0,49 elg pr. 1000 m3 tilvekst (Landskogtakserin
gen 1961, målt 1958-1959), altså et noe lavere tall enn for Nord-Norge. 
Da avskytningen i Hedmark nådde sitt maksimum i 1963, tilsvarte det 0,7 
elg pr. 1000 m3 tilvekst. Dette tall er av noenlunde samme størrelsesorden 
som for Nord-Norge i 1969, da avskytningen der nådde toppen. 

Som nevnt, er den norske elgbestand for tiden i alt vesentlig regulert ved 
avskytningen, og forholdet mellom bæreevne og bestandstetthet er ikke 
kjent. Skogarealene og skogens tilvekst angår i vekslende grad treslag som 
ikke er særlig benyttet som beite av elgen; dette gjelder særlig grana (e.g. 
Hagen 1962). Det er derfor vanskelig å diskutere årsakene til den avta
gende tetthet av elg mot nord, likeså å vurdere verdien av det påviste sam-
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svar mellom elgavskytning og skogens tilvekst. En har riktignok i stor grad 
holdt seg til de år da avskytningen nådde et maksimum innen områdene, 
og i mange nordnorske områder er det i de siste år påvist overbeiting 
vinterstid, noe som enkelte steder har ført til elgskader på skog (Myrberget 
& Haagenrud op. eit., F. Bugge pers. comm.). Dette kan antyde at elgbe
standene enkelte steder har vært i overkant av bæreevnen. Elgens innvirk
ning på sitt næringsgrunnlag blir ofte tillagt noen vekt ved fastsettelse av 
de kommunale minstearealer, som i stor grad avgjør den årlige elgavskyt
ning og dermed også bestandsutviklingen. Det kan derfor ikke utelukkes at 
de fremlagte data avspeiler en avtagende bæreevne for elg mot nord i Nord
Norge, og det er mulig at skogens tilvekst gir en grov pekepinn om et om
rådes bæreevne for elg. 

Hvordan de nordnorske elgbestander vil utvikle seg i fremtiden, er ikke 
godt å ha noen formening om. F. Bugge (pers. medd.) er av den oppfatning 
at bestandene mange steder bør søkes redusert ved intensivert jakt, da vin
terbeitene i de fleste tradisjonelle elgdistrikter er sterkt nedslitt. I Finn
mark har man mangesteder ved bygging av reingjerder i senere år endret 
elgens trekkveier og vinteroppholdssteder, og lokalt har man derfor fått 
opphoping av elg vinterstid med sterkere belastning på vinterbeitet; dette 
skal bl.a. gjelde i Pasvik. Situasjonen for elgen i Nord-Norge må også 
sees i sammenheng med forholdene i Syd-Norge og i nordlige deler av våre 
naboland. 

SUMMARY 
THE MOOSE, ALCES A LCES, IN NORTH NORWAY AROUND 1970 

The moose is now found over the most of North Norway; straying individuals have 
occurred during summer time up to 71 0 N (Fig. 1). The yearly yield of moose has in
creased up to 1969 (Fig. 2) . There have been a widening of distribution and an increase 
in population levels from 1940 to about 1965 . About 1970 there were reports of decreases 
from some inland districts, but the increase seerned to continue in many coastal districts 
in the counties of Nordland and Troms (Tab. l). 

Aerial winter counts in 1970 on two islands in Troms, Senja and And6rja, gave 
respectively 120 and 36 moose, corresponding to l moose per 14 km2 and 1 moose per 
4 km2. 

The numbers of moose killed per unit area in 1969 was less in the northermost 
county, Finnmark, than in the sourhernmost, Nordland (Tables 2-3). The number of 
moose killed in 1969 divided by the total yearly growth of forest gave a figure of the 
same magnirude (0.68-0.89) in four North Norwegian districts (Tab. 4) . The corre
spond ing figure from a county in south-eastern Norway, Hedmark, in1963, when the 
moose felling there reached a peak, was 0.7. Table 5 gives some relations on felling 
density in 1969 in the whole of North Norway compared with the most important moose 
areas in South Norway. 

At the present time the Norwegian moose populations are probably regulated mainly 
by hun ting. The relations between moose density and the carrying capacity are largely 
unknown. It is therefore difficult to give a satisfying discussion on the causes of the 
changes in moose distriburion and numbers from 1940 to 1970, as well as to evaluate 
the ecological significance of the relations between the moose yield and the size of areas 
and the yearly growth of forest. 

Author's address: Statens vilrunders6kelser, Box 63, N-1432 ÅS - NLH. 
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Fysiologiske tilpasninger til dykkende levevis -
sirkulatoriske forandringer 
Med forfatterens tillatelse, utarbeidet på grunnlag av: H . T. Andersen (1963), The 
elicitation of the physiological responses to diving. - Universitetsforlaget, Oslo. 

ARNOlDUS SCHYTTE BLIX 

Før man diskuterer de forskjellige fysiologiske mekanismer som ut
løses under et dykk, er det nødvendig å vite noe om den mengde oksygen 
som er tilgjengelig for et neddykket dyr, og om i hvilke organer og vev 
denne oksygenreserve er lagret_ 

A v de mulige oksygenlagre som kan komme på tale, er det særlig tre 
som er av noen betydning; nemlig lungeluften, blodet og muskulaturen_ 
Den relative betydning av disse vil kort bli omtalt nedenfor. 

Lungeluften som oksygenreserve 

lungevolumet hos dykkende dyrearter er ikke i noe tilfelle funnet å være 
særlig stort- Tvert imot har man hos de store hvalene funnet at lungevolum 
relatert til kroppsvekt er lite sammenlignet med mennesker og andre ter
restriske (landlevende) pattedyr (Irving 1934, 1939, Scholander 1940, 
Irving, Scholander og Grinnell 1941 a, Scholander og Irving 1941). Ofte 
synes det videre som om de dykkende dyrene ikke utnytter lungeluften 
fullt ut som en oksygenreserve. Man vet nemlig om sel at disse dykker 
med tomme lunger (Scholander 1940)_ En forklaring på dette kan være at 
slike dyr som går ned på relativt store dyp (400 m) (Kooyman 1969), vil 
være svært utsatt for dykkersyke om de bragte med seg store mengder luft 
i lungene. Videre vil selvfølgelig luftmengden i lungene influere på dyrets 
oppdrift, og utåndingen før dykket kan dermed også betraktes som en 
justering av dyrets egenvekt (Scholander 1940). 

Blodets oksygen 

Man har i de fleste tilfeller funnet at blodvolumet og blodets hemo
globinkonsentrasjon - med dertil hørende oksygenkapasitet - er langt 
større for dykkende enn for ikke dykkende dyr (Bert 1870, Bohr 1879, 
Scholander 1940). 
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Oksygeninnholdet i muskulaturen 

Muskulaturen hos aquatiske (vann levende) pattedyr er normalt (i det 
minste etter dykk) aven svært mørk farge. Theorell (1932) antok at 
mørke muskler inneholder tilsvarende mengder av myoglobin, og at oxy
myoglobin representerer et viktig oksygen lager i dykkende pattedyr. Robin
son bestemte myoglobininnholdet i selmuskulatur (Robinson 1939), og 
mente å ha funnet at det oksygenet som var lagret i myoglobinet utgjorde 
så mye som 47 % av selens totale oksygenbeholdning under dykk. Imid
lertid er det vanskelig å akseptere det ovenfor nevnte synspunkt av føl
gende grunner: Om normal sirkulasjon opprettholdes i muskulaturen 
under dykk, vil hemoglobinet i blodet avgi sitt oksygen til myoglobinet 
på grunn av den sistes større affinitet til oksygen. Da hjernen og muligens 
hjertet er de organer som er mest sensitive til fall i blodets oksygentensjon 
(Bareroft 1920), vil ovennevnte oksygenoverfØring, om den kom i stand, 
fullstendig frata dyret evnen til å utstå lange dykk. En serie eksperimen
telle observasjoner indikerer da også at sirkulasjonen gjennom musklenes 
kapillærkar avtar meget sterkt under dykket. For det første øker melke
syrekonsentrasjonen i det sirkulerende blodet lite over hvilenivået, mens det 
når respirasjonen gjenopptas meget raskt mottar store mengder melkesyre 
og når verdier på 3-10 ganger hvilenivået. Musklene, på den annen side, 
viser en økende konsentrasjon av melkesyre så lenge dykket varer - noe 
SQl11 antyder at melkesyren dannes i musklene, men lagres der på grunn av 
den reduserte sirkulasjonen, inntil dyret når overflaten (Fig. 1). For det 
andre blir oksydert myoglobin meget raskt redusert og til en tid da det 
arterielle blodet ennå er halvveis mettet med oksygen. Dette viser klart at 
musklene ikke mottar nevneverdige mengder oksygen fra det arterielle blo
det under dykk (Seholander 1940, Scholander, Irving and Grinnell 1942 a). 
Det oksygenet som finnes lagret i muskulaturen synes således å være strengt 
begrenset til dette vevet, og dets betydning når det gjelder å utholde lange 
dykk er dermed tvilsom. 

På den annen side vil det være av overordentlig stor betydning for 
gjennomføringen av kraftige og kortvarige aktivitetsutfoldelser under vann 
- slik som jakt og fluktreaksjoner medfører. 

Oksygenbudsjettet til et dykkende dyr 

Mengden av oksygen som er tilgjengelig fra de forskjellige depoter under 
et dykk har blitt estimert for adskillige dykkende pattedyr, fugler og rep
tiler, og relatert til stoffskifte og maksimal dykketid under spesielle eks
perimentelle betingelser (Bohr 1879, Riehet 1899, Scholander 1940, 
Andersen 1961). Slike sammenligninger har uten unntagelse vist at det 
lagrede oksygen er fullstendig utilstrekkelig til å vedlikeholde en aerob 
metabolisme på hvilenivå under dykket. 

Utilstrekkeligheten tiloksygenlagrene ble allerede påpekt av Bohr og 
Riehet, men forklart på forskjellig måte. Bohr (1897) antok at det meta
bolske nivå ble opprettholdt hos forskjellige dykkende fugler, og at 
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(Phoea vitulina) under dykk. 
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Fig. 1 B 
Oksygeninnholdet (vol. %) i skjelettmuskulatur og sentralt blod hos stenkobbe (Phoea 

vitulina) under dykk. (Scholander 1940.) 
Oxygen content in skeIetal muscle and in the blood of the harbour seal (Phoca vitulina) 

during diving. 

99 



anaerobe prosesser kompenserte for den manglende aerobe metabolisme. 
Riehet (1899) antok imidlertid at stoffskiftet ble meget nedsatt under 
dykket. 

Hypotesen om et nedsatt stoffskifte støttes aven rekke eksperimentelle 
undersøkelser utført i de siste 25 år. Scholander (1940) viste for sel og 
ender at ekstraopptak av oksygen etter et rolig, langvarig dykk er meget 
mindre enn den forventede oksygengjeld. Videre har det blitt vist at sel og 
ender får et betraktelig fall i kroppstemperatur under dykket (Scholander, 
Irving and Grineli 1942 b, Andersen 1959 a). Hos ender finner dette sted 
til tross for den økende isolasjon, den nedsatte perifere sirkulasjon med
fører. Dette er mulig bare hvis en generell senkning av det metabolske 
nivå finner sted samtidig (Andersen 1959 a). Denne nedsettelsen avenergi
stoffskiftet indikerer uttalte modifikasjoner av de fysiologiske funksjoner. 

Det har allerede blitt pekt på at hjernen blir irreversibelt skadet om den 
ikke sikres en tilstrekkelig tilgang på oksygen, og videre at dykkende dyr 
gjennomfører meget lange dykk uten å vise noen tegn på forsryrrelser i 
sentralnervesystemet. På den annen side er det vist at den totale mengde 
som kan lagres i en dykker, ikke bare er utilstrekkelig til å møte de krav 
organismen stiller under et vedvarende dykk, men også, i det minste for 
dykkende pattedyr, at en vesentlig del av oksygenet er begrenset til musku
laturen, og er derfor utilgjengelig for sentralnervesystemet; og endelig at 
oksygenet i musklene meget fort bli oppbrukt under dykket. Paradokset 
om de dykkende vertebraters utilstrekkelige oksygenbeholdning og deres 
sp,esielle evne til å utholde lange dykk, kan bare forklares med at det finner 
sted en selektiv og komplett utnyttelse av det tilgjengelige oksygen i de 
vev som er mest sensitive for oksygenmangel, mens resten av organismen 
som følge aven spesielle distribusjon av blodet, må klare seg med lite eller 
intet oksygen. Det nedsatte metabolske nivå under dykk anryder derfor at 
det finner sted markante sirkulatoriske forandringer, som forhindrer et for 
raskt forbruk av det lagrede oksygen, og reserverer oksygenet for sentral
nervesystemet og muligens hjertet. 

Sirkulatoriske tilpasninger til dykking 

Eksperimentell neddykking av dykkende vertebrater er ledsaget aven 
serie eardio-vaseulære forandringer. Allerede Bert (1870) påpekte den 
svært markante bradyeardia som finner sted hos ender under dykk. En lig
nende retardasjon av hjerterytmen har senere vært observert for alle un
dersøkte dykkende reptiler, fugler og pattedyr (Scholander 1940, Irving, 
Seholander og Grineli 1941 a) (Fig. 2) (Elsner 1965, Johansen og Krog 
1959). Det har videre vært fastslått av adskillige forfattere at dykkbrady
eardien ikke kan være et isolert sirkulatorisk fenomen, men at andre mar
kante forandringer i de cardio-vasculære funksjoner må kompensere for 
eller bli kompensert for av et slikt uttalt fall i hjerterfekvens. Mange slike 
forandringer har blitt observert under dykking av vertebrater: Det er alle
rede fortalt at muskelsirkulasjonen forandres sterkt under dykket. Videre 
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Fig. 2 A 
Forandringer i hjertefrekvens hos stenkobbe (Phoca vitulina) under dykk. (Elsner 1965.) 

Changes in heart rate of the harbour seal (Phoca vitulina) during diving. 
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Fig. 2 B 
ArteIliert blodtrykk hos and ved begynnelsen (Øvre kurve) og avslutningen (nedre kurve) 

av et dykk. (Johansen og Krog 1958.) 
Arterial blood pressure of the duck at the beginning (upper curve) and finish (lower 
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har flere større undersøkelser med indirekte metcxler sannsynliggjort en 
nedsatt eller manglende sirkulasjon gjennom hud, innvoller, nyrer og 
ekstremiteter (Scholander 1940, Irving, Scholander og Grineli 1941 a, b, 
1942 a, Grineli, Irving og Scholander 1942, Andersen 1959 a, b, Johansen 
og Krog 1959. Eliassen 1960, Murdaugh et al. 1961). Det synes derfor 
som om sirkulasjonen gjennom de fleste organer og vev nedsettes under 
dykk, og at de dermed mottar lite eller intet oksygen i dykkperioden. Selv 
om data for hjerne- og hjerteperfusjon under dykk er meget begrensede, er 
det ikke usannsynlig å anta at praktisk talt alt oksygenet som er tilgjenge
lig, er reservert for disse to organene. 

Den nervøse regulering av de dykkfysiologiske tilpasningsmekanismer 

De nervØse mekanismer som fremkaller og kontrollerer de respirato
riske og cardio-vasculære tilpasninger til dykking, er langt mindre studert 
enn responsene selv. Imidlertid vet man, i det minste for andefugler, at 
N. trigeminus er den afferente gren av den reflexbue hvorover de forskjel
lige responser induseres. Således vil en neddykking bare av andens nebb 
øyeblikkelig medføre at respirasjonsanstrengelsene opphører. Et arbeide 
av Cohn, Krog og Shannon (1968) indikerer imidlertid at det er den 

-SPONTANEOUS EXCITATORY CARDIAC 
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Fig. 4 
Stordykkeren - før stabelavløpning! Grønlandssel, Pagophilus groenlandicus, 3--4 uker 
gammel «kvitunge» i ferd med å felle den hvite ullpelsen, som er karakteristisk for ny

fødte unger av denne selart. Vesterisen 1970. (Foto: Arnoldus Schytte Blix.) 
The great diver - before launchingl A 3-4 week old "kvitunge", Greenland seal, 
Pagophilus groenlandicus, ready to shed the white woolly fur that is characterstic of the 

new· bom pups of this seal speeies. 

derav følgende mangel på bevegelse i thorax som er den egentlige ut
løsende faktor for de cardio-vasculære responser, og at graden av respon
sen er avhengig av lungeluftens oksygeninnhold. Et skjematisk diagram 
over et hypotetisk system som inkorporerer begge disse elementer, hentet 
fra deres arbeide er vist i fig. 3. Det antas her at det finnes proprio.. 
septororganer (eller neuroner) i thorax som-fyrer med en bestemt frekvens 
eller periodisitet under de rytmiske respiratoriske bevegelsene. Disse im
pulsene inhiberer et teoretisk locus av spontane neuroner (Sp). Denne 
inhibering forsvinner når bevegelsen av thorax opphører, og den spontane 
fyring påvirker derved en annen gruppe av eksisterende neuroner (E). 
Etter at et terskelnivå er nådd, passerer impulser fra E til det cardio
vasculære senter, som øker den efferente aktivitet gjennom N.vagus. På 
samme tid aktiveres de sympatiske centra via udefinerte kanaler til å øke 
perifer motstand. Via andre nervebaner påvirkes endelig de eksisterende 
neuroner (E), av chemoreseptorer så lenge det foreligger apnea. Proprio
ceptor og chemoreseptorstimuleringen synes videre å ha additiv virkning 
da den siste virker ved å fremme eller senke graden av bradycardien når 
denne først er utviklet. Som konklusjon kan det sies at proprioceptorinn
virkningen på systemet induserer de cardio-vasculære responser, mens 
chemoreseptorene virker ved å mcxlifisere når responsen først foreligger. 
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SUMMARY 
PHYSIOLOGICAL ADAPTATIONS TO DIVING HABIT -
CARDIOVASCULAR RESPONSES 

The cardiovascular adaptions to diving in vertebrates are briefly reviewed . The presen
tation, with perm iss ion of the author, is based on: 

Andersen, H. T.: The elicitation of the Physiological Responses to Diving. 
Universitetsforlaget, Oslo, 1963. 

Author's address: Zoofysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. 
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Fiskedød og surt vann 

ARNE LANDE 

Forsuring av vann og vassdrag i Norge er ikke noe nytt problem. Arsa
ken til forsuringen er i stor grad blitt tilskrevet sur nedbør, og at S02-
utslipp fra industriområdene sØr og vest for Norge er av stor betydning 
for dannelsen av denne sure nedbøren kan det vel ikke være tvil om. 

sørlandet er den delen av Norge som blir hardest rammet av denne 
sure nedbøren (Økland 1969, Oden og Ahl 1970). Meteorologiske forhold 
spiller her sjølsagt en viktig rolle, men det er geologien i området som 
avgjør hvilken reaksjon det vil bli i vann og vassdrag på den sure ned
børen. På sørlandet og i indre Agder og Telemark finner vi grunnfjell 
som er svært fattig på kalsium, og berggrunnen har dermed liten mulig
het til å avdempe virkningene av den sure nedbøren. 

Området som skal omtales her er en del av heiestrekningene mellom 
Byglandsfjorden og Tovdal (Fig. l). Her ligger det tusenvis av vann, 
bundet sammen av bekker og elver som enten renner østover og ut i 
Tovdalselva, eller vestover ut i Otra. De største vatna er Sandsvatn og 
Longeraksvatnet som begge er ca. 4 km lange. Terrenget er ellers kupert, 
vegetasjonen er heller sparsom og blankskurt fjell ligger ofte i dagen. 
HØgdeforholdene varierer mellom 500 og 800 m.o.h. Det fører svært få 
veier og stier inn i området og det er vel egentlig bare ved påsketider en 
kan regne med å treffe folk her. 

