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Oteren i Norge omkring 1970 

SVEIN MYRBERGET OG ØYSTEIN FRØILAND 

Denne undersøkelsen ble påbegynt i 1970. Det var da vel kjent blant 
zoologer og andre at bestanden av oter, Lutra lutra, var i tilbakegang de 
fleste steder i Norge (e.g. Frøiland 1970, Valeur 1970). Oter kunne da hos 
oss jaktes året rundt, mens den var totalfredet i Sverige og Danmark. Vi 
bestemte oss derfor til snarest å skaffe en oversikt over artens status i Norge. 
Denne oversikt håper vi skal kunne tjene som grunnlag for en tidsmessig 
forvaltning. 

Det ble for 1970/ 71 innført en jakttid for oter i store deler av sør-Norge, 
mens den i resten av landet fremdeles kunne jaktes hele året. For 1972/ 73 
ble oteren totalfredet på Østlandet og sørlandet. 

Materiale 

I februar 1970 ble det sendt skjemaer til alle landets viltpemnder med 
spørsmål om oterbestanden i herredet var økende, avtagende eller stabiL 
Det ble også Spurt om oteren forekom hele året, deler av året, som streif
dyr, eller om arten ikke var observert i de siste 5 år. Ialt kom det inn svar 
fra 337 kommuner, dvs, fra 75 % av landets kommuner, 

Til viltnemndene sendte en i 1970 også et skjema hvor en ba om opp
lysninger om antall oter felt i løpet av 1968 og 1969. 370 viltnemnder 
svarte, dvs. vi fikk oppgaver fra 82 % av landets kommuner. 

En forespørsel ble på noenlunde samme tid sendt en rekke av landets 
jegere. Bare en liten del svarte, men dette ga likevel verdifulle opplysnin
ger om lokale bestander. 

For en del utvalgte år bygger vi på viltrapporter fra skogfunksjonærer 
og viltnemnder. Ialt har vi benyttet 5391 rapporter fra årene 1934-1966. 
Rapportene angir oppgang, nedgang eller uforandret bestand sammenlignet 
med det foregående år. 

En del tilfeldige opplysninger er kommet fra en rekke studenter og zoo
loger ved Universitetets zoologiske museum, Bergen, om tilstanden på deres 
hjemsted og på steder der det har vært drevet feltundersøkelser. 

I tillegg bygger vi på den offisielle skuddpremiestatistikk (Johnsen 1928, 
Statistisk sentralbyrå, pers. medd,). 
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Utbredelse 

Rester etter oter forekommer i nær sagt alle større steinalderfunn fra 
vestkysten av Norge (Hysing-Dahl 1966). 

Tidlig i dette århundre fantes oteren i vårt land fra svenskegrensen til 
Varangerfjorden (Collett 1911-12). Tallrik var den først og fremst fra 
Vest-Agder og nordover, særlig i fylker med stor skjærgård (Johnsen 1957). 
Olstad (1945) hevdet imidlertid at bestanden var relativt liten i nordnorske 
kyststrøk. Flere forfattere (e.g. Wollebæk 1927, Johnsen 1928 & 1957, 
Olstad op. eit.) oppga at oteren var sparsom i innlandet. Utenom Norge 
finnes oteren bl.a. over det meste av Skandinavia (Brink 1958, Siivonen 
1968). 

På kartet fig. 1 er opplysninger fra landets viltnemnder om oterens ut
bredelse i 1970 tegnet inn. I enkelte tilfeller er utført korreksjoner på 
grunnlag av tilleggsopplysninger. Kartet gir en høyst skjematisk frem
stilling av utbredelsen, idet man fra de enkelte herreder som regel bare har 
en enkelt opplysning. Denne kan kanskje gjelde bare ett enkelt sted eller 
deler av herredet, mens man under tegningen av kartet har måttet behandle 
hele herredet som en enhet