Sjøl er jeg født og oppvokst på Lauvdal i Bygland, og har drevet sports
fiske i heiene i over 20 år. Jeg har hatt kontakt med en del av lokalbefolk
ningen i forbindelse med de aktuelle problemer, og fått en del opplys
ning om fiskemetoder og aurefangst i «gamle dager». Rektor Gunnar 
Kvaale som bl.a. driver et aureklekkeri på Bygland har gitt meg en del 
opplysninger omkring fiskeforhold og utsetting av aure i de forskjellige 
vatn i Byglandsheiene, som jeg er takknemlig for. 

Fisket 

Aure, Salmo trutta, er den eneste fiskeart som lever i dette heieområdet. 
De fleste vann har tidligere vært svært gode fiskevann, men noen har nok 
variert en del i så måte. Særlig har vatna øverst i Skjeggedalsvassdraget, 
omkring Sandsvatn, vist varierende fiskebestand, og en kan si at vatna i 
og omkring dette vassdraget var fisketomme alt tidlig på 1950-tallet. Det 
er seinere blitt forsøkt utsatt aure i en del av disse vatna. Til å begynne 
med var forsøkene tildels vellykket, og det blei fanga en del aure som 
resultat av utsettingene. Seinere forsøk har gitt dårligere resultat. 
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Fig. 1 
Oversiktskart over heiestrekningene mellom Bygland og Tovdal. Talla fra l til 13 angir 

de 13 prøvestasjonene. 
The map shows the area between Bygland and Tovdal, southem Norway. The numbers 

1 to 13 indicate the water sample stations. 

Nord for Sandsvatnområdet ligger det en del vatn som har utløp til 
Nordåna og søråna. Disse elvene renner sammen og ut i Byglandsfjorden 
ved Bygland sentrum. Vatna som tilhører dette vassdraget har alltid vært 
gode fiskevann. Oterfangster på over 100 aure på en kveld var ikke 
uvanlig. 

I åra 1960-65 kom så katastrofen, og vassdragene blei tømt for fisk. 
Nautedalsåna er ei 5-6 km lang elv som munner ut i Byglandsfjorden 

like sør for Lauvdal. Denne elva renner ikke gjennom noe vann, men 
har alltid vært stappfull av småaure. Det var her ingen kunst å fiske, eller 
ta med hendene all den småfisk en hadde bruk for. I småkulpene kunne en 
gjerne dra opp 30-40 i slengen, og noen nedgang i fiskebestanden så det 
ikke ut til å skulle bli. Katastrofen rammet denne elva i 1963-64, og i 
løpet av to år var det ikke fisk igjen. 

Symptomene ser ut til å være de samme overalt: Fisken er plutselig et 
år blitt mye større enn tidligere, sannsynligvis p.g.a. nedgang i bestanden. 
I løpet av ett år eller to er så all fisk borte. 
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Utsetting av småfisk har vært gjort nesten over alt, men i svært mange 
tilfelle uten resultat. De tidligere gode fiskevann blir ikke hva de var. 
Derimot har vann som tidligere var ansett for å være dårlige fiskevann, 
vist seg nå å være de beste. Det gjelder særlig myrvann, eller andre vann 
med liten gjennomstrømning. I slike vann har det vist seg at det går an 
å få opp en brukbar aurebestand. 

Vannkvalitet 

En del vannprØver er tatt fra området omkring Sandsvatn høsten 1970 
og høsten 1971. Analyser av disse bekrefter det som tidligere er sagt om 
berggrunnens dårlige evne til å avdempe virkningen av den sure nedbøren. 
Vannets ioneinnhold er svært lavt, og alle prØver viser et totalt saltinnhold 
på mellom 6,5 og 8,6 mg/ l. Innholdet av kalsium ligger mellom 0,3 og 
1,0 mg/ l (Tab. 1). Dette er mengder som godt kan eksistere i nedbør 
(Låg 1963). 

Som et relativt mål på totalt saltinnhold i vann, eller ofte også dets 
kalkinnhold, er målinger av vannets elektriske ledningsevne ved en be
stemt temperatur ofte brukt. Her i landet har det vært vanlig å angi led
ningsevnen ved 18°C (x1s), Det er imidlertid ikke noen brukbar metode i 
det aktuelle området. Det kommer av at hydroksoniumionet har 5-6 gan
ger større ekvivalentledningsevne enn de fleste andre ioner vi finner i 

TABELL l 

pH Ca. mg/l XIS 
St. tlr. 1970 1971 1970 1971 1970 1971 

l 4,7 0 0,5 17,0 
2 4,7 3 0,6 19,2 
3 4,73 0,4 17,7 
4 4.71 5,00 0,6 0,7 18,9 16,5 
5 4,7 3 0,6 18,4 
6 4,65 4,7 1 0,4 0,4 17,0 15 ,9 
7 4,85 5,32 0,8 1,0 16,5 16,9 
8 4,55 0,3 19,7 
('. 
/ 4,25 0,5 30,4 

10 4,48 0,5 27,3 
11 4,66 0,6 20,5 
12 4,90 0,8 16,7 
13 5,32 0,7 17,0 

Tabellen viser en del målinger av pH, kalsiuminnhold og ledningsevn (XlS) fra 13 sta· 
sjoner omkring Sandsvatn, mellom Bygland og Tovdal (Fig. l ) . VannprØvene er tatt 
25.10.70 og 3.10.71. Legg merke til det svært lave kalsiuminnholdet i prØvene, som 

viser at vannet har dårlig bufferevne. 
The table shows some measurements of pH, calcium content, and conductivity (XlS) from 
13 stations near Sandsvatn, sited between Bygland and Tovdal (Fig. 1). The water samples 
were tak en on 25.10.70 and on 3.10.71. Note the very low calcium content which shows 

the low bttffering capacity of the water. 
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Fig. 2 
Sands,atn har praktisk talt vært fisketomt de siste 25 år. 

In Lake Sandsf'atn the fish populations was virtually extinct about 25 years ago. 

Fig. 3 
Et lite myrt jern med en pen aureb~stand. 

A small bog lake where a trout population exists today, 
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vannet (Golterman 1969). Det er konsentrasjonen av dette ionet som be
stemmer surhetsgraden (pH) i vannet. Resultatet blir da at vann med lav 
pH har høgere elektrisk ledningsevne enn vann med høgere pH, sjøl om 
kalk innholdet, eller det totale saltinnhold er det samme. At det er slik i 
praksis i dette området er vist på fig. 4. Når pH-verdien kommer opp mot 
5.0 eller høgere vil imidlertid hydroksoniumionekonsentrasjonen være så 
liten at den ikke betyr noe særlig ved måling av ledningsevnen. 

I et slikt miljø som vannet i dette området, vil det være vanskelig å få 
auren til å leve. Som tidligere nevnt ser det ut til at sjansene er best i 
myrvann med liten gjennomstrømning, som ikke tar inn direkte flomvann. 
Det ser ut til at pH-verdien i vannet øker når vannet drenerer gjennom 
myrene. For å illustrere dette er det tatt med analyser fra tre prØver i 
Lonedalen, en myrlendt dal vest for Sandsvatn. Gjennom dalen renner ei 
elv som er 4-5 km lang. Den begynner i et lite vann som ligger på vann
skillet, og har utløp både østover og vestover. Her lå pH på 4,25 (st. 9). 
Omtrent midt i dalen (st. 10) blei pH målt til 4,48, og ved utløpet til 
Sandsvatn var pH 4,66. Myrt jern vil dermed kunne holde et mer stabilt 
miljø enn de vatna som er mer flompåvirket. Karakteristisk for sistnevnte 
vanntype er de store svingningene i pH. Ved Bygland praktiske skogskole 
er det målt variasjoner fra 5,6 til 4,5 i Jordalsvatnet før og etter en ned
børperiode, sommeren 1971. Det er også en kjent sak at smeltevann fra 
snØ kan være svært surt (Mysterud 1971, Grøterud 1972). Skulle da klek
kingen av aureyngel om våren falle sammen med snøsmeltingen, er resul
tatet gitt på forhånd. 

5.4 

5.2 

5,0 

4,8 

4,6 

4,41 

pH 
4,2 

Fig. 4 
Forholdet mellom pH, X18 og totalt saltinnhold i de 8 prØvene som blei tatt hØsten 

1971. Totalt saltinnhold er gitt i mg/l, og angitt under figuren. Videre forklaring i teksten. 
Variations in pH, X18, and total salt content in the 8 water samples taken in 1971 are 
given. Total salt content is given in mg/l, and the values are placed below the figure, 

Further explanation in the text. 
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Konklusjon 

Det foreligger ikke gamle vannanalyser fra heieområdene omkring Sands
vatn, så det er umulig å bevise den økte surhetsgrad på den måten. Det 
som imidlertid er helt på det rene er at svært mange tidligere gode fiske
vann og vassdrag nå er «døde» vassdrag. Regner en med at aureyngel må 
ha en pH-verdi høgere enn 4,7 for å eksistere (Dannevig 1968), er det 
klart at det i dette området skal svært lite syretilskudd til for å senke pH 
under denne grensen. Katastrofen har alt rammet mange fiskevann. En kan 
vente fortsatt fiskedød, da svært mange vann i de sørlandske grunnfjells
områdene står i fare. 

SUMMARY 
THE EXTINCTION OF FISH AND ACID WATER 

During the later decades, and especially during the period 1960-65, the trout has 
become extinct in many lakes and rivers in southern Norway. The increased acidity of 
precipitation is certainly the main cause. The situation in Bygland, about 100 km north 
of Kristiansand is described. Some water samples have been taken from different lakes 
and rivers in this area (fig. 1) in October 1970 and in October 1971. Analyses of pH, 
conductivity (Xl S) and ionic composition are carried out. The water is very poor in 
electrolytes, and very of ten it is the low pH, and not calcium or total ionic concentration 
that determines the XlS (fig. 4). It seems that bog lakes, or seepage lakes have less 
variation in pH than lakes with large amounts of water flowing through, and in such 
seepage lakes the trout populations can survive. 

~ Author's address: Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. 
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En enkel metode for demonstrasjon av kromosomer 
i små pattedyr 

MORTEN MOTZFELDT LAANE 

De metoder man brukte for kromosomstudier i pattedyr var inntil 
ganske nylig forholdvis kompliserte. Det var ofte nødvendig med både 
lang og spesiell øvelse i cytologisk teknikk og resultatene man fikk kunne 
være høyst variable. En ny metode som er urviklet av Evans & al. (1964), 
Schleiermacher (1966) , Fiuczynski & Fiuczinsky (1971) og Hoo & Bowles 
(1971) kan forenkles så sterkt at selv studenter og elever kan fremstille 
preparater av høy kvalitet som viser alle stadier i mitose og meiose hos 
pattedyr. 

Metoden er opprinnelig utviklet for studier i mus og rotter. Frem
gangsmåte: 

(1) Bruk o o i god helsetilstand. Avliv dyret raskt og humant før prØ
ven taes. Fjern testiklene og klipp dem forsiktig opp så tubuli kommer fri . 
Legg tubuli i et lite glass med 1 % natrium-citrat oppløst i vann. LØs
ningen bør holde ca. 20°C. La tubuli ligge i glasset i ca. 20 minutter. 

(2) Fikser tubuli i en blanding av 3 volumdeler absolutt etanol (eller 
bedre metanol) og 1 del iseddik. Fikser i minst 24 timer. Dersom prØven 
ønskes oppbevart vil den kunne holde seg i kjøleskap ved + 4°C i flere 
uker. 

(3) Ta ut noen 3-5 mm lange biter av tubuli. Legg dem i 60 % 
eddiksyre. Vent 3-5 minutter. Pippeter av væsken når tubuli er blitt 
glassklare (forsiktig) slik at det er bare ca. 1 Yz ml væske igjen. 

(4) Sug væsken som er igjen inn -og ut i en pipette med tynn spiss 
(Pasteur-pipette). Alle cellene faller fra hverandre og man får en tynn 
cellesuspensjon. 

(5) Vask objektglass i syntetisk såpe så de blir rene, skyll dem i rent 
vann. Legg objektglassene på en varmeplate (elektr. forr.) som holder 
+ 60°C. Vent til glassene er varme. 

(6) Drypp på en dråpe av cellesuspensjonen. Sug den raskt inn igjen i 
pipetten. Cellene som blir igjen på objektglasset vil tørke og kromo
somene blir godt spredt. Gjenta det hele på forskjellige steder på objekt
glasset. 

(7 ) Farv de tørre glassene i en 10 % vandig løsning av Giemsa (kjem. 
forretn. ). Farv i fem minutter. Skyll glassene raskt i vann. Still dem på 
høykant så de lufttørker. 

(8) Drypp på en dråpe Canadabalsam eller Eukitt. Legg på dekkglass. 
(9) Observer i mikroskopet. Preparater viser mange, gode mitose- og 

meisodedelinger med kromosomene helt fra hverandre. Vellykte resultater 
kan påregnes umiddelbart. 
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Fig. 1-2 
Meiosekromosomer (metafase 13) hos mus (Mus huswlus ~ ~ 2n = 40) . 

Metaphase l in mouse (Mus musculus ~ ~ 2n = 40). 

• SUMMARY 
AN 'EASY METHOD FOR THE PREPARATION OF CROMOSOMES FROM 
SMALL MAMMALS 

Chromosome preparations from mammalian testes are easily obtained by placing the 
tubules in hyptonic sodium citrate (1 per cent) at room temperature for 20 minutes 
and then fixing them in ethanol-acetic acid (3: 1). A few tubules are then softened in 
60 per cent acetic acid for 3 minutes. A cell suspension is obtained by gently pipetting. 
A drop of the suspension is introduced to a slide prewarmed til 60°C, then immediately 
withdrawn, leaving behind a ring of airdried cells. Staining is perforrned in 10 per cent 
Giemsa, - the preparations are air-dried and made permanent with Canadabalsam or 
Eukitt. 
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Foredrag holdt på Årsmøtet i W.W.F. i Norge 17. januar 1972. 

Bakgrunnen for natur- og miljØvernbestrebelsene i dag må sees i et 
globalt perspektiv. Det skjer i dag et overforbruk av ressurser, og de 4 
milliarder mennesker på jorden er i ferd med å ødelegge hele sitt livs
grunnlag. 

En bør kunne gå ut fra at alle gode og ærlige krefter i dag er villige til 
å satse på et intenst og - så vidt mulig - veloverveid samarbeid for å 
prØve å vende en truende utvikling. 

Vår oppgave er avgrenset til et spesielt felt «Wildlife» - dvs. i alt vesent
lig jordens dyre- og planteliv. FØrst og fremst gjelder det virveldyrene og 
deres miljø, altså pattedyr, fugler, krypdyr og fisk m.m. Det er for så vidt 
ikke bare å rette oppmerksomheten mot påviselig truete arter. Hele det 
levende organiske liv på vår planet er utsatt, og antall truete arter vil øke. 

World Wildlife Fund har tilslutning fra 16 nasjoner, blant dem Norge. 
Formålet for World Wildlife Fund i Norge er å finne i våre vedtekters 
§ 2 (formålsparagrafen) . 

Mange internasjonale organisasjoner arbeider i dag for å redde dyrearter 
og miljøer som er livsviktige for dyr og planter, så som: International 
Union for Conservation of Nature og International Counsil for Protection 
of Birds. Dessuten har vi International Wildfowl Research Bureau og 
Project MAR, organisasjoner som spesielt tar seg av andefugler og vade
fugler samt bevaringen av våtlandskaper (<<wetlands»). Dessuten har vi 
Project AQUA, TELMA osv. World Wildlife Fund og den norske under
avdelingen kan derfor se seg som et ledd i et verdensomfattende sam
arbeid som enten har pågått lenge eller iallfall er kommet i gang. 

World Wildlife Fund i Norge har et bredt virkefelt innen Norge med 
Svalbard, bl.a. overvåking av fauna og økologiske forhold. Forsøker en å 
systematisere mengden av oppgaver, må det bli: 

For det første å redde arter som er truet fordi de er etterstrebet og etter 
hvert er blitt så sterkt forfulgt gjennom jakt og fangst at de står i fare for 
å utryddes. Samtidig må en nøye registrere hvilke arter som etter hvert 
kommer i fare. 

For det annet er det vår oppgave å redde eller bevare de eksisterende 
økologiske liv betingelser for dyr og planter. Det vil da vesentlig bli tale 
om landskapselementer. 
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En tredje oppgavesektor er opplysnings':,irksomheten o~kring nat~r og 
dyreliv og vår bruk av naturressursene, for ~ vende oppfatmr:ger som ~pen
bart er uriktige eller foreldet. Forhåpentltg kan dette utvikle seg nI en 
hØyst på trengt debatt om verdier. .. . 

Vår arbeidsteknikk blir da først og fremst reglstrermg (kartleggmg) av 
tilfeller som er i behov for snarlig innsats. Her må forskningen om nød
vendig tre støttende til og samtidig foreta undersøkelser for å finne de 
beste måter å løse problemene på. Nær forbundet med dett.e og m~d selve 
iverksettelsen av nødvendige tiltak drives hele tiden en aktIv PR-Virksom
het med sikte på orientering og for å skape forståelse. 

Ikke minst forskningen vet i hvilken grad vi ofte mangler elementære 
kunnskaper om våre dyrearter og deres økologiske krav. En ~å ?gså un
dersøke virkningene av nytilkomne viktige faktorer ~m forglftnmger og 
forsuringer i organismenes miljø, for vi vet ~ite .eller mte~ om dette~ . 

Innen rammen av formålet for World WIldltfe Fund I Norge ma arbei
det for å fremme forskningen stort sett skje etter følgende retningslinjer: 

1. A støtte enkeltforskere eller team innen rammen av det som er World 
Wildlife Fund i Norges oppgaver. 

2. A etablere forskningskapasitet hvor slik mangler. 
3. A støtte allerede igangværende prosjekter innen det aktuell~ °fråde. 
4. A støtte bearbeidelse og publisering av resultater og arbeide or at 

~resultatene får praktisk anvendelse. 

Relasjonene til andre institusjoner er viktig, og ?ødvendigheten av å 
samarbeid med dem må sterkt understrekes. For øvng skal en være opp
merksom på at enkelte av de ting som d~t e: behov fo~ å få ~tført, allerede 
gjøres av andre organisasjoner eller instltusJoner, delVIS ogsa under stat~ns 
regi, så som en del registreringer av viltbiotoper eller andre verneverdIge 
landskaper. .. . o 

Innenfor arbeidsområdet til World WIldltfe Fund I Norge nar det 
gjelder truete dyrearter, er det først og fremst påkreve~ å nevne ~lvens 
forhold. I hØY grad må en også være oppmerksom på bjørnen og Je~ven. 
Begge arter står i fare for å utryddes ho~ oss, og en bør st~tte ~e ~rednt?gs
tiltak som nå foreslås. Gaupebestanden l Norge synes det mnnl vl~e~e Ikke 
å være noen fare for. Derimot er oteren blant dem som ser ut tIl a være 
truet. Det bør spesielt nevnes her fordi denne arten ofte bl~r glemt. . . 

Når det gjelder de store rovdyr i Nord-Europa, mer spesl~lt Skandmavla, 
er for øvrig store forskningsprosjekter, der også norske blOlog~r er med, 
under planlegging i internasjonal målestokk. (MAB: «Man and BlOsphere».) 

Moskusfeet er ikke uten interesse som en art vi prØver å reetablere etter 
at den døde ut i forhistorisk tid her i landet. Tross totalfredning er stam
men foreløpig så liten at den kan fors.vinne igje? hvis en ikke tar seg sl?e
sielt av den. Den er en del utsatt fordi uforsvarlig opptreden fra folks Side 
ofte fører til at dyr må skytes. Enkelte dyr felles også ulovlig og en del går 
tapt på jernbanen over Dovre. 
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For fullstendighetens skyld skal nevnes at vi også har pattedyrarter som 
fra tid til annen er i tilbakegang og somme tider helt forsvinner fra landet, 
slike som rådyr og ilder. Antagelig beror utviklingen i disse tilfeller mer 
på naturgitte økologiske årsaker, så det er et spørsmål om disse artenes for
hold egentlig er noen oppgave for World Wildlife Fund i Norge. Rådyret 
kan en antagelig gjøre noe for å beholde, men dette er mer et viltstell- enn 
et naturvernspØrsmål. 

Blant fuglearter som trenger beskyttelse har våre Ørner i det siste vært 
gjenstand for stor oppmerksomhet. En må også peke på enkelte falkearter 
og på enkelte uglearter som hubroen. Imidlertid er alle disse artene så 
totalfredet (kongeørn og havørn med visse reservasjoner), og for så vidt er 
de beskyttet så langt en kan gjøre det med lovbestemmelser. Selv om en 
art er totalfredet, er den imidlertid langt fra sikret. Den kan være det, men 
er det andre forhold enn jakt som er årsak til minking i bestanden, hjelper 
ikke fredning. Fjellreven er i dag like sjelden som da den ble fredet for 
40 år siden. Jeg minner imidlertid om at det også er spørsmål om hånd
hevelse og tilslutning fra befolkningen, et forhold som er viktigere enn 
mange er klar over. 

Også andre fuglearter forekommer nå i svake bestander som kan trenge 
beskyttelse, f.eks. enkelte gåsearter og også åkerriksa. Enkelte spurvefugl
arter er også sterkt redusert. Enten er de på kanten til å forsvinne eller er 
allerede forsvunnet fra vår fauna. 

Noen av tilfellene skyldes naturlige økologiske forhold som det er van
skelig å gjøre noe ved. I den forbindelse vil jeg peke på skogshønsefuglenes 
forhold. Det aktuelle spørsmålet er nemlig om den tilbakegang en der 
ofte iakttar, og som i våre dager synes ganske utpreget og langvarig, be
tyr at det i det siste er kommet noe nytt og urovekkende inn i bildet? 
Selvsagt er det forskningen som i slike tilfeller må finne ut av det meget 
vanskelige spØrsmål: om det er utslag av menneskets aktivitet som virker 
inn og om noen endring er mulig. 

Den annen hovedlinje for virksomheten til World Wildlife Fund i 
Norge er å verne om de livsbetingelser som dyr og planter må ha fra 
naturens side for å kunne eksistere. Det er her tale om landskaper eller 
miljøer, og da- ikke bare på grunn av landskapenes egenverdi, men for 
faunaens og floraens skyld. 

Ennå har vi svært liten oversikt over det store antall landskapstyper og 
antall enheter det kan bli tale om i et så sammensatt og mangeartet land 
som vårt. Regnet fra havet til høyfjellet har vi mange forskjellige land
skapstyper, og det er oppgaver nok. 

Stadig blir land lagt under vann, grunnet vassdragsreguleringer. Følgen 
er ofte at viktige elementer i vår fjellfauna som sjeldnere fuglearter eller 
spesielt interessante dyresamfunn derved mister sitt eksistensgrunnlag. Ofte 
er det, som vi vet, så store økonomiske interesser i bildet her at det er 
umulig å få endret noe ved det. Vi har endog tilfeller der landskapsfrednin
ger er blitt opphevet igjen på grunn av økonomisk press. 
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Andre arealer som fra naturens side rommer et rikt dyreliv blir etter 
hvert lagt ut til bebyggelse, in~ustri, veia?legg <?s~. I omgi~elsene oav tett
bebyggelse og industri kan ogsa skogomrader. bh mfluert pa en mate som 
gjør videre eksistens aven viltrik fauna umuhg - :ett og slett på grunn av 
slitasje av markene bl.a. ved økende fer~sel og pa grunn. av forstyrrel.ser 
som visse dyrearter ikke tolererer. Her bhr det tale o~ reglOnalplanleggmg 
og om World Wildlife Fund oi No~g~ k~n ko~me mn der .sammen med 
andre naturverninteresser og pa et sa ndhg stadium som muhg. 

En særlig stor og viktig oppgave for World Wildlife Fund i Norge må 
det være å få opprettet - eller medvirke til å få opprettet - s~ore felles 
nasjonalparker på begge sider av de nordiske lands grenser. Henslkt~n med 
slike er å skape tilstrekkelige arealer hvor våre store rovdyr kan fm ne et 
fristed. 

En gruppe marker bør nevnes særskilt, nemlig de såkalte våtmarker, 
altså myrer, sivmarker og grun?e vannområ~e~ med !er.skt eller salt vann: 
De to sistnevnte er hos oss særhg utsatt fordI VI har sa Ilte av dem og fordI 
de geografisk sett ligger strategisk til for bebyggelse, havne~nlegg osv. Et 
illustrerende og samtidig velkjent eksempel er Ø~a ~ed ~rednkstad . Mange 
slike områder her i landet er allerede gått over l hlstonen, og en god del 
fler er på vei til å bli ødelagt s?m naturområ.der. o 

Denne typen våtmarker utgjør et meget hte. areal, bare no:n fao prosent 
av landet sammenlignet med skogen som utgjør 25 % og vare fjell ~om 
utgJør over 60 % av landet. Nettopp det a~ disse våtmarkene har så hten 
utsr,rekning og samtidig et rikt dyreliv, gjør at bevarelsen av dem bør 
prioriteres fremfor adskillige andre landskapstyper. o . . 

, Et opplegg for vern av norske våtmarker er na utarbeIdet av VIten
skapelig konsulent Magnar Norderhaug. F.orut for d~tte er, ved underteg
nede, utført et arbeid i regi av det internasjonale ProJect, MAR. Det b,le da 
registrert ca. 100 våtmarkslokaliteter her.i landet av shke so~ ble tIll~gt 
større betydning. Også Statens naturvermnspektØr, har utarbeIdet en h~te 
over slike områder, spesielt slike som er verneverd!ge p~ grunn a~ et nkt 
fugleliv. Grunne saltvannsområd~r med stor. forskjell pa flo og flære byr 
på særlig store næringsmengder l form av sJø- og stranddyr og tiltrekker 
store mengder fugl (som tilfelle er i ~ord-N~rge). o ' . 

Skogen er en viktig landskapskategan som hJe~ for fle~e av vare VI~tIgst~ 
viltarter. Her bør først og fremst skogbruk og vtltforsknmg samarbeide. V I 
vet ikke så mye om hva den stadig økende frsuringen av miljøet betyr, men 
for skogshØnsefuglenes vedkommende ligger de.t nær å tro at problemets 
kjerne først og fremst ligger i landskapsbehandhngen. 

På grunn av oppgavenes man~foldighet .er det stort se~t ~are antyd,et 
noe som de viktigste og forsøkt gItt en oversikt over ~v?r VI star. ~ alle til
felle må vi ikke lenger betrakte naturvern som ureahstIsk romantikk, me~ 
med dypeste alvor, World Wildlife Fund i Norge m~ se seg som et,ledd I 

en samlet aktivitet som i dag har et globalt perspektIv og som s~adlg ty~
ligere fremgår som livsnødvendig, ikke bare for dyre- og rlantehvets .eksI
stens, men som en forutsetning også for menneskers ekSistens og tnvsel. 
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Bambusbjørn - den store panda 

PAUL GEROUDET 

(Denne artikkel er skrevet i anledning utgivelsen av det store bokverket, ALLVERDENS 
FAUNA som nå foreligger på norsk, ) 

Den svart-hvite bamsen som World Wildlife Fund har kåret til sitt sym
boldyr og anbragt i sitt emblem, nyter utvilsomt stor popularitet og den er 
blitt et velkjent dyr. Mens NZF's lemen verden over forbindes med norsk 
dyreliv og av mange nordmenn betraktes som et kjent og kjært nasjonal
dyr, som de fleste kanskje har truffet på tur i fjellet, så er det uhyre få 
mennesker som har opplevd å møte den svart-hvite bjørnen i vill tilstand. 
Den er blitt kjent gjennom presseomtale i nesten alle land og likevel er 
det visst mange som er i tvil om hvilket dyr det egentlig er. 

Det er en bambusbjørn - eller stor panda, som arten også kalles. Dens 
vitenskapelige navn er Ailuropoda melanoleuca (David, 1869). Innord
ningen i det naturlige system har vist seg å være vanskelig, men det har 
nå en tid vært vanlig å la pandaene utgjøre den ene av to underfamilier 
(den andre er de nord- og sØramerikanske vaskebjørnene) som tilsammen 
danner halvbjørnfamilien i rovdyrenes orden, Carnivora. Foruten to utdødde 
slekter har vi da i pandaunderfamilien to nålevende slekter med hver sin 
art i Asia. Det er kattebjørn - også kalt liten panda eller rød panda -
og bambusbjørn - stor panda eller kjempepanda. Den er betydelig større 
enn den lille røde, men noen kjempe er den egentlig ikke. Den kan bli 
11;2 m lang og veie noe over 100 kg. Imidlertid mener D. Dwight Davis 
på grunnlag av inngående studier å kunne slå fast at bambusbjørn rettelig 
hører hjemme i bjørnefamilien, Ursidae, mens han kan gå med på å la 
kattebjørn forbli i halvbjørnfamilien, Procyonidae. 

Begge pandaene er sjeldne dyrearter, især stor panda. Den finnes faKtisk 
bare innen et svært begremet område i det vestlige China, i høyfjellet på 
grensen mellom provinsene Szetschuan og Sikang. Der lever den uteluk
kende i bambusskogen mellom 1500 og 3000 m o.h. I det ugjennomtren
gelige buskaset som dekker fjellskråningene, kan den bevege seg helt 
uforstyrret på veier som utgjør et nett av tunneler. Man kan godt forestille 
seg at den kontrastrike pelsen og ikke minst de svarte «brillene» i det 
hvite fjeset vil virke som optiske signaler hvis man skulle møte en bam
busbjørn i disse mørke korridorene. 

Noen matmangel eksisterer ikke i bambusbjørnens rike. På alle kanter 
finnes det saftige stengler, skudd og blader. Utrettelig setter den til livs 
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Den zoologiske hagen i Peking er hittil det eneste stedet hvor bambusbiØrn har formert 
seg i fangenskap. 

The zoological garden in Peking is up til! now the only place where the giant panda has 
bred in captivity. 
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store mengder av denne plantekosten, hvis den da ikke akkurat er iferd 
med å ta seg en lang fordøyelsessøvn. Dens kraftige kjever og tyggemuskler 
setter den istand til å tygge istykker de hardeste rØrene, men den må også 
få i seg betydelige mengder hver dag, da de ikke er særlig næringsrike. 
Tross det barske klimaet går den ikke i hi om vinteren, og den skiller seg 
også fra de øvrige bjørnene på grunn av sitt rent vegetariske kosthold. 
Godt beskyttet mot kulde og regn aven tykk pels fører dette fredsomme
lige dyret, som ikke kjenner noen fiender, en visstnok temmelig begiven
hetsløs tilværelse, som vi imidlertid kjenner svært lite til. 

Ingen vet hvor mange pandaer det finnes i verden. En opptelling på 
deres vanskelig tilgjengelige og uoversiktlige livsområde vil det være umu
Eg å utføre. Den er slett ikke et sjeldent dyr innenfor sine egne grenser, 
men det snevre geografiske området for dens utbredelse tatt i betraktning, 
gir grunn til mistanke om at bestanden ikke er særlig stor. Riktignok finnes 
det intet som tyder på at den er i tilbakegang, men den hører i alle fall til 
de mest sjeldne dyrene på vår jord. Den uveisomme biotopen tatt i be
traktning er det forståelig at det foreligger ytterst få rapporter om felt
observasjoner. I Peking Zoo har man hatt flere bambusbjørn og man mener 
å ha konstatert at hunnen føder en eneste unge etter 148 dagers drektig
hetstid. 

Den store pandaen har vært kjent av kineserne i over 4000 år. Tidligere 
ble den latt i fred av de innfødte av overtroiske grunner, og det var først i 
1869 at den ble oopdaget av vitenskapen. På vårparten dette året lyktes 
det den fanske misjonæren og lidenskapelige zoologen, jesuitoateren David, 
å få tak i to drepte eksemplarer som han beskrev. I 1929 bragte en ame
rikansk ekspedisjon to pandaer med seg til museet i Chicago. Dette ble en 
sensasjon og dermed begynte jakten. Nye ekspedisjoner ble utrustet, og 
under store vanskeligheter begav de seg på leting etter levende eller døde 
pandaer til zoologiske hager eller museer. I 1937 gav utstillingen aven 
levende oanda i Chicago støtet til en voksende etterspørsel. Mange pan
daer skulle komme til å bøte med livet etter dette. 

De kinesiske myndighetene har nå vedtatt fredningsbestemmelser for 
pandaen. Den blir ansett for å være en «nasjonal skatt», og man tør vel 
formode at sikringstiltakene virker etter hensikten, da livsområdet ikke 
er truet. Chinas myndigheter har således monopol på pandaer i fangen
ska~. Omkring tyve dyr finnes i zoologiske hager i China. Siden 1963 har 
man kunnet notere flere fødsler i fangenskap. Men utenfor China er det 
bare de zoologiske hagene i Moskva og i London som har en panda hver. 
Et par ganger har man bragt disse to kostbare dyrene sammen - det er 
nemlig en hann og en hunn - i håp om at de skulle pare seg. Men hittil 
har det vært forgjeves. 

Et århundre etter at arten ble opodaget lever bambusbjørn fortsatt i 
fred og ro dypt inne i sitt asiatiske fjellhjem , langt fra massenes nvsgjerrig
het og utilgjengelig for dyrehandlerne. Men er det kanskje ikke best slik? 
For oss er den selve symbolet på WWFs innsats for å trygge naturen. 
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SMANOTISER 

OBSERVASJON A V SPISSMUS-AKTIVITET PA SNØEN 
Vinteraktiviteten til spissmus og andre terrestriske småpattedyr foregår vesentlig i det 

ofte vegetasjonsfylte luftskiktet som dannes under snøen rett over bakken, blant annet 
som følge av dennes varmeutstråling. Likevel kan man finne mange og lange spor etter 
spissmus oppe på snØen; men hvor langt en vanlig spissmus kan bevege seg ubeskyttet på 
en slik tur, får man sjelden høre om. 

BjØrn Gulliksen ved Biologisk stasjon i Trondheim rapporterte at han under en skitur 
den 12. februar 1972 ca. kl. 15 midt ute på SkjelIbreia (NR. 623.305), et av de største 
vannene i Bymarka (kom. nr. 16.01), oppdaget en vanlig spissmus, Sorex araneus 1., i 
full aktivitet. (Innsendt til pattedyravdelingen, Zoologisk museum, Oslo, jnr. 7-72). 
Temperaturen var ca . ...;-2°C, det var delvis overskyet vær og det var mange skilØpere i 
nærheten. - Korteste avsrand til land var minst 300 m. 

SnØen var for hard til å fØlge spissmusens spor til lands; men omstendighetene tyder 
på at den selv hadde tilbakelagt distansen. 

Summary. 
Activity of a common shrew, Sorex araneus L. on the snow. 

A very active common shrew was observed on the snow in the middle of a frozen lake 
- 300-500 m from the shore - on the afternoon of 12. February 1972. The circum
stances indicate that it might have gone out there by itself, but the observer was una ble 
to follow the track back. 

Jørgen A. Pedersen. 

NORSK ISBJØRNFANGST 1970/71. FORELØPIGE TALL 
Etter opplysninger Statistisk Sentralbyrå har fått over den norske isbjørnfangsten ble 

det i fangstsesongen 1970/7 1 felt i alt 129 isbjørner, mot 469 i sesongen 1969/70.45 
dyr ble felt av selfangere i Nordisen og på Newfoundland, 21 dyr av fangstmenn på 
Svalbard, 19 dyr av mannskap på værstasjoner, 32 dyr av turist jegere (safari) og 12 dyr 
av fastboende på Svalbard. 

Det var tillatt felt i alt 300 isbjørn i 1970/71. 

Fangstsesong 

1966/67 .. ..... . . .... . 
1967/68 ... .. . .. ...... 
1968/69 ......... . ... . 
1969/7 0 . . ....... .... . 
1970/71 .. ..... ....... 

Norsk isbjørnfangst. 

Felt 
i alt 

263 
267 
346 
469 
129 

Sel- Fangst-
fangere menn 

Alle på 
områder Svalbard 

9 102 
3 120 
8 123 

46 242 
45 21 

Mannskap 
på 

værsta
sjoner 

86 
68 

133 
99 
19 

Turist
jegere 

38 
38 
33 
56 
32 

Andre 

28 
38 
49 
26 
12 

Statistikken for tilbakegående år er neppe fullstendig, da det har vært vanskelig å få 
nøyaktige oppgaver. 

Fauna 25: 121. Oslo 1972. 

Fra Statistisk Ukehe/te nr. 17, 1972. -
Utgitt av Statistisk Sentralbyrå. 
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EKORN SLIKKER LØNNESAFT 
Den 28/3 1972 fikk jeg ved Kjelsaas i sørkedalen se et ekorn, Seiu-rus vulga-ris, som 

viste en underlig atferd. Det klatret sakte rundt en ung spiss lønn, A ee-r platanoides, med 
en diameter på ca. 5 cm målt Y2 m over bakken. Det så ut som om ekornet slikket på 
lØnne barken, noe jeg senere fikk se tydelig. I omtrent 30 minutter iakttok jeg dyrets slik
king som bare ble avbrutt av kortere lytte- og pusseperioder. 

Det var ca. Y2 m med snØ på stedet og en åpen bekk like ved. 
Da~ jeg seneres undersøkte treet viste dette seg å være vått av søt lønnesaft. På greinene 

i det ca. 3 Y2 m hØye treet fant jeg i hvert fall tre nye merker etter gnag g jennom barken, 
men saften syntes også å komme fra andre steder på lønnen. Senere så jeg ekornet slikke 
både' den 3/4 og 4/4. 

Summary. 
Squirrel, Seiu-rus vulgaris, licks Maple bark sap. 

On the 28. March a squirrel was observed licking sap coming through in at least 3 
gnaw-sites. 

Dag Kjelsaas, Sørkedalen, Oslo 7. 

HAUKUGLE HEKKET I SØR-NORGE 1965 
Haftorn 1971 (Norges fugle-r: 453) oppgir at haukugle, Sumia ulula (L. ), i det sØnna

fjelske tilsynelatende kan mangle som rugefugl i årrekker, 1913--49. Bare et fåtall 
hekkeobservasjoner foreligger fra det følgende snes år. 

I «Vi og Verket» (organ for Mathiesen-Eidsvoll) nr. 2 1965 kan man lese at det i 
1965 ble påvist to hekkende par av haukugle i Skrukkelidalføret. Den ene reirplassen 
lå ved Lille Svartungen (kom.nr. 02.39) mot Toten. Der vokste tre unger opp. I det 
andre hullet var det to unger, og hekkeplassen lå på vestsiden av øyangen (05.34) i 
] eppedalen. Begge reir lå i hull i tørre trær; det ene (begge?) i furu. 

Utenfor hekketiden er haukugle observert rundt Oslo hØsten 1971: 23 .11.71 ved 
Østmarksetra (03.01 ) og tidligere i måneden i Bærum (02. 19). 

Summary. 
Hawk owl, Sumia ulula, breeding in S-Norway 1965. 

From 191 3--49 we have no record of Hawk owl breeding in S-Norway, although it 
was known to do so before that time. Afterwards we have only a few records and now 
two more are added. 

Dag Kjelsaas, Sørkedalen, Oslo 7. 
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FLERE FUGLEOBSERVAS]ONER I ATNAS]ØFELTET 

T idligere publiserte observasjoner i Atnasjøfeltet ble summert opp av Fremming og 
Slagsvold (1968). Her skal kort omtales observasjoner som Heinrich Schiemann og 
]iirgen Rhode g jorde i juni og juli i 1960-61, 1963-65 og i 1968. 

Arter som tidligere ba-re e-r observe-rt noen få ganger: 
Hegre, Ardea. eine-rea, knekkand, Anas que-rquedula, sjøorre, Melanitta fusca, sandlo, 

Ch~radnus hiatteula, dobbeltbekkasin, Gallinago media, grønnspett, Pieus viridis, svart
meiS, Parus ater! t.rekryper, Ce-rthia fa.miliar:is, gjerdesmett, Troglodytes troglodytes, gul
sanger, Htppolats tetenna, munk, SylVia atneaptlla, bøksanger, Phylloseopus sibilatrix, og 
lappspurv, Calearius lapponieus. 

Arter observert for første gang: 
Skjeand, Anas c!ypeata. Et par i Atnamyra 6/6-61, og en hann 20/6-68 
Svartand, Melanitta nigra. Fire individer ble sett 29/6-61 i nordre ende av Atnasjøen. 
Fasan, Phasianus eolehieus. Observert 8/6-61 SV for Atnamyra og 23/6-63 ved Atnabru. 
Akerrikse, C-rex e-rex. Ble hørt om kvelden 23/6 og 2/7-63 ved Nesset. 
Temmincksnipe, Calidris temminekii. Et individ holdt seg på en sandbanke ved Sætri 

21/6-65. 
Skogdue, Columba oenas. Bare observert en gang, 28/6-61 ved Holte. 
Ringdue, Columba palumbus. Ble sett 6/6-61 p å Atnamyra 23/6-63 ved Atnabru og 

16/6-65 i Lausådalen. ' 
LØvmeis,. Parus .palustris. Observert 22/6-61 mellom Fagervoll og Atnasjø kafe. 
Stjertmeis, Aegtthalos caudatus. En ad . med mat i nebbet ble sett 21/6-64 på Atnamyra. 
Gransanger, Phylloseopus eollybita. To individer ble hørt nær Lausåa 21/6-63 og to 

mellom Straumbu og N esset 21/6-64. 
Svartspett, Dryoeopus ma-rtius, er ikke observert i Atnasjøfeltet. Et individ ble hørt 

13/6-65 ved Lonfossen, Sø for Atnasjøfeltet. 

Run?t Atnasj~n, ca. 700 m o.h., e~ et variert land~kap med dyrkede marker, store myr
omrader og tjern, furuskog med mnslag av frodig løvskog og store feit av reinlav, 
bjørkeskogbeltet mot fjellet og videre opp til snaufjell og hØyfjell. Foto: Edvard K. Barth. 
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Arter konstatert hekkende for første gang: 
Heilo, Pluvialis apricaria. Reir med fire egg nedenfor Setervola nær tregrensen 

17/6-63. 
Rugde, Scolopax rustieala. To ad. ble oppdaget 16/6-61 nær Sjøliseter og de ga fra 

seg brummende og kvekkende lyder da de fløy opp. En juv. ble sett. 
Blåstrupe, Luscinia suecia. Reir med seks nesten flygedyktige unger ble funnet 30/6-63 

nær Vulutjønn. 
Dompap, Pyrrhula pyrrhula. 28/6-68 et par med juv. ved Nesset. 

I lØpet av besøkene ble i alt 109 forskjellige arter observert, derav 10 som ikke tid
ligere er notert i området. Det totale antall arter observert i Amasjøfeltet kommer således 
opp i 135 når fasan ikke medregnes. (Opplysninger om utsetting av denne art foreligger 
ikke.) Hekking ble konstatert for første gang for 4 arter slik at det totale antall arter 
hvor hekking er påvist nå er 82. 

Til en sammenligning ble det i Fokstua-området i årene 1926-53 observert i alt 128 
arter hvorav 73 ble konstatert hekkende (Barth 1954) . Dunker (1966) nevnte at i alt 
161 arter er påvist i distriktene Tinn, Hjartdal og Notodden i Telemark, hvorav 76 er 
sikre rugefugler. Langvatn og Moksnes (1969) førte opp 90 arter i Folldalen i Troll
heimen hvorav 41 med sikkerhet er funnet hekkende, mens Moksnes (1971 ) nevnte at 
det i Forradaisområdet i Nord-Trøndelag er observert 105 arter hvorav 57 med sikker
het er funnet hekkende og 28 etter all sannsynlighet hekker. 

Antall besøk og tidspunktet for besøkene var ikke det samme i de refererte kvalitative 
undersøkelsene. Det er stor forskjell i geografisk beliggenhet av områdene, og de byr ikke 
på de samme biotoptyper. Resultatene kan derfor ikke direkte sammenlignes men indi
kerer en variert fuglefauna i Amasjøfeltet med et stort antall hekkende arter. 

Litteratur. 
BartH\ E. K. 1954: Fokstumyras ornitologiske historie. Fauna och Flora 49: 33-61. 
Dunker, H. 1966: En oversikt over fuglefaunaen i distriktene Tinn, Hjartdal og N otoden 

i' Telemark. Fauna 19: 61-78. 
Fremming, O. R. og Slagvold, T . 1968: Fuglefaunaen i Amasjøfeltet. Fauna 21: 179 

-192. 
Langvam, R. og Moksnes, A. 1969: Trekk fra fuglefaunaen i Trollheimen. Fauna 22: 

56- 61. 
Moksnes, A. 1971: Ornitologiske undersøkelser i Forradaisområdet i Nord-Trøndelag 

sommeren 1970. Sterna 10: 65-89. 

Summary. 

New bird observations from the Atnasjo region. 
The bird fauna of the Amasjo area in central southern Norway has been described 

previously (Fauna 21: 192) . The reported observations here are from June and July 
1960-61, 1963-65 and 1968. .... 

A total of 135 species is now recorded for the AtnasJo area 82 of whlCh have been 
found breeding there. 

N eue Vogelbeobachtungen im Atnasjo-Gebiet. . . . 
Die Avjfauna im Atnasjo-Gebiet, im mmieren S-Norwegen, 1st Ifi m.ehr:re~ Arbelte~ 

beschrieben worden (siehe Fauna 21: 192) . Hier sind Beobachtungen 1m JUni und Juli 
1960-61, 1963-65 und 1968 aufgefiihrt. Infolge dieser und frii~eren Untersuch~.ngen 
sind im Atnasjo-Gebiet 135 Arten festgestellt worden, und davon slfid 82 Arten brutend 
gefunden. 

Heinrich Schiemann 
54 Koblenz-Horchheim 
H orchheimer Hohe 9 
Vest-Tyskland 
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!urgen Rhode 
2357 Bad Bramstedt 
Rheumaheilstatte 
Vest-Tyskland 

T ore Slagsvold 
Zoologisk laboratorium 
Universitetet i Oslo 
Blindern, Oslo 3 

GULNEBBLOM, GAVIA ADAMSlI, VED BJARKØY I TROMS 
Like før jul 1971 ble en gulnebblom 3 ad. tatt i sjøgarn ved Bjarkøy (kom. nr. 19.15). 
Iflg Haftorn 1971: «Norges fugler» er arten tilsynelatende meget sjelden, men antas 

å være mer vanlig enn tidligere antatt på strekningen Lofoten-Vardø. 

Summa ry. 
White billed diver, Gavia adamsii, at Bjarkoy in Troms county. 

An adult male was caught in a gillnet during Christmas 197 1. 
Fredrik S. Bendiksen, N-9426 Bjarkoy. 

NYE FUNN AV DOBBELTSUGER I YTRE OSLOFJORD 
To eksemplarer av dobbeltsuger, Diplecogaster bimaculata, ble fanget i trekantskrape 

i en dybde av 15 m på Østsiden av Store Færder, Tjøme, henholdsvis 3.4. og 4.4. 1971. 
Det første individ ble tatt på en lokalitet med grov sand og mye død Cyprina og målte 
21 mm. Ved fangsten av det andre eksemplaret inneholdt skrapen skjellsand, og også 
denne fi sken hadde en totallengde på 21 mm. Begge eksemplarene er magasinert ved 
Universitetets zoologiske museum, Oslo. 

Fra tidligere foreligger det kun to publiserte funn av dobbeltsuger i Sydøst-Norge, 
hvorav det ene stammer fra samme lokalitet som de to ovenfor nevnte eksemplarer 
(Gunnarsen og Michaelsen 1971, Fauna 24: 50). Det andre, også fra Vestfold, er tatt 
noe lenger vest, ved RauerØyene i Tjølling (Pethon 1970, Fauna 23: 108-113). Utfra 
foreliggende funn er det rimelig å anta at det finnes en fast bestand avarten i ytre 
Oslofjord. 

I N orge er arten ellers utbredt fra Trøndelag til Stavangerfjorden, og fra den svenske 
vestkysten er det dessuten et enkelt funn ved Bohuslan Vaderoar. Ifølge stasjonslister 
som fins ved zoologisk museum, Oslo, er kystområdet syd og østenfor Rogaland relativt 
godt undersøkt av avdøde førstekonservator Knaben. Under disse undersøkelsene ble 
det bare gjort ett funn av dobbeltsuger (Pethon op. cit.). Kysten av Sydøst-Norge skulle 
ellers presumptivt by på vel egnede biotoper som tilfredsstiller artens biologiske krav. 

Summary. 
New records on two-spotted sucker in outer Oslo fiord. 

Two speeimens of Two-spotted Sucker, Diplecogaster bimaculata, were captured at 
Store Færder, Tjome in Vestfold county, on 3. and 4. April 1971, both measuring 21 mm. 

T ore Gunnarsen / Jan Michaelsen. 

ØREKYT I NORD-TRØNDELAG 
I tilknytning til Tor G. Heggbergets opplysning i FAUNA 1/72 s. 54 om ørekyt, 

Phoxinus phoxinus, i Stjørdalsvassdraget i Nord-Trøndelag kan nevnes at den forekom
mer geografisk noe nærmere enn han angir. Risvannet i Verdal (17.21), som har tilløp 
fra Kråkfjellet hvor også Stjørdalsvassdragets tilløpsutposter begynner, har i en årrekke 
hatt stor ørekytbestand, uten at jeg kjenner til hvor lenge. 

Vi oppdaget den først i 1960 iRisvannets utløpsbekk som har avløp til elven Inna i 
Verdal. Senere, under tilskuddsforing for ørret i Risvannet, oppdaget vi store mengder 
som spiste alt tilskuddsfor vi la ut. Ørekyten kom i store flak inn på foringsplassene. 
I hvilken grad det er forbindelse mellom bekker som går til Risvann og bekker til 
Færen er ikke undersøkt. Også forekomsten av ørekyt i Risvann forklares med at 
svenske sports(?) fiskere har sloppet agnfisk i vannet. 

Risvann som . i gamle dager» hadde en bra ørretbestand, har i dag en dårlig. Om dette 
har sammenheng med ørekyt-forekomsten vites ikke, men det var fin fisk der før Øre
kyten kom. I senere tid har den vært dårlig. 

Summary. 
The Minnow, Phoxinus phoxinus, in Verdal, N-Trondelag. 

In 1960 the Minnow was discovered in Risvannet (17 .21) where hte species OCCutS 

with in a great density. - In "the good, old days" this was a fine troutlake but today it 
is a poor one for trout. Harald W ågø. 
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UTSETTING AV HARE PA SVALBARD I 1930 OG 1931 
O. LØnØ (Medd. Norsk Polarinst. 84, p. 26-29, 1%0) har beskrevet utsettinger av 

nordhare, Lepus timidus og arktisk hare, Lepus arcticus, på Svalbard i årene 1930, 1931 
og 1936. Han bemerker at kjønn og alder til dyrene ikke er kjent. I brev av 8/9-31 
fra Sysselmannen på Svalbard til dr. O. Olstad, Oslo, er det imidlertid oppgitt følgende 
fordeling for utsettingene i 1930 og 1931: 

Art (Speeies) 
Lepus timidus 
Lepus timidus 
Lepus arcticus 

1930 ....... . 
1931 ....... . 
1931 . ... . .. . 

~ ~ 
Juv. Ad. 

2 
9 
3 

\? \? 
Juv. Ad. 

2 
l 8 

Total 
4 

19 
3 

Arktiske harer kan ennå muligens forekomme på Svalbard i et meget lite antall, men 
nordhare er trolig dødd ut (LØnø, op. cit., N. Heinz og M. Norderhaug i Norsk Polarinst. 
Arb:Jk henholdsvis for 1%3 og 1970) . 

Summary. 
Introductions of hares to Spitzbergen in 1930 and 1931. 

Some additional data is given on the introductions of Blue hare, Lepus timidus, and 
Arctic hare, Lepus arcticus, described by Lono (1960). Svein Myrberget. 

REIR A V STILLITS I DRØBAK 
Et reir av stillits, Carduelis carduelis, ble funnet i Drøbak, Frogn, Akershus, i juli 

1971. Ifølge S. Haftorn (<<Norges Fugler», 1971) ruger arten nå årlig mange steder i 
lavlandet rundt Oslofjorden. På Østsiden av Oslofjorden er det imidlertid ikke påvist 
hekking i Akershus fylke, men det foreligger flere funn av reir eller små unger i øst
fold, bl.a. i Moss. 

Reiret lå i Drøbak, et typisk parklandskap med store trær, i alt vesentlig eik, men 
også en del lind, ask og bjørk. Om sommeren er det yrende folkeliv i parken. Reiret lå 
i en ~ stor eik, 6-7 meter over bakken, i ytterste del av store greiner. Det var relativt 
godt skjult fra praktisk talt alle kanter. Habitat og reirplassering stemmer bra overens 
med de fleste andre norske reirfunn. 

Minst 5 unger forlot reiret 17. juli. Regner en med en rugetid på 13-14 døgn og 
en reirtid på ungene på 12-15 døgn, vil det si at eggleggingen har foregått midt i 
juni. Dette er noe senere enn for de fleste kjente reir i Norge, men nylig utfløyne unger 
er også påvist i august og først i september. 

Summary. 
A nest of Carduelis carduelis in Drobak. 

A goldfinch nest was found in a park east of the Oslo Fjord. At least 5 young left the 
nest on 17 July 1971. Harald Lahn og Svein Myrberget. 

HESTEIGLE I TRANØY, SENJA 
I juli 1%0 fikk jeg fra herr Palmer Kampevoll, Vangsvik, tilsendt en hesteigle, 

Haemopis sanguisuga. Iglen var kommet i en vannledning på .Kampevoll, Tranøybotn, 
Senja. Ledningen tok vann fra en myrgrøft. Arten er kontrollbestemt av vit. ass. Karin 
Andersen, Universitetets Zoologiske Museum, Oslo. 

Skole best yrer Hans Kristian Eriksen, Stongelandseidet, opplyser (pers. medd.) at han 
sommeren 1958 så en igle som måtte være en hesteigle i MotjØnna ved Valvågen, 
Tranøy. Iglen ble fanget, men senere sluppet. MotjØnna er sterkt sur, og holder på å 
gro til, bl.a. med nøkkerose. 

Fra litteraturen er hesteiglen kjent nord til Harstaddistriktet (J. Fjeldså: Fauna 24, s. 
41-48, 1971) . Forskningsstipendiat Karen Anna Økland opplyser (pers. medd.) at det 
foreli .:;ger upubliserte funn avarten helt nord til Billefjord i Finnmark. 

Summary. 
Haemopis sanguisuga on Senja, Troms, North Norway. 

One certain and one uncertain report of the species is given from 1958 and 1960 in 
the Tranoy district (about 61 0 10' N) . This is the nothernmost published record, but 
unpublished records are known farther north, in Finnmark. Svein Myrberget. 
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MAR I JOTUNHEIMEN 
I første uke av april 1971 fant en av oss (S.M.) ved flere anledninger spor etter mår, 

Martes martes, i Heimdalshø, Vågå. Observasjonene ble gjort opp til i en høyde av 
1300 m o.h. Enkelte av sporene var minst 1 km over bjørkebeltet, og i typisk fjellterreng. 
Mårspor i Jotunheimen også sett ovenfor skoggrensen i Veojela, og under Stutgångkam
pen, opp til 1400 m o.h. (B.G.). 

Det er i distriktet sammenhengende skogsområder etter dalførene, slik at disse spor
observasjonene i snaufjellet helst er avstikkere fra skogtrakter. Avstanden fra mårspor i 
høyfjellet til sammenhengende bjørkeskog dreier seg i alle tilfelle om maksimalt noen 
få km. 

Måren hører særlig hjemme i barskog, men finnes også i lauvskog og kan følge bjørke
skogen helt til fjells . Vandringer utenom skogsområder er kjent bl.a. fra Revtangen på 
Jæren (Y. Hagen: «Norges Dyr», 1969, s. 145-146). 

Summary. 
Pine marten, Martes martes, in Jotunheimen. 

In the Jotunheimen, central South-Norway, tracks of Martes martes have on some 
occasions during the winter-time been observed a few kilometers above tree-line in typical 
mountainous terrain up to 1400 m above sea-leve!. 

Svein Myrberget og BjØrn Groven. 

SEN HEKKING AV TYRKERDUE OG TERRITORIEKAMP 
Den 29. september 1971 meddelte Tor Tunheim, Jevnaker i Oppland, at tyrkerduer 

nå var kommet til distriktet. De hadde bygget rede i hagen midt i måneden, og ruget 
på 2 egg. Den 5. oktober fant han en nyklekket unge død i det forlatte redet. 

I brev av 20.12.1971, meddelte Jan Christensen, Bjerkealleen 10, Oslo, at et tyrker
duepar i oktober jaget skjærene bort fra «sin hage». Tidligere på sommeren hadde de 
to fugleartene hatt en relativt rolig sameksistens. Det var bare den ene av duene som 
var særdeles aggressiv. 

Summary. 
Late hatching and territorial fight in Collared doves, Streptopelio decaocto. 

Latest recorded hatching in Norway during the autumn is 5. Oct. 1971, in Jevnaker, 
Opland. In Oslo during October a collared dove drove a pair of magpies out of "its 
garden" . 

H;. Munthe-Kaas Lund. 

OLJEDREPT DVERGLO I BÆRUM 
Oljeskadete vadefugler er meg bekjent påtruffet langt sjeldnere enn andefugler. Den 

20.4.1972 ble på Kalvøya i Bærum funnet en dverglo med olje i fjærdrakten. 
Den var avkreftet og veiet bare 32 gram, normal vekt 40-50 gram. Jeg gikk rundt 

KalvØya; men fant intet oljesøl. 
Den nærmeste kjente dverglopiotop er Solvikbugten, ca. 1 kilometer nordøst for 

Kalvøya, og der ble resgistrert en del oljesøl 5.5.72. 
Ruging av dverglo i Bærum er tidligere omtalt av meg i Fauna (1952 p . 52-56). 
Den oljeskadete dvergloen er nå utstoppet og oppbevares på Zoologisk Museum, 

Universitetet i Oslo. 

Summary. 
Oil-damaged Waterfow!. 

An oil-damaged little ringed pl over (Ccharadrius dubius) was found dying on an island 
some 20 km SW of Oslo near a breeding locality, on 20. April 1972. 

Hj. Munthe-Kaas Lund. 
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SJELDEN GJEST, BRUDEFISK, BERYX DECADACTYLUS, VED HVALER 
I mars 1972 fikk fisker Johan Johansen, Pappar på Hvaler (kornm. nr. 01.11), en 

fisk hverken han eller andre fiskere derute hadde sett tidligere. Jeg ble anmodet om å 
se på den. 

Det viste å være en brudefisk, Beryx decadactylus. Den var 27 cm lang og veide 
385 g. Den var tatt i reketrål på ca. 150 favners dyp ca. 4 mil sydvest for Torbjørn
skjær som ligger utenfor Akerøya. 

O. K . Tønnesen, T oppen Veum, 1600 Fredrikstad. 

Kjent ved flere funn østlige skagerak og nordlige Kattegat, men må anses som en 
sjelden gjest. 

PP. 

Summary. 

Beryx decadactylus a rare guest. 
One speeimen was caught in March 1972 40 km SW of Torbjornskjær 1fi Hvaler 

district, Ostfold county. 
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BOKANMELDELSER 

F. H. VAN DEN BRINK 1972: Europas pattedyr. 
Norsk utgave ved Jørgen A. Pedersen, oversatt av Brynjulf Valum. Tiden 
norsk forlag. Ca. 215 pp. PI. sv. / hv. og farger. Kr. XX,-. 

En ny felthåndbok kommer nå på det norske marked; denne gang om Europas patte
dyr. Forfatteren sier i innledningen at hans intensjon har vært å lage en samlet oversikt 
over pattedyrene i Europa, til hjelp for både amatører og fagfolk - en oversikt, som 
ikke bare er en bestemmelsesnøkkel, men som har med illustrasjoner av dyrene, utbre
delseskarter og opplysninger om enkelte fundamentale trekk fra artens biologi. Denne 
felthåndbok er - som sine forgjengere i den kjente Peterson-serien - blitt en utmerket 
bok. Stoffet om den enkelte art er lettfattelig og greit ordnet, kartene overveiende bra og 
Paul Barruel's gode fargeplansjer er et stort pluss. En god og viktig detalj er siderefe
ransene mellom tekst og illustrasjon. For amatører vil sikkert svarthvitt-fotoene bak i 
boken aven rekke kranier, sammen med en oversiktlig og forklart tannformeltabell, 
være verdifulle og instruktive. I et eget kapittel diskuterer forfatteren en lang rekke tvils
tilfelle og problemer på arts og slektsnivå. Dette kunne med fordel vært sløyfet, siden 
det utvilsomt vil forvirre og skape usikkerhet hos flertallet av bokens norske brukere. 
Fagzoologen vil mange steder savne «gjeldende nomenklatur. i denne boken, og den 
innledende check-list over artene burde vært en fullstendig klassifikasjonsoversikt. 

For den interesserte amatør, til skolebruk og for den naturinteresserte vil boken sik
kert bli givende, og kan anbefales på det beste. 

Per Pethon. 

PIERRE CHARLES-DOMINIQUE / ROBERT D. MARTIN 1972: 
Behavior and Ecology of Nocturnal Prosimians. - Field 
Studies in Gabon and Madagaskar. 
Hefte nr. 9 i serien «Advances in Ethology. som kommer som supplement 
til Journal of Comparative Ethology. 

Dr. P. Charles-Dominique fra Museum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, står for 
det første av de to arbeider i dette hefte: «Ecologie et vie sociale de Ga/ago demidovii •. 
Det er en rapport om et årelangt feltstudium av dverggalago i Gabon, hvor disse små, 
insektetende halvaper - opp til 80 g - lever i urskogens tette bladverk. Samholdet i 
småflokker gjenopprettes ved kallesignaler, som også har bidradd til at disse dyrene blir 
kalt bush-ba bies. Hunnenes domene viste seg å være et par hundre meter langt, mens 
hannenes kunne være opp til 500 m langt. Den nyfødte dverggalago er helt hjelpelØs 
og kan ikke gå. Likevel blir den snart tatt med fra reiret og plassert i vegetasjonen, mens 
moren drar videre på nattlig tokt. Hun finner lett tilbake ledet av ungens skrik. 

Dr. Robert D. Martin, Dep. Anthropology, University College, London, har utført det 
andre arbeidet: cA Preliminary Field Study of the Lesser Mouse Lemur (Microcebus 
murinus)>>. Musemaki er med et par underarter utbredt på Madagaskar. De blir også 
kalt dverglemur. 

Disse to uavhengige arbeider viser overraskende nok en rekke likhetspunkter i atferd 
og levevis når det gjelder Afrikas bush-baby og Madagaskars musemaki. Dette kaster 
nytt lys over primatenes tidligste utvikling. 

Jørgen A. Pedersen. 
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R. H. HORWICH 1972: The Ontogeny of Social bevior in the 
Gray Squirrel (Sciurus carlinensis). 
Advances in Ethology, Supplement 8 to Journal of Comparative Ethology. 
Verlag Paul Parey, Berlin 1972. 103 pp. 70 fig. kart. DM 39,60. 

Individets utvikling, ontogenesen med de ulike stadiene, synes å gjøre individet til 
mange, skjønt hele tiden likevel bare en. ~je~l1~skap ul enkelte faser av denne mod
ningsprosess gir et ukomplett bilde; for hva mdlvldet er, avhenger ~v hva det v~r.. • 

Den sosiale atferd til grå ekorn ble nøye studert fra fødselen av I et forsøk pa a forsta 
hvordan ungdyrets atferd utvikles og inngår i den voksnes at~erdsmØnster. 

Likhetene mellom ulike pattedyr i samme aldersgruppe er Iøynefallende og denne ul!-
dersøkeIsen kan stå som mønster for studier av andre ekorn, av andre gnagere og kanskje 
også a vandre pattedyr. 

Jørgen A . Pedersen. 

BERTEL BRUUN 1972: Cappelens fuglehåndbok. - Europas 
fugler I farger. 
Illustrasjoner av Arthur Singer. Norsk utgave ved Gunnar Lid. 
J. W. Cappelens forlag, Oslo. 1972. 317 pp. Kr. 38,-. 

Den norske utgave av Europas fugler er redigert av Gunnar Lid. Utbr.edelsesk~rtene er 
en god støtte for leserne når det gjelder bedømmelse av evenruelle Sjeldne gjester til 

vårt land. . k dd ·1 
Boken har for øvrig et meget godt billedverk og er således et verdfullt uls u u 

våre populære fuglebøker. 
John Krog. 

URS N. GLUTZ VON BLOTSHEIM 1971: Handbuch der Vogel 
Mitteleuropas. Bd. 4 Falconiformes. 
Bearbeidet også av Kurt M. Bauer og Einhard Bezzel. Akad. Verlagsg., 
Frankfurt a.M. 1971. 943 s. DM 119,-. 

Boken har 131 illustrasjoner, og teksten er både kort.fattet .og saklig. Blo!zhe!m frem
hever i forordet at det i dette bindet ikke bare er henSikten a f.remlel?ge var na;,ærende 
viten om rovfuglene. Boken bør også bli et nyttig instrument I arbeidet med a bevare 
rovfuglene i vår stadig mere forurensete verdensdel. . d 

H,. Munthe-Kaas Lun . 

BJØRN BJØRNSRUD 1962: Fugleholker, 4H oppgave - Fag
lederguide til ccFugleholker». 
Utgitt av Norske 4H, 1371 Asker, 1972. 

For 10 år siden kom første utgave av disse hefter som er en kursgrunnbo~ og e? 
lærerveiledning i denne spesielle ornitologiske atkivitet. De har vært anvendt I NZF s 
lokalavdelinger og i den forløpne tid har ca. 4 500 ~Here lØst opp.gaven og hengt ut ca. 
55000 fugleholker. Vi kan grarulere BjØrnsrud og hape at den reViderte, nye utgaven VII 
gi grunnlag for ennå mere glede for ennå mange flere oppgave-løsere. 

Jørgen A . Pedersen. 

J. L. CLOUDSLEY-THOMPSON 1971: The Temperature and 
Water Relations of Reptiles. 
Merrow Technical Library. General Editor: J. Gordon Cook, B.Sc., Ph.D., 
F.R.I.C. Merrow Publishing Company Ltd., 276 H empstead Road, Watford 
Herts. , England. 1971. 159 pp. f 2,50. 

Forfatteren påpeker at man ikke uten videre kan inndele. dyrene i. poikilot.er:ne og 
homeoterme men at mange av våre kaldblodige dyr er ved sm atferd I stand til a opp
rettholde en' bemerkelsesverdig konstant temperatur. 
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Boken gir en meget god innføring i problematikken angående krypdyrenes temperatur
regulering og en noe mindre gjennomgåelse av deres vannbalanse. Arsaken til denne 
lille skjevhet må vel søkes i at vi har vesentlig mindre kjennskap til de sistnevnte for
hold, som krever grundige studier under kontrollerte forhold. 

Boken har en meget utførlig litteraturliste. Den representerer kanskje det mest verdi
fulle bidrag til feltet sett fra en temperatur regulasjons fysiologisk synsvinkel. 

John Krog. 

PER HOLM KNUDSEN 1972: Frøen Jakob. 
Borgens forlag, Odense 1972, 24 s., D.kr. 28,50. 

denne danske billedboken for barn fortelles kort og greit om froskens liv fra egget 
befruktes til isen dekker vannet. De fargerike festlige illustrasjonene bør vel også kunne 
brukes i en norsk utgave? 

Hi. Munthe-Kaas Lund. 

OLAV ORMSTAD & KNUT ROM 1972: Isfiske. 
Cappelens forlag, Oslo, 10. feb. 1972. 128 s. kr. 33,50. 

Sportsfiske er veien til naturopplevelser for svært mange mennesker, som alt for ofte 
betrakter isleggingen av elver og vann som sluttstrek for året. Denne boken viser hvor 
galt dette er. Den er en håndsrekning, et velkommen på isen til hele familien - til 
isfiske 

Jørgen A. Pedersen. 

LIONELL G. HIGGINS og NORMAN D. RILEY 1972: 
Sommerfugler. Europas og Nordvest-Afrikas dagsommer
fugler. 
N orsk utgave ved Magne Opheim. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1972. 
366 sider. heftet kr. 52,-, innb. kr. 59,- . 

Av alle de omtrent 800000 kjente insektarter på jorden er det dagsommerfuglene 
som først fanger de fleste folks interesse. Det er derfor meget gledelig og litt aven be
givenhet at det nå for første gang foreligger en bok utgitt i Norge som omfatter samt
lige 97 arter norske dagsommerfugler med utfØrlige beskrivelser og illustrasjoner. I det 
geografiske området som boken dekker forekommer ca. 380 arter dagsommerfugler. Av 
disse er minst 11 2 arter endemiske og finnes bare her. 

Boken er ment å være en bestemmelsesbok hvor en uten særlige forkunnskaper og 
uten bruk av innviklete bestemmelsesnøkler skal kunne artsbestemme sommerfugler ut 
fra fargeplansjer og en kort beskrivelse. Boken har 760 fargeillustrasjoner ordnet som 
helsides plansjer. Illustrasjonene er meget vakkert utført med store, detaljrike bilder i 
naturtro farger. Alle de nevnte arter og de viktigste underarter er avbildet med både 
hunn og hann, vingenes over- og underside. På plansjene savner en systemet med piler 
til viktige karakterer som er kjent fra de andre bøkene i serien. 

Innledningskapitlet tar for seg systematikk og dyregeografi hvor variasjon, artsdannelse 
og zoologisk navngiving er behandlet. Kapitlet om sommerfuglenes bygning danner 
grunnlaget for forståelsen av de senere beskrivelser av sommerfuglartene. Det er her 
brukt en rekke benevnelser og forkortelser for ribber og vingefelter som det nok vil ta 
begynnere litt tid å komme inn i. Innsamling og behandling av sommerfugler er også 
beskrevet. Bokens hoveddel er beskrivelsen av de enkelte arter. For hver art er det dess
uten gitt opplysninger om flyvetid, tilholdssteder, utbredelse, variasjon og arter som 
ligner. Bakerst i boken er det samlet 371 utbredelseskarter. 

Magne Opheim har gjort et utmerket og grundig arbeide med den norske utgaven og 
ca. Y5 av utbredelseskartene er korrigert med hensyn til norske områder. 

En liten notis i boken er verd en større omtale. Det gjelder The European Invertebrate 
Survey ved Biological Records Centre i England og deres igangsatte kartleggingsarbeide 
av Europas dagsommerfugler. Den anmeldte boken betraktes som et viktig ledd og hjelpe-
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middel i dette arbeidet. Utbredelseskarter, prikkarter med prikker som dekker ruter på 
50 X 50 km skal lages ved hjelp av datamaskiner og en storstilt innsamling av registre
ringer. Sommerfuglforskningen er for en stor del utført av dyktige amatørforskere. Gode 
eksempler på slike er bokens norske tilrettelegger siv.ing. Magne Opheim og forfatteren 
Higgins. De aller fleste av bokens illustrasjoner bygger på sommerfugler i Higgins 
private samling. I registreringsarbeidet er det helt nødvendig med hjelp fra mange inter
esserte amatører og det er å håpe at målsettingen blir en inspirasjon for mange til å 
kontakte registreringssenteret for nærmere opplysninger og registreringsskjema. 

Boken anbefales alle sommefuglinteresserte og de som ikke er det vil bli det med en 
slik bok som veileder. 

Reidar Mehl. 

BENGT-OLOF LANDIN: Insekter bind 2:1, 2:2. Fåltfauna. 
Natur och Kultur, Stockholm 1970/71. 1053 s. 1920 figurer. Kr. 236,-. 

I 1967 startet serien, Fiiltfauna, redigert av Bengt-Olof Landin. Serien har begynt med 
insektene. FØrste del, som i tillegg til omtale av insektene generelt også omfattet alle 
ametabole og hemimetabole insekter, var svært lovende. Annet bind har blitt et verk på 
over 1000 sider og er derfor delt i 2 bøker, som omfatter biller, strepsiptera og vepser. Det 
hadde vært ønskelig om alle billene hadde vært samlet i en bok, men det har vært tek
niske vanskeligheter som forfatteren ikke har vært herre over. Oppbyggingen av boken 
er den samme som i første bind. Bestemmelsestabeller fører fram til familier og slekter, 
og under slektene blir en del arter nevnt. 

Den mest imponerende del av bind 2 omfatter Hymenoptera. Dette betyr ikke at 
billedelen er dårligere, men med billelitteraturen har vi vært relativt godt dekket. Når 
det gjelder vepsene derimot har det vært sparsomt med nyere litteratur. Jeg må få g i for
fatteren kompliment for at vepsene har kommet med så fullstendig. Vi står jo her over
for grupper som er meget vanskelige systematisk. Det er derfor gledelig å oppdage hvor 
lett en kommer fram i tabellene. Dette har ikke minst de mange og gode tegninger 
ansvar for. 

Bare en liten ting. Under Bothritorax s. 809 står nevnt at artene er parasitter på 
blomsterfluepupper. Parasiterte larver av blomsterfluer når imidlertid ikke puppestadiet 
før de drepes av parasittene. D ette til forskjell fra Syrphophagus som klekkes fra pup
pene. 

Det er godt håp om at vi etterhvert ved hjelp av bl.a. Landins serie får bedre kjenn
skap til insektene, ikke minst til vepsenes orden. Bøkene virker stimulerende, og jeg kan 
anbefale dem på det beste. 

Ragnhild Snudby. 

THEODORE SAVORY 1971: The Principles of Mechanistic 
Biology. 
Merrow Publishing Co. Ltd., England 1971 , 35 pp. 

This vol urne is the first on a biological subject in a new series of monographs aimed 
at concise, authoritative reviews of technical topics. The author, a public school master 
and expert on arachnids, has written this book in the conviction that recent advances in 
molecular biology have so strengthened the mechanistic position that the time has come 
for a review of the mechanist' s doctrine. Is a review necessary for the biologist of one of 
a controversy that is now rather out of vogue and are there really many biologists that 
would to-day seriously propound the doctrine of vitalism in biological systems? 

The book looks briefly at many of the advances in biology over the past 20 years, 
such as studies on the origin of life, the genetic code and cell metabolism and points 
out that new discoveries seldom, if ever, support vitalism. However, there is still, and 
will be for some time yet, the possibility that there is some undetecred form of "Iife 
force". The monograph can be quickly read, it is only 35 pages, and the biologist may 
find some interesting ideas on the philosophical basis of his subject. 

John Brittain. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Norsk Zoologisk Forening 
Arsberetning for tidsrommet 21. april 1971-21. mars 1972 

Styret har bestått av universitetslektor Bengt Christiansen, formann, cand. mag. Nils 
Chr. Stenseth, nestformann, amanuensis Reidar Borgstrøm, kasserer og konservator Marit 
E. Christiansen, sekretær, alle Oslo. Konstabel Ragnar Syvertsen, Tønsberg, amanuensis 
Jon-Arne Sneli, Trondheim og konservator Jørgen A. Pedersen, Oslo har vært styremed
lemmer. 

Dessuten har styret bestått av følgende styremedlemmer: Cand. mag. Turid Kjølset 
Andresen, Oslo-avd., vit. ass. Sigmund Tvermyr, As-avd., Birger Nesholen, Kongsvinger
avd., lektor Frode Berge, Valdres·avd., lektor Arve Narud, Grenland-avd., konservator 
Peter Valeur, Kristiansand-avd ., Øystein Frøiland, Bergen- avd., Magne Ødegaard, Volda
avd. , Arne Inge Holen, Sunndal-avd., adjunkt Tor M. Larsen, Verran-avd., Per Straum
fors, Rana-avd., BjØrn Rasch-Tellefsen, Harstad-avd., cand. mag. Per Grotnes, Tromsø-avd. 

Varamenn: Professor dr. Arne Løvlie og dosent Jan Økland, begge Oslo. 
Regnskapskomite: Universitetslektor dr. Per Bergan og dosent dr. Kåre Elgmork, begge 

Oslo. 
Valgkomite: Professor dr. Rolf Vik, førsteamanuensis dr. Age Jonsgård og universitets

lektor Arne W . Martinsen, alle Oslo. 
FAUNA: Redaktør: Professor dr. Rolf Vik (til 31. desember 1971 ) , universitetslektor 

Bengt Christiansen (midlertidig fra 1. januar 1972). Redaksjonssekretær: Førstekonserva
tor dr. Edvard K. Barth (til 30. september 1971), konservator Jørgen A. Pedersen (fra 
1. oktober 1971). Redaksjonskomite: Forsøksleder dr. Alf Bakke (til 1. august 1971), kon
servator Jørgen A. Pedersen (til 30. september 1971), vit. ass. Reidar Mehl (fra 1. au
gust 1971 ), universitetslektor Bengt Christiansen (til 31. desember 1971), dr. John Brit
tain (fra 1. januar 1972), konservator Per Pethon (fra 1. januar 1972) . 

Navne,komite: FØrsteamanuensis dr. Age Jonsgård, direktør Jac. Fjelddalen, universi
tetslektor Bengt Christiansen. Dessuten: Konservator Jørgen A. Pedersen, professor dr. 
Aug. Brinkmann, museumsdirektør Holger Holgersen, konservator Albert Lillehammer 
fiskerik?nsulent Trygve Løkensgard, konservator Per Pethon, konservator Tor Strømgren: 
uOlversltetslektor dr. C. StØp-Bowitz og lektor Aage Wildhagen. 

Fttglenavnkomite (NOF): Museumsdirektør Holger Holgersen, førstekonservator dr. 
Edvard K. Barth, statens jaktkonsulent dr. Yngvar Hagen, professor dr. Svein Haftorn og 
førstekonservator dr. Johan Willgohs. 

Insektnavnkomitti (NEF) : Direktør Jac. Fjelddalen, forsøksleder dr. Alf Bakke, profes
sor dr. Ragnhild Sundby og konservator Albert Lillehammer. 

Biocidkomite: Professor dr. Ragnhild Sundby, amanuensis A. Bylterud, sivilingeniør H. 
Friestad og amanuensis J . Sakshaug. Dessuten: Mag. scient. R. Haavaldsen, statens jakt
konsulent dr. Yngvar Hagen, amanuensis G . Holt, konsulent S. Huse, vit. ass. E. Snekvik, 
professor dr. G . Lindberg, overlege F. Mellbye, universitetslektor Hj. Munthe-Kaas Lund, 
høgskolelektor A. Stabursvik, dosent dr. L. SØmme, høgskolelektor G. Taksdal og ama
nuensis E. Weydahl. 

Naturstellkomite: Cand. real. Anders Klemetsen, cand. real. Magnar Norderhaug, do
sent Jan Økland og konservator Marit E. Christiansen. - NNV's faglige råd: FØrstekon
servator dr. Edvard K. Barth. 

Indekskomite: Cand. real. Karen A. Økland. 
Kurskomite: Skogkonsulent BjØrn Bjørnsrud og konservator Jørgen A. Pedersen. 
Ekskursjonskomite: Cand. mag. Gunnar Lid og avd~lingsleder Dagfinn MØller. 
Oslo-avddmgens styre var: Turid KjØlset Andresen, Steinar Myhr, Nils RØv. D essuten: 

Albert W . Owesen, Gunnar Lid og Morten Dalene. 
As-avdelingens styre var: Sigmund Tvermyr, Erik Børset. Dessuten: Nina Skjeseth, 

Johs. Østmo og Fridtjof Mehlum. 
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Kongsvinger-avdelingens styre var: Birger Nesholen, Arild Hagen, Berit Edsberg, Tor 
Prøven. Dessuten: Hermann Hagen, Asbjørn Skogstad og Halvard Sørli. 

Valdres-avdelingens styre var: Frode Berge. Dessuten: Per Isachsen, Alf Sag bråten, 
Bjørn Sandemo, Asbjørn Sandemo og Reidar Wangensteen. 

Grenland-avdelingens styre var: Arve Narud, Terje Knudsen, Knut RØnning. Dessuten: 
Dag Bering, Kai Arne Paulsen, Signe Vik og Lisbeth Svendsen. 

Kristiansand-avdelingens styre var: Peter Valeur, HjØvard Marcussen, BjØrn Vidar Ols
son, Oddmund Hagen. Dessuten: BjØrn Haugerud, Jan Petter Bliksfjord, Per Svein Holthe, 
Ådne Nordbø og Øystein Botnen. 

Bergen-avdelingens styre var: Øystein FrØiland, Herman Bjørke, BjØrn Midttun. Dess
uten: Geir Litland, John Matthews, Ansgar Aandahl og Bjarne MeidelI. 

Volda-avdelingens styre var: Olav Torvmo, Magne Ødegård, Karl Ivar Stangeland. 
Sunndal-avdelingens styre var: Arne Inge Holen, Øystein Bollingmo, Tor Storli , Asbjørn 

Holen. Dessuten: Gunnar Sæther, Ernst Audvin Liibbe og Ole T. Ørsal. 
Verran-avdelingens styre var: Tor M. Larsen, Sigmund Haldås, Vigdis Landsem. Dess

uten: Jens Rømuld og Ole Kristian Antonsen. 
Rana-avdelingens styre var: Per Straumfors, Arne Krohn, Per A. Claussen. Dessuten: 

Per Wolden og Roger Gjerstad. 
Harstad-avdelingens styre var: Bjørn Rasch-Tellefsen, Seva Id Eilertsen, Hans Helge Jør

gensen, Karl Annar Markussen. Dessuten: Per Leiros og Hans Edvard Roll. 
Tromsø-avdelingens styre var: Per Grotnes. Dessuten: Odd Johannessen, Brynjulv 

Kvamme, Odd Alvarstein, Jan Erik Hoff, Knut Hansen og Jan H. Kristoffersen. 
NZF hadde pr. desember 1971 2121 medlemmer. 
Arsmøte ble holdt på Universitetet, Blindern, 21. april 1971. Referat fra årsmøtet ble 

publisert i FAUNA 24 (3). 
Festmøte, ekstraordinært årsmøte, i anledning NZFs 25-års jubileum ble holdt på Uni

versitetet, Blindern, 2. november 1971. Referat fra festmøtet og foredrag og kåserier som 
ble l}oldt på festmøtet, er publisert i FAUNA 24 (4) . 

På festmøtet 2. november 1971 ble zoologen Per HØst valgt til æresmedlem av Norsk 
ZoQ!ogisk Forening for det arbeid han har gjort for å fremme kjennskapen til og 
interessen for norsk dyreliv. 

I forbindelse med 25 års jubileet arrangerte foreningen en fotoutstilling med motto 
«Norsk Fauna». Utstillingen skal sendes rundt til interesserte lokalforeninger. 

Det er avholdt ett styremøte og arbeidsutvalget har hatt fire møter i beretningsåret. 
Kari Krog har fortsatt som kontorhjelp og har tatt seg av kartoteket, utsendelser m.m. 

I oktober ble det sendt ut purringsbrev til de medlemmer som da ikke hadde betalt 
kontingent for 1971. Videre ble det sendt postinkassasjon til medlemmer som skyldte 
kontingent for to år. Tidsskrifter fra bytteforbindelser oversendes fortsatt til de zoolo
giske museer som til gjengjeld betaler en årlig medlemskontingent til NZF for hvert 
lØpende tidsskrift. 
FAUNA, årgang 24, omfatter 4 hefter med tilsammen 264 sider. Opplaget var på 2500. 

Eldre årganger av FAUNA er til salgs for kr. 10,- pr. årgang til medlemmer. Samle
permer til 2 årganger av FAUNA er til salgs for kr. 12,- pr. perm (inkludert porto) ved 
henvendelse til NZF, Zoologisk museum, Oslo 5. 

Navnekomiteen håper å få utgitt liste A virveldyr i 1972. 
Indekskomiteen arbeider med indeks for de første tyve årganger av FAUNA. 
Kurskomiteen har fortsatt anstrengelsene for å få i gang studievirksomhet i NZF. Det 

blir tilbudt studieplaner utarbeidet av norske 4H studieforbund, hvor NZF er medlem. 
Ekskursionskomiteen har arrangert en vellykket tur til Runde på forsommeren 1971. 

Oslo-avdelingen: 

Årsmøtet valgte følgende styre for 1972: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 
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Sigurd K. Berg. 
Steinar Myhr. 
Karen Øien. 
Halvor Iversen, BjØrn Halle, Gunnar Lid. 

Det har vært holdt 9 medlemsmØter i året. Av disse har 5 vært holdt som fellesmøter 
med NOF de resterende 4 som rene NZF-mØter. MØtene i vårsemesteret ble alle holdt i 
Aud. 2, Det nye kjemibygget, Blindern. I høstsemesteret er møtevirksomheten blitt lagt 
til det betydelig større Aud. 1, Det nye kjemibygget, Blindern. 

Følgende foredrag er holdt i perioden: 
Amanuensis Reidar BorgstrØm: Regulering av Savalen. Hva skjer med dyrelivet? -

Forsøksleder Leif G. Rosseland: Røkt og beskatning av vår atlantiske laks. - Cand. mag. 
Gunnar Lid og programsekretær Arne Aasgaard: Fra Peter Scotts reservat for andefugler 
i Vest-England. - Underbestyrer Hjalmar Munthe-Kaas Lund: På sporsnØ, - dyrelivet 
om vinteren. - Mag. scient. Jørgen Rabøl: Orienteringsforsøk med fugl. - Stud. real. 
Ingar Blakar: Moskusfe og andre dyr på Dovrefjell. - Dosent Kåre Elgmork: Bjørne
stammen i Vassfaret. - Konservator Einar Brun: Fuglefjell langs Norskekysten. - Pro
fessor Kai Westerskov: Dyreliv på New Zealand. 

Foredragene har vært ledsaget av lysbilder, lydopptak eller film. To ganger er det også 
blitt vist en film etter foredragets slutt. 

I møteperioden er det tre ganger arrangert selskapelig samvær med servering på zoolo
gisk seminarrom. 

FrammØtet på medlemsmøtene har vært meget høyt. Antall frammøtte har variert mel
lom ca. 100 og ca. 160 personer. Delvis skyldes nok de store tall fellesmøtene med NOF, 
men det er også registrert en merkbar økning i interessen for de rene NZF-mØter. 

Det har i perioden ikke vært arrangert noen ekskursjon. 
På alle møter er det loddet ut zoologisk litteratur, og dette har hjulpet godt på for

eningens tidligere trange økonomi. 
Det er i perioden avholdt 2 styremøter, der sesongens mØtevirksomhet er fastlagt, 

begge i fellesskap med NOFs styre. Møtested Zoologisk museum, Oslo. 

As-avdelingen: 

På årsmøtet 8. desember 1971 ble fØlgende styre valgt for 1972: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 

Hans Haagenrud. 
Harald Duesund. 
Erik BØrset. 
Sverre østern, Tom Dyring. 

Det er i 1971 holdt 4 møter, alle i Fellesbygget auditorium. 4/3 professor Steinar 
Skjeseth: .På jakt etter fortidens dyreliv» (ca. 30 deltagere) . - 13/10 professor Kai 
Westerskov: -New Zealands fugleliv . (ca. 45 deltagere) . - 17/11 vit ass. Per Wegge: 
-Natur og dyreliv i Nord-Amerika» (ca. 30 deltagere). - 8/12 universitetslektor Jan 
Økland: cEutrofiering og forurensning i ferskvann » (ca. 25 deltagere). 

I 1971 har Ås-avdelingen i samarbeid med Voksenopplæringen i ÅS arrangert to stu
dieplanringer. En i fugleøkologi ledet av ]. A. Pedersen og en fuglekunnskap for begyn
nere ledet av Erik Børset. Studieplanringene samlet i alt 21 deltagere. 

9/5 ble det i samarbeid med studieplanringene arrangert en ekskursjon til Årnestan
gen for å se på fugl under trekket. Ca. 25 stk. deltok på denne turen som ble ledet av 
Sigmund Tvermyr. Årnestangen er flere ganger benyttet som ekskursjonsmål av ÅS
avdelingen, og avdelingen har protestert offentlig mot de byggeplanene AlS Norsk Leca 
har på dette stedet. 

Ås-avdelingens fuglegruppe, med Asbjørn Kjetsaa som gruppeleder, har også i år 
vært aktiv. Registreringsarbeidet ved østensjøvann ved Holstad er fortsatt, og i tillegg har 
en etter anmodning fra Kommunaldepartementet startet en undersøkelse av Midsjøvann i 
Ski. 

Det er nå ca. 130 medlemmer av NZF som sokner til Ås-avdelingen. ÅS kommunale 
ungdomsnemnd har bidratt med et tilskudd på kr. 350,- til avdelingens drift i 1971. 
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Kongsvinger-avdelingen: 

Årsmøtet 17. desember 1971 valgte følgende styre for 1972 (gjenvalg) : 

Formann: 
Nestformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
StyrernedI.: 
Revisor: 

Birger Nesholen, 2260 Kirkenær. 
Stud. real. Arild Hagen. 
Berit Edsberg. 
Tor Prøven. 
Lektor Hermann Hagen, Asbjørn Skogstad . 
Halvard SØrli. 

Det er i lØpet av 1971 avholdt 3 møter: 22/1 Sverre M. Fjelstad holdt foredrag og viste 
lysbilder fra ~ine utallige opplevelser i skog og mark (fellesmØte med Kongsvinger Fri
undervisning. MØtet ble holdt i kinosalen, Rådhusteateret, på Kongsvinger og samlet 
hele 370 deltagere). - 29/10 Birger Nesholen: Marismas - Sør-Spanias fugle-eldorado. 
Foredrag supplert med lysbilder fra et besøk foredragsholderen og Berit Edsberg avla 
der sommeren -71 (28 deltagere) . - 17/12 Årsmøte. Styret ble gjenvalgt for 1972. 
Opplegg for kommende år ble diskutert. Stud.real Arild Hagen viste og kommenterte et 
utvalg lysbilder av fugler (15 deltagere) . Til tross for bare 3 møter, samlet disse hele 
413 naturinteresserte. 

Av lokalavdelingens interessegrupper (ornitologi, entomologi, mikrobiologi og almin
nelig biologi) er det ornitologgruppa som har størst tilslutning. Det ble i beretningsåret 
avsluttet et kurs i systematikk og artskjennetegn, inkludert disseksjon av stokkand og 
spurveugle v/Arild Hagen. Videre har også Arild Hagen i 1971 avholdt et kurs i almin
nelig biologi som har fulgt biologipensumet ved gymnasets naturfaglinje. De to andre 
interessegruppene har hatt liten aktivitet i beretningsåret som følge av dårlig rekrutte
ring, særlig fra naturfaglinjen. Det samme kan også sies generelt om hele lokalavdelin
gens virksomhet i beretningsåret. Dertil kommer at foreningens styre etter gymnas-tiden 
er spredt over hele Solør--Odal, slik at jevn møtevirksomhet vanskeliggjØres. 

Selv om møtevirksomheten ikke er så stor som en kunne ønske, driver mange av med
lemmene egne undersøkelser av stor verdi. Birger Nesholen og Asbjørn Sollien (med god 
støtfe av bl.a. Jan Erik Fosseidengen og Berit Edsberg) startet høsten 1971 opp med en 
fugleregistrering i Grue kommune med tilstøtende områder, der en tar sikte på å regi
strere alle arter som med sikkerhet er observert i kommunen. Dette arbeidet har gitt 
fantastiske resultater, og registreringen vil bli publisert en gang i 1972. Fugleregistrerin
gen vil ventelig bli fulgt opp aven pattedyr-registrering. Dessuten driver stud. real Arild 
Hagen inngående studier av spurveugle ved siden av et stort fuglefilmingsarbeid. 

Valdres-avdelingen: 

Styret består av følgende medlemmer: 

Formann: 

StyrernedI.: 
Varamenn: 

Frode Berge (under hans USA-opphold fungerer Jørgen Bjørgo som 
formann) . 
Per Isachsen, Alf Sagbråten, Bjørn Sanderno. 
Asbjørn Sanderno, Reidar Wangensteen. 

Foreningens interesse ble i første del av 1971 konsentrert om bjørnefredningen i Vass
faret. Styret ble kontaktet av Mikkjel FØnhus - en av veteranene i Vassfarets venner, og 
vår forening sluttet opp om en henvendelse til myndighetene om øyeblikkelig fredning. 

Dette spØrsmålet ble tatt opp på møte 16. april. Ellers på dette møte: Einar Ottestad: 
«Fuglelåter», Ragnar Eltun: «Naturvern og miljØvern» og endelig Frode Berge: «Finske 
undersøkelser av orre- og tiurspill» . 

På møte 21. oktober foredrag av forsker Sigmund Unander som arbeider med !BP i 
Vassfaret. Han redegjorde for metodikken og fortalte så om sitt møte med bjørnen i vår. 
Dessuten viste han lysbilder fra slakteplassen der bjørnen hadde tatt sau, og ellers av 
storfuglreir. 

Året 1971 ble ikke preget av den helt store aktiviteten, men vi registrerer en stadig 
stigende interesse både blant medlemmer og andre. 
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Grenland-avdelingen: 
Årsmøte 18. januar 1972 valgte fØlgende styre: 

Formann: 
Nestformann 
og sekretær: 
Kasserer: 

Arve Narud, Skien Gymnas. 

Torfinn Fredin Andersen. 
Jan Terje Hole. 

StyrernedI.: Sigmund Tvermyr, Knut Johnsen, Vidar Bergsland, Per Henrik Nilsen. 

1971 har vært et dårlig år for foreningen. Bare l møte og 1 ekskursjon er blitt arrangert. 
Vanskene med å skaffe foredragsholdere er store, og likeså har det vært vanskelig å skape 
kontinuitet i styret da flere av medlemmene har flyttet p.g.a. studier. Det har vært på 
tale å opplØse foreningen, men årsmøtet vedtok å prØve et år til. 

FeJlestema for møtet og ekskursjonen var beveren, Castor fiber, innen Skien kommune. 
Årsmøtet var godt besøkt, og naturvernkonsulent Sigmund Tvermyr kåserte om Nasjonal
parker i USA. 

Kristiansand-avdelingen: 
Kristiansand-avdelingen avholdt årsmøte 15. desember 1971. Utfallet av valgene for 

1972 ble som følger: 
Formann: 
Viseformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 

Peter Valeur. 
BjØrn Haugerud. 
BjØrn Vidar Olsson. 
Oddmund Hagen. 

Styremedl.: Per Svein Holte, T. T. Hoven (ny), Arvid Kvarenes (ny), Hans Sandbu 
(ny). 

Revisor: Øystein Botnen. 
Valgkomite: HjØrvard Marcussen, Øystein Botnen. 

I vårsesongen har det vært avholdt l medlemsmøte og 5 ekskursjoner. 14/4 Eldar 
Wrånes orienterte om sine undersøkelser: «Ærfugltakseringen på Sørlandet» (fremmøte 
65). - 25/4 Trekkfuglekskursjon til Lista. Leder: Peter Valeur (55 deltagere) . - 9/5 
Ekskursjon til Flødevigen og Hove på Tromøy. Leder: Peter Valeur (25 deltagere). 25/5 
Fuglesangekskursjon gjennom skogsterreng i HØvåg. Leder: Bjørn Haugerud (11 delta
gere) . - 1/6 Ekskursjon til Kristiansand Dyrepark v/Peter Valeur (20 deltagere). 
20/6 Marinbiologisk/ornitologisk ekskursjon til HerØya/Langenes under ledelse av 
Peter Valeur. Fellestur med Kristiansand Dykkerklubb (20 deltagere). 

I høstsesongen har det vært avholdt 4 møter og naturstikonkurranse. Dessverre har et 
par av foredragsholderne måttet melde forfall . Dette førte til at et møte måtte avlyses. 
MØtene har vært gjennomført med følgende program: 

29/9 Peter Valeur: Innsamling og preparering av insekter (fremmøte 45). - 27/10 
Peter Valeur: Innsamling og preparering av kranier og skjeletter (fremmøte 35). -
10/11 Arild Olsen og Bjørn V. Olsson: Fra årets fotosesong (fremmøte 47). - 24/11 
MØtet avlyst. 

Søndag 10. oktober ble det arrangert naturstikonkurranse på Hamresanden. Den sam
let dessverre bare 7 deltagere. 

Resultatet ble: nr. 1 Harald Jansen 
2 Arild Olsen 
3 Jørn O. Hansen 

43 p. 
38 p . 
29 p. 

Det har vært innkalt til 4 styremøter, 1 i vårsesongen og 3 i hØstsesongen. 
Fotokonkurransen 1970 samlet noen deltagere. Resultatet ble som følger: 

nr. 1 Arild Olsen: .Fortvilet flukt». 
2 Bjørn V. Olsson: «RØY». 

Jan Hallvard Westerhus fikk oppmuntringspremie for sitt: «Dyreportrett». 
Det er i høst satt i gang innsamling av fotografier til et fotoarkiv for Sørlandet, i første 

rekke Lista-naturen som står i fare for å kunne bli ødelagt i nær fremtid. 
Foreningen har pr. 1/12 151 medlemmer. Dette er en netto tilgang på 20 medlemmer. 
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Bergen-avdelingen: 
På møtet 30. november ble følgende styre valgt for 1972: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 

Håkon Lie. 
Herman Bjørke. 
Gunnar Raddum. 
Einar Alendal, John Matthews, Geir Litland, Rolf Lie. 

Det har vært avholdt 4 styremøter og 7 medlemsmØter (møtedeltagelse i parentes) . 
18/2 Professor E. Eliassen: «Undervisning i naturvern i Bergen. (40). - 23/4 Cand. 

real. S. Myrberget: «Problematikken omkring de store norske rovdyrene» (38). - 27/4 
Cand. real. L KveIland: «Biologiske fenomener i cellen» (15). - 18/9 Havforsker D . 
Møller: «Raseundersøkelser av canadisk laks» (2 5). - 15/11 Professor K. Westerskov: 
«Den New Zealandske fugleverden » (75) (fellesmøte Ornitologisk forening). - 30/11 
Cand. real. L. FØyn: «Aktuelle problemer i marin forurensning» (25). - 10/12 FØrste
konservator H . Siverts: «Mennesker og dyr i Sør-Amerikas jungel» (julemøte) (55). 

Volda-avdelingen: 
Styret finner det best å oppløse NZF's lokalavdeling i Volda, da det ikke er vist noen 

interesse fra lokalbefolkningen. Alle medlemmene var gymnasiaster, og derfor har det 
vært umulig å få bygd opp en lokalavdeling hvor man kunne få en grunnstamme av 
faste medlemmer. 

Sunndal-avdelingen: 
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 31. januar 1972: 
Formann: Arne Inge Holen, Einvegen 3, 6600 Sunndalsøra. 
Nestformann: Kjell Magne Buvik. 
Sekretær: Steinar Solem. 
Kasserer: Oddbjørn Fylling. 
Varamenn: Øystein Bollingmo og Torleif Nisja. 
Revisor: Ole T. ørsal. 

Det har vært holdt 3 medlemsmøter og 4 styremøter i avdelingen. Følgende emner 
har vært behandler på møtene ved foredrag, lysbilder eller film O.l.: 

«Hvordan artsbestemmer vi en fugl» foredrag form. - Konkurranse i artbestemmelse 
(lysbilder). - «Tranenes lange reise», film der vi fulgte tranene på trekket og på hekke
plassen. - Øvelse i gjenkjenning av de forskjellige fulglearters sang (lydbåndopptak av 
Haftorn). - «Storskogens byggmester», film der vi fikk se svartspettboligens forskjellige 
leieboere flere sesonger igjennom. 

Den 26.-28. juni hadde avdelingen en ekskursjon til Lindalen ved Grøvuvassdraget, 
der deltagerne blant annet fikk se flere av våre rovfuglarter i sine hekke biotoper. Den 
2. mai hadde avdelingen en dagsekskursjon til Sunndalsfjorden for å kikke på nyan
komne trekkfugler. Ekskursjonen ble også lagt om Tredalspollen, der frosk, padde og 
stingsild blant annet var noe av det som ble studert. 

Medlemmer av avdelingen har også i år gjort interessante ringmerkinger som av f.eks. 
lappspurv, svØmmesnipe, fjæreplytt, hønsehauk, spurvehauk, dvergfalk, fjellvåk og 
kongeørn for å nevne noen. 

Den lokale faunaregistreringen som kartotekføres, en av avdelingens viktigste opp
gaver, er i god gjenge tross en sommer med konstant dårlig vær. Årets mest interessante 
nye arter er hærfugl, båndkorsnebb og svØmmesnipe. 

Fra «opprop» i Fauna har avdelingen sendt 2 rapporter; en til G. Langhelle, Zoolo
gisk museum, Bergen, om hekkeforekomst av hegre (det er 2 hegrekolonier i Sunndal 
kommune). En annen rapport er sendt til G. Lid, Zoologisk museum, Oslo, om 2 obser
vasjoner av knoppsvane. 

Observasjonstårnet som avdelingen har under bygging, er ennå ikke ferdig på grunn 
av at det hele ble litt dyrere enn først antatt. Men en del innkjøp av materialer er gjort 
og man håper at man kan klare å skaffe til veie så mye penger at tårnet kan stå ferdig i 
1972. 
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Avdelingen har sammen med den lokale naturvernforening gått inn for å få fredet 
de~ fu-?Ienke Flåøya som li.gger i Sunndalsfjorden. I denne anledning er det sendt et 
skny ul kommunen .(TeknIsk etat) der fredningsforslaget blant annet går ut på en 
slknng mot hyttebyggmg og alminnelig ferdsel i hekketiden. 

Ellers ~ar avdeli.ngen fått god kontakt med Nordvestlandet lokalavdeling av Norsk 
OrnItolo-?lsk ForenIng, der planer om utveksling av kåsører o.l. til møtene har vært 
fremme 1 lyset. 

Avdelingen har 36 medlemmer, men mange flere har meldt fra at de blir medlem
mer fra 1972. 

Verran-avdelingen, Feltbiologisk forening: 

Medlemsn;øt~r i 1971 : 21. jan. Årsmøte på Malm skole. Professor Svein Hafrorn: 
«Hva foregar 1 en fuglekasse? » Film. (Ca. 60 deltakere). - 3. mars: MØte i Folla
f?ss, herredskogm<;ster Jens RØmuld: .Skog •. Film: «Bare en kongle», «Kulturforyng
Img», . Coloradoblllen» (ca. 30). - 27. april: MØte i Malm Tor M. Larsen: «Livet i 
fjæra ». Dias, ut~tilling av flora-faun a-konkurranse i tilknytni~g til emnet (ca. 30). _ 
23 . sept.: MØte .1 Malm, Tor M. Larsen: «Et besøk i de små dyrs verden». Dias (35). _ 
14. okt.: MØte I Malm, lektor Odd Schei: «Fugleliv og flora i Rondane» «Korsnebbenes 
familieliv~, egne filmer med kommentarer (35) . - 27. okt.: MØte pi BjØrgan skole, 
Namdalse~d. Opprettelse av Namdalseid-avdeling under Verran feltbiologiske forening 
med arbeidsutvalget: Ragnar Trefjord, Bodulf Brørs og Kjell Derås. - Tor M. Larsen: 
«Fra skog og fjell ». Dias (34). - 11. nov.: Diskusjonsmøte i Malm: «Praktiske arbeids
oppgaver: registrering, vinterforing m.m.» (13). - 18. nov.: MØte i Malm, lærer Øivind 
Spjøtvold: «Dyre- og planteliv fra Dovrefjell». Dias (37). 

Ekskursjoner i 1971: 7. mai Tor M. Larsen og Sigmund Haldås til MarsitjØnna: «Fug
ler froskel<;lk, ferskvannsdyr osv. » (39). - 24. mai Tor M. Larsen til Tua: -Stein og 
bIØtbu~nsfjære» .(12). - 2. juni Sigmund Haldås Hesthåggån: «Fugler og planter _ 
ham~tnngsplass ul spurveugle» (13). - 5. juni Tor M. Larsen til Vaggen: «Fugleregi
strenng» bl.a. 82 reir av ærfugl og 367 av fiskemåke (9). Sigmund Haldås til Ramberg
holmen:. Antall rugende par (og tall fra 1970): 270 (75) ærfugl, 2 (1) stokkand, 250 
(450) fJskemåke, 75 (35) hettemåke, 1 (første gang i Verran) gråmåke, 25 (20) makrell
terne, 1.1 (6) tjeld, 1 (1) skæjre. - 11. juni Elmar Aksnes og Vigdis Landsem til Land
semberga: «Planteregistrering». Tannrot ble funnet for første gang i Verran. - 9 sept. 
lektorene Øystein Michelsen og Bjørn Kinderås til Øvre Ressem - Skarseth - Ressem
åsen: «Sopp». 26 arter registrert (19). 

Naturvernsaker: Protest til Warnebrynkomiteen ang. militært sky te- og øvelsesområde 
på Fosenhalvøya. - Forslag til totalfredning av flora og fauna på Strømneshalvøya i 
Verran kommune for 10 år. 

Praktiske tiltak: 112 fuglekasser er produsert av medlemmer. En del er solgt, 25 stk. 
~att opp i Ressemåsen hvor det blir drevet systematiske observasjoner av hekking som 
journalføres. - Fra Malm Jakt- og Fiskeområde mottatt kr. 150,- som ble brukt til 12 
nye kvinandholker produsert av 7. klasse ved Folla skole. Det er opprettet og vedlike
holdt tre foringsplasser for pattedyr og fugler vinteren 1971-72. 

Kurs: Elmar Aksnes, Hallgeir Pettersen og Tor M. Larsen, høsten 1971 : «Naturfoto
grafering og mørkeromsarbeid» (9). 

Medlemstall pr. 27. jan. 1972: 60. - Det er holdt 9 medlemsmøter, 6 ekskursjoner 
og 4 styremøter. 

Rana-avdelingen: 

På årsmøtet 16. desember 1971 ble følgende styre valgt: 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.: 
Varamenn: 

Ragnar Johansson. 
Arne Krohn. 
Per A. Clausen. 
Per Wolden, Kjell A. Meyer. 
Børge Swan, Nick Gruben. 
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Møtevirksomhet: 22/1 1971 Omvisning ved settefiskanlegget i Mofjellet (ca. 25 del
tagere). - 12/2 Medlemsmøte. Per Wolden: Aldersbestemmelse av skjell. Orientering om 
systematikk. Fargelysbilder av skjell (1 7 deltagere) . - 23/2 Åpent møte om naturvern. 
Kåseri av professor Olav Gjærevoll (ca. 50 deltagere). - 5/3 MedlemsmØte. Om for
skjellige arbeidsoppgaver og planer, blant annet om opprettelse av forurensningsgruppe 
med veterinær HØgseth som formann (22 deltagere). - 26/ 3 MedlemsmØte. Saltfjell og 
Svartisområdet. - 22/4 Omvisning på forskningsskipet G . O. Sars. - 28/ 5 Ekskursjon 
med innsamling av prØver i forbindelse med undersøkelser av forurensningen i Ran
fjorden. - 3/11 MedlemsmØte. Om forskjellige arbeidsoppgaver, blant annet i forbin
delse med arealplanlegging i Rana. - 25 / 11 MedlemsmØte. Kvartalsskrift, faunakartotek 
m.m. Foredrag av Per Straumfors: Naturforskning i Rana i åra 1816-1833 (10 delta
gere). - 16/12 Årsmøte, etterfulgt av lysbildekåseri fra våre nasjonalparker ved Per 
Wolden (14 deltagere). 

Det er i lØpet av året holdt 7 styremøter og et møte i redaksjonskomiteen for vårt nye 
kvartalsskrift. FØrste årgang, hefte 1 utkom i 1971. Foreningen har mottatt flere tilskudd 
fra Rana kommune. 

Beretningen er noe forkortet av NZF's formann . 

Harstad-avdelingen: 

Det nye styret består av: 

Formann: 
Nestformann: 
Kasserer: 
~kretær: 
Styremedl.: 
yaramenn: 

Gunnar Hofsøy. 
Sevald Eilertsen. 
I var Markussen. 
Nils P. Markussen. 
Bjørn Rasch-Tellefsen. 
Arild Nordahl, Karl Annar Markussen. 

Aktiviteten har i år vært laber sammenliknet med fjoråret. Det har i alt vært avviklet 
2 styremøter og 6 medlemsmØter. Utenom årsmøtet er notert i alt 132 deltagere på med
lemsmØtene og fullt styre på styremøtene. 

Et samarbeid med kommunens generalplanutvalg håpes å føre til at bystyret i Harstad 
vil gå med på at et par små fuglereservater blir opprettet. 

Det kan ellers nevnes at avdelingen har mottatt kr. 500,- i støtte. Økonomien er 
ellers upåklagelig. 

4/3 Medlemsmøte. Formannen orienterte de fremmøtte om viderebehandlingen av 
verneverdige områder i distriktet. To filmer: «Fuglefjell på Svalbard» og «Der fjellfuglen 
hekker» ble vist (39 fremmøtte) . - 15 / 4 MedlemsmØte. Varamann Per Leiros var mØ
tets leder denne gangen. Han holdt bl.a. et foredrag om innstØping i plast. Sevald Eilert
sen viste filmene: «Oteren » og «Maurens hemmelighet» (25 fremmøtte). - 30/ 9 Med
lemsmØte. Formannen orienterte om lokal- og hovedkontingent. Forskjellige opplevelser 
fra sommeren ble diskutert. Div. slides av BjØrn Rasch-Tellefsen og Sevald Eilerrsen ble 
vist. Det ble ellers vist tre filmer: «Jerven », «Gaupa » og . 1 isbjørnens land » (3 0 frem
møtte). - 28/10 MedlemsmØte. Viltass. Hans Helge Jørgensen holdt et foredrag med 
tema «Smågnagerne våre». Per Leiros holdt ig jen et foredrag om plastinnstØpninger. 
Slides med tema fra RollØya ble vist av formannen (19 fremmøtte). - 25 / 11 Medlems
~øte. Filmen «TranØY turen» ble vist. Det ble også arbeidet med registrering av fugler 
l Harstad kommune (19 fremmøtte). - 15/1 2 Årsmøte. Friluftsmannen Harald Karlsen 
viste film og lysbilder fra sine opplevelser i naturen. Valg av nytt styre (20 deltok). 

Tromsø-avdelingen: 

Ingen rapport. 
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Regnskapsoversikt 22/12-70-22/12-71 

Beholdning 22/12 1970: 
Kasse, postgiro og bank . . ... . .. . .. . ....... . . .. .. . . . . . . ... . . . . kr. 19919,33 

Inntekter: 
Kontingent .... . .. .... .... .. . .. ..... . .. .. .... . .. . kr. 35 443 46 
Salg av gamle Fauna .. . . . . . . . . ....... . .. ...... .. . .» 938:80 
Salg av særtrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 3 049,50 
Salg av Norske dyrenavn, A . . . .. ..... . .. . . ... . .....» 49 30 
Salg av permer til Fauna . . .. .. . ..... . . .. .. ... . .. . . .. » 836'80 
Salg av postkort . .. . . .... . .. . .. . . .... . .. . ...... ...» 58' 20 
Ak~on~r i F~una .. .. .. . ... . ........ ... . . .. .. . .. .» 3 000:00 
E s ursJonsavglft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17000 
R<;nter . . .. . . .. . .. . ... . . ... . . . ...... . ... . . . ...... » 53:15 
Dlverse . .. .. ... .. ... .... . . . . . ...... . . . ..... . .. ..» 95 00 
NAVF . . .. .. ... . ...... .. , ... . . . .. . . .. ... . ... .. .. » 29500:00 » 74194,21 

kr. 94 113,54 

Utgifter: 
Trykking. a~ Fa~na, nr. 1-3/71 ... . ..... .. ...... ... kr. 39 854,48 
Fauna, dlSttlbusJon, porto, redaksjon . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 8 443 98 
Fauna, trykking av særtrykk ... .... . . .... . ...... . . .. » 8 701>00 
Kontorhold, administrasjonsutgifter .... ..... .. .. . .... . » 4 694'40 
Rundeekskursjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 1 211'30 
~~smøte og ekstraordinært årsmøte . ..... . . .. . .... . . .. » 717:10 

lverse . .. . ..... ... .. .. . .... ..... . ... .. .. ... . . . . » 42 62 
Kjøp av permer til Fauna ... . . ... .. . .... .... . .. .... » 1 962:20 kr. 65 627,08 

Beholdning 22/12 1971: 
Kasse ... ... . .. ... . .. .. .. . .. .. . .. .... . .. ... . .. .. . . kr. 199,08 
PoStglro ... .. ..... . ... . ........ . ..... .. ....... . .. » 19 086,97 
Den norske Creditbank . . ..... ........ . . . ..... . ... . » 2 175 41 
Oslo Sparebank, fond ..... . ... . ... . ..... . ...... . ... » 6 625'00 
NAVF . . ... . . . ... ... . .. .. .... . . ....... . . . .. . ... .» 400:00» 28486,46 

Oslo, den 29. februar 1972. 

Reidar Borgstrøm (sign.) 
kasserer. 

kr. 94113,54 

Bilagene er gjennomgått, bank og postgiro stemmer. 

l. Sahlin-Sveberg (sign.) 
Reg. revisor M.R.R.F. 

Kassererens merknader til regnskapsoversikten: 
Som det vil fremgå av regnskapet er det kun betalt for trykking av de tre første num

mer av Fauna. Dette er grunnen til at beholdningen 22/12-71 er på hele kr. 28496,46. 
R. Borgstrøm (sign.) 
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Referat fra Norsk Zoologisk Forenings årsmøte 1972 
NZF's Oslo-avdeling var vert for årsmøtet 21. mars på Universitetet, Blindern. Ca. 60 

deltagere var møtt frem. MØtet ble ledet av formannen, universitetslektor Bengt Chri
stiansen. 

FØlgende dagsorden ble vedtatt: 
1. Årsberetning. 2. Regnskap. 3. Kontingent. 4. Orientering. 5. Valg. 6. Neste årsmøte. 

7. Innsendte saker. 
Årsberetningen for tidsrommet 21. april 1971-21. mars 1972 ble lest av sekretæren, 

konservator Marit Christiansen. Det ble gjort oppmerksom på at Verran-avdelingens års
rapport som var innsendt i god tid, aven uforklarlig grunn ikke var kommet Arbeids
utvalget i hende. Rapporten er trykt sammen med resten av årsberetningen i dette heftet 
av Fauna. Kassereren, amanuensis Reidar Borgstrøm, fremla det reviderte regnskapet som 
ble godkjent. Kontingenten ble beholdt uforandret. 

Formannen mintes Per HØst som døde 27. desember 1971 knapt 2 måneder etter at 
han var blitt valgt til æresmedlem av NZF. 

Da valgkomiteens formann, professor Rolf Vik, var syk, ledet cand. mag Gunnar Lid 
valget hvis utfall ble: 

Formann: 
Nestformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlemmer: 

Varamenn: 

Universitetslektor Bengt Christiansen. 
Konservator Jørgen A. Pedersen. 
Vitenskapelig assistent Tor A. Bakke. 
Amanuensis Reidar Borgstrøm. 
Konstabel Ragnar Syvertsen. 
Amanuensis Jon-Arne Sneli. 
Cand. mag. Nils C. Stenseth. 

Professor Arne LØvlie. 
Dosent Jan Økland. 

R.egnskapskomite: Universitetslektor Per Bergan. 

Valgkomite: 

Dosent Kåre Elgmork. 

Professor Rolf Vik. 
FØrsteamanuensis Åge Jonsgård. 
Universitetslektor Arne W . Martinsen. 

Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å fastlegge tid og sted for neste årsmøte. 
Det var innsendt 5 saker til årsmøtet. 
1. Hjalmar Larsen, Narvik, ønsker alle norske fuglenavn med «lapp » i navnet for

andre, p.g.a. at ordet, lapp, er diskriminerende for samene, og disse fuglenavn har voldt 
visse problemer. Norsk Ornitologisk Forening og Samisk Selskap vil bli kontaktet. 2. Al
bert Owesen, Oslo, påpekte mangelen på utredninger om irreversible skadevirkninger på 
uberørt natur ved kraftutbygging, og ønsket at NZF skulle ta et initiativ i denne for
bindelse. Naturstellkomiteen ble bedt om å ta opp saken. 3. Helge Walhovd, Århus, etter
lyste en bedre kontakt mellom redaksjonen av Fauna og forfatterne, og ba om årlig in
deks i Fauna. 4. Olav Johansen, Runde, ønsket nye retningslinjer for sjeldenhetskomiteens 
arbeide, og anmodet NZF's styre om i samarbeid med NOF å utarbeide regler for 
komiteens mandat og arbeidsrutine. Dette vil bli gjort. 5. Verran-avdelingen ønsker 
bedre kontakt mellom lokalavdelingene og hovedforeningen. Årsmøtet ba Arbeidsutval
get ta opp problemet. 

Årsmøtet vedtok å sende en hilsen og takk til professor Rolf Vik for hans arbeide i 
10 år som redaktør av Fauna, og anmodet ham om å fortsette som redaktør. 

Etter årsmøtet holdt førstekonservator dr. Edv. K. Barth foredrag om gamle fangstan
legg for villrein i Rondane. 

Marit E. Christiansen. 
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Fra redaksjonskomiteen 
Den 14. april ble avholdt redaksjonsmøte hvor også arbeidsutvalget deltok. Den «nye» 

redaktør, professor Rolf Vik, ble budt velkommen tilbake etter et halvt års pause fra 
jobben som FAUNA's redaktør i 10 år. 

Generelle retningslinjer ble drøftet. FAUNA blir ifølge vedtektene gitt ut for å opp
nå at NZF's formål blir realisert. Det som ønskes publisert er populærvitenskapelige 
artikler så vel som visse vitenskapelige arbeider. Tidsskriftets innsats som registrerings
apparat for faunistiske data ble viet stor oppmerksomhet - mer positiv enn tidligere. 
Støtten til studenter som publiserer sine første artikler må fortsette, men medlemmer av 
redaksjonskomiteen og andre som påtar seg dette arbeid, bør kunne få en attestasjon for 
denne undervisningsinnsats. Hurtig publisering av aksepterte artikler må tilstrebes tross 
eventuelle økonomiske vansker. 

Årsmøtesaker vedrørende FAUNA ble drøftet. Det ble understreket at innsendere na
turligvis straks må få svar. Bidragsytere må på den andre siden være forberedt på at 
behandlingen i redaksjonskomiteen må ta tid. - Indeks ble drøftet og det er meningen 
å støtte indekskomiteen så meget som mulig. Indeks i hver årgang er ønskelig, men 
den praktiske lØsning fant man ikke. Kanskje noen vil tilby seg til denne jobben for 
foreningen ? 

Bedring av kontakten innen NZF ble drøftet, og det ble påpekt at lokalavdelingene i 
større grad kunne sende inn «Foreningsmeddelelser». Kritikk må frem til redaksjonen, 
som har notert seg at for mange artikler ansees for å være vanskelige. Ønsket om «Litte
raturservice» ble foreslått ettetkommet ved forsøksvis å invitere nordiske biologiske for
eninger og interesserte spesialister til kort å omtale artikler av interesse for NZF. 

Informasjon om NZF må også bli gitt ut over foreningens primære virkefelt f.eks. ved 
gjengivelse av artikler fra FAUNA i dagspressen. Det må da gjøres klart at: 

ETTERTRYKK AV ARTIKLER I FAUNA ER TILLATT OG ØNSKELIG PÅ 
BETINGELSE AV AT FORFATTER OG FAUNA ÅRG. & NR. BLIR OPPGITT. 
Det var også ytret ønske om at innholdsfortegnelsen fikk med engelsk tittel. Dette be-

tinger ny lay-out på 2. omslagsside hvilket ble vedtatt. - Utsendelse av FAUNA i kon
volutt hvori informativ reklame kan legges, ble anbefalt. - NZF's medlemmer opp
fordres til å sende inn fargebilde til FAUNA's forside i 1973 - før 1. november 1972. 

Vår .kontorhjelp gjennom mange år har bedt seg fritatt da arbeidet er blitt flerdoblet 
og nå er alt for krevende. Dette problem ble ikke lØst og fikk sammen med en rekke 
andre spørsmål stå over til neste redaksjonsmøte. Det ble vedtatt at slike møter skal 
holdes minst en gang før hvert hefte går i trykken. Jørgen .11. Pedersen. 

Samlepermer til FAUNA 
Nå har vi fått ny forsyning av samme type 

som tidligere i grønn plast med gullbokstaver 
på ryggen, se foto. Nederst på ryggen er det 
en plastlomme for notat om hvilke årganger 
permen inneholder. 

Som tidligere gir permen plass til 2-2Yz 
årganger (8-10 hefter) . Av eldre, tynnere hef
ter blir det plass til 3 årganger. 

Prisen er kr. 12,- pr. perm fritt tilsendt. 
Bestillingsbeløpet bes forhåndsbetalt til vår 
postgirokonto 1 25 38, Norsk Zoologisk For
ening, Zoologisk museum, Oslo 5. Bestillingen 
må skrives på baksiden av talongen. 

Lokalavdelingene kan rekvirere samlepermer 
for videre salg. 
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Fra NatursteIlkomiteen 
Fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utbyggingsavdelingen, H. Heyerdahls gt. 1, 

Oslo - D ep., har vi mottatt følgende: 

Presentasjon av frilufts- og naturvernkonsulenten 

D e fleste av landets fylker har nå fått tildelt statsstillinger for frilufts- og naturvern
konsulenter. 

Som frilufts- og naturvernkonsulent hos fylkesmannen i Oslo og Akershus er ansatt 
forstkandidat Arne Nes/eldt. 

Både oppgaver og stiIIing er lage til fylkets utbyggingsavdeling. 

Frilufts- og naturvernkonsulenten skal i første rekke bistå med følgende: 

a) A løse fylkesmannens oppgaver etter friluftsloven, strandloven og naturvernloven, 

b) vurdere behovet for områder for friluftsliv fylket og vurdere mulighetene for å 
dekke behovet, 

c) kartlegge verneverdige naturområder og forekomster, 

d) arbeide for at frilufts- og naturverninteressene varetas i den samordnede planlegging 
av grunnutnytting i kommunene, regionene og fylket, og samarbeide med myndig
hetene i nabofylker om felles oppgaver, 

e) utarbeide fors lag til sikring av områder for friluftsliv og gjennomføring av vedtak 
slike saker, 

f) utarbeide forslag til fredning og vern av områder og forekomster og gjennomføring 
av vedtak i slike saker, 

g) gi uttalelser om frilufts- og naturvernspørsmål i saker som blir forelagt av departe
mentet eller av offentlige myndigheter i fylket og kommunene, 

h) gi rettledning og informasjon til kommunale og andre offentilge og private institusjo
ner og organisasjoner i frilufts- og naturvernspørsmål, 

i) gi rettledning og føre tilsyn i saker om forvaltning av friluftsområder, 

j) utarbeide årsrapport om virksomheten. 

D essuten skal frilufts- og naturvernkonsulenten gjøre tjeneste som sekretær for fri
luftsnemnda i fylket og bistå Statens naturverninspektør i hans arbeid i fylket. 
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Fra Harstad avd. 
Arbeidsutvalget i NZF's Harstad-avd. har sendt følgende brev til Formannskapet 

TranØY kommune, Vangsvik. 

Uttalelse vedr. tømmeplass i Tranøy 

NZF - avd. Harstad ser med beklagelse på at Tranøy kommunestyre har valgt å legge 
kommunens tØmmeplass i et område som må sies å få stot vetdi i fremtiden som rekrea
sjonsområde. D ette begrunnes med følgende: 

1. Tømmeplassen ligger i innfallsporten til Andetdalen Nasjonalpark. 
2. Tømmeplassen er lage til et av de beste og mest brukte utfartssteder i Tranøy kom

mune. 
3. Tømrneplassens nåværende beliggenhet vil gi ringvirkninger på faunaen rundt Statens 

feltstasjon på Tranøy og den Øvrige fauna i tilknytning til Anderdalen Nasjonalpark. 
4. Grustaket i forbindelse med tØmrneplassanlegget vil medføre et såt i naturen ved 

Finsetvika. D ette vil virke skjemmende i fremtiden. 
5. Det arbeides med et forslag om en utvidelse av Anderdalen Nasjonalpark. En tømme

plass i dette område kan føre til at planutkastet blir beskåret. D ette vil hverken 
Tranøys innbyggere eller andre naturinteresserte være tjent med i fremtiden. 

6. Et eventuelt utsig av giftige stoffer til sjøen vil få betydning for laks og sjø-ørreten 
som gjerne går lengre tid att og fram i brakkvannt før de setter oppover elva. 

Vi er klat over at det kan være vanskelig å finne et alternativ til tØmmeplass fot kom
munen, men vi ser oss tilfreds med at Tranøys ordfører har gitt uttrykk for at man skal 
finne fram til en løsning som alle patter vil bli tjent med. 

Norsk Zoologisk Forening 
Harstad avd. 

World Wildlife Fund finansierer isbjørn undersøkelser på Svalbard. 
Sender regjeringen henstilling om å arbeide for forbud mot fiske av laks 

internasjonale forvann i Nord-Atlanterhavet. 

World Wildilfe Fund i Norge har vedtatt at W.W.F. skal delta i sluttfinansieringen av 
de isbjørn undersøkelser som er igang på Svalbatd. Også den internasjonale organisa
sjonen ser med bekymring på utviklingen av isbjørnstamrnen og støtter den norske av
delings oppfatning om at videre beskatning av isbjørnen i Svalbard området ikke må 
finne sted før vitenskapelige undersøkelser har fastslått at en beskatning av isbjørn kan 
skje uten fare for bestanden. 

W.W.F. i Norge har også besluttet å sende en henstilling til den norske regjering om 
å støtte opp under den avtale om nedtrapping og senere innføring av forbud mot fiske 
av laks utenfor Grønland, som nå er inngått mellom USA og Danmark. I henvendelsen 
henstiller W.W.F. i Norge til den norske regjering at det nå alvorlig må arbeides for et 
forbud mot fiske av laks i internasjonale farvann også for resten av det nordlige Atlan
terhav. 

145 



Foto: Kai Myhr. 

Informasjon om NZF 
På utstillingen «Ferie- Fritid 72» var NZF så heldig å få disponere gulvplass til en 

stand i samarbeid med Norsk ornitologisk forening og Norsk lepidopterologisk selskap. 
Utstillingen varte fra 13. til 23. april, og fant sted i messehallen på Sjølyst i Oslo. 

Det hele var lagt opp som en ren opplysningsstand, hvor de tre foreningene presen
terte sine forskjellige aktiviteter, som f.eks. tidsskriftene Fauna, Sterna og Atlanta Nor
veoica. Som blikkfang var standen utstyrt med et bur med lemen som rimelig nok til
tra~kk seg en stor del av oppmerksomheten. Det var anledning for publikum til å tegne 
seg som medlem av foreningene, noe som mange benyttet seg av. 

Kai Myhr. 

Norsk Paleontologisk Forening 
Med opphav i paleontologiske kollokvier som ble regelmessig arrangert i Paleontologisk 

Museum i Oslo, ble det i oktober 1969 vedtatt å danne en forening fo r fag-paleontologer, 
paleontologi-studenter og andre som er interessert i paleontologi. 

Foreningens oppgave er å bidra til fremme av paleontologien i Norge, ved ~øter, 
ekskursjoner og på annen måte. «Fossil-Nytt» (utgitt av Paleontologisk Museum) tjener 
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som medlemsblad. Den nåværende virksomhet består hovedsakelig i å arrangere kollo
kVIer/foredrag om paleontologiske emner i Paleontologisk Museum hver 2. eller 3. uke 
(vanligvis torsdag formiddag). 

På generalforsamlingen den 2.3. 1972 ble følgende styre valgt: 
FØrsteamanuensis Svein B. Manum - formann. 
FØrstekonservator David L. Bruton - viseformann. 
Museumsstipendiat Tove G. Bockelie - sekretær. 
Foreningen har for tiden ingen kontingent. De som er interessert i å motta meddelel

ser om virksomheten kan henvende seg til NPF, Paleontologisk Museum, Sarsgt. 1, 
Oslo 5. 

Opprop om reirfunn av spetter 
For kartlegging av de forskjellige spetteartenes valg av reirplass, er vi meget takknem

lige forfølgende opplysninger i forbindelse med reirfunn: Spetteart, sted (kommune), dato, 
terreng og skogstype, reirtre (art), treets høyde, omkrets 0,5 m over bakken. omkrets 
(ev. diameter) ved hullet, bakdekke, om treet er avbrukket, greinverk (høyde til ne
derste grein, tetthet, levende/døde greiner) hullets høyde over bakken, hullets kompass
retning, innflygningsmuligheter og treets «forfallsgrad». Forfallsgraden angis i skala 
1- 6: 1: frisk tre, uten døde greiner. 2: En del døde greiner. 3 Såvidt levende (litt 
grønt) . 4: Nylig dødt tre, hard ved. 5: LØs ved. 6: Meget råttent og yøs ved (kan falle 
ned når som helst). 

Er det flere reirhull i stammen, oppgis dette, og for hvert nytt hull: spetteart, hullets 
høyde, kompassretning og stammediameter ved hullet. 

Ved henvendelse fåes ferdigtrykte kartotekkort for utfylling. Også reir fra tidligere år 
kan brukes, hvis arten er sikker. Oppgi da at reiret er gammelt. 

Geir og Sigmund Hågvar, Zoologisk laboratorium, Universitetet, Blindern, Oslo 3. 

Utbredelse av stålorm i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal 

Stålormens, Angttis fragilis, utbredelse på Vestlandet er ikke tilstrekkelig kjent. I et 
forsøk på å kartlegge nøyere artens forekomst, er undertegnede glad for enhver opplys
ning under punkt 1, 2, 3 og 4: 

1. Stedsangivelse for lokaliteter hvor stålorm har vært observert. (Negative opplysnin
ger, dvs. steder hvor man f.eks. har sett huggorm eller snok, men ikke stålorm har 
også interesse). Angi kommune og stedsnavn, gjerne med en biotop beskrivelse. 

2. Angivelse av hyppighet. F.eks. om man har sett et enkelt individ en gang, eller om 
man har sett stålorm mange ganger gjennom sommerhalvåret i flere år. 

3. Angivelser av overvintringslokaliteter med større individantall. 
4. Fra steder hvor stålormen forekommer tallrik vil både levende og dødt materiale bli 

mottatt med takk. 

Levende stålorm kan legges i litt mose, løv e.l. i en solid pappeske med små luftehull 
og merkes «Forsiktig, levende dyr!» 

Pakken sendes med fraktoppkrav til undertegnede. 
Amanuensis Lita Greve Jensen, Zoologisk museu, Universitetet Bergen, Museplass 3, 

5014 Bergen-Universitet. 

Albueskjell 
Som nevnt i Wim Vaders artikkel i dette hefte er denne sneglens nåværende utbre

delse for dårlig kjent i de nordligste delene av landet. NZF håper' derfor at medlemmer 
i Troms og Finnmark kan gi opplysninger om følgende: 

Hvor i Troms og Finnmark finnes levende albueskiell, og hvor finnes de ikke? 
Opplysninger om sted, herred, tid og eventuelle forandringer i bestanden sendes: 
Norsk Zoologisk Forening, Zoologisk Museum, Oslo 5. 

B. C. 
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NZF's sommerekskursjon til Runde 1972 
Ekskursjonene til Runde de siste somrene har vært meget vellykkede, og vi vil der

for prØve å arrangere en ny tur denne sommer. Meningen er at man skal benytte seg 
av sin fritid til å dyrke sin interesse for zoologi ved studier i felten under kyndig vei
ledning. 

Program: Studier av fugl i fuglefjell , dyr i fjæra m .m. 
Tid: Tordag den 6. juli-søndag 9. juli 1972. 

MØtestedet er Ålesund. Innbetaling aven avgift på kr. 70,- må skje så snart kravet 
kommer etter at påmelding er innsendt. Dette dekker båtreise Ålesund-Runde retur 
m.m. D essuten må man ha med ca. 100,- kr. til betaling av innkvartering, camping
hytter og mat. Denne kjøpes i landhandelen like ved, og man tilbereder den selv i 
hyttene. 

Minstealderen er 15 år, og deltakerne må medbringe sovepose og bo på campingvis. 
Antall deltakere er begrenset til 25. 

Påmelding sendes straks til : 
NORSK ZOOLOGISK FORENING, ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO 5 
senest 20. juni 1972. 

Alle får svar, og de som kan bli med får tilsendt nærmere program og innbetalings
talong. 

Ansvarlig redaktør: Professor dr. philos. Rolf Vik. 
Redaksjonssekretær : Konservator Jørgen A. Pedersen. 
Redaksjonskomite: Vitenskapelig assistent Reidar Mehl. 

Dr. John Brillain. 
Konservator Per Pethon . 
Universitetslektor Bengt Christiansen. 

Gunnar Lid. 

Kontingent: 
Adresse: 

Kr. 20,- . Studenter og skoleelever kr. 10,-. Opplag av Fauna 2800. 

ZOOLOGISK MUSEUM, SARS GATE 1, OSLO 5. Postgirokonto 12538. 
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ORNITOLOGENES 
BIBEL 
foreligger i ny utgave! 

Peterson! Mou n tfOft /Hollom 

Europas 
fugler 

norsk utgave ved Holger Holgersen 

Å jour-ført med nye funn og registre
ringe r. 
384 utbredelseskart. 
l 200 illustrasjoner, derav 670 i farger. 
373 tekstsider. 
Feltkjennetegn for alle fuglearter 
funnet i Europa vest for den 30. østlige 
lengdegrad. 

Ingen prisendring - bare kr. 54,-. 

DEN DOMINERENDE FEL T
HÅNDBOK PÅ DET EUROPE
ISKE MARKED. 

Foreligger på Il språk i tilsammen 
mer enn 300 000 eksemplarer. 

o 
KOMMER: 

Felthåndboken 

Europas 
pattedyr 

En nyttig bok av samme høye standard 
som de øvrige bøker i serien. 

PRAKTFULL NYHET 
Felthåndboken 

Sommer
fugler 

Europas og Nordvest-Afrikas dag
sommerfugler ved Lionel G. Higgins 
og Norman D . Riley. 

Norsk utgave ved Magne Opheim. 

760 illustrasjoner i farger av Brian 
Hargreaves. 

38 1 utbredelseskart. 
(D~n venstre halvpart av illustra
sjonene i boka viser sommerfuglenes 
overside, den høyre undersiden. ) 

366 tekstsider. 

I denne boka er for fø rste gang 
beskrevet, og illustrert i farger , alle 
dagsommerfugler, både i han- og 
hunkjønn, i Europa, Tunis, Marokko, 
Algier og Kanariøyene, Madeira og 
Azorene. 

Pris kr. 59,-, solid innbundet for 
feltbruk. 

tiden 
H. M. Lunds Trykkeri A.s . Oslo 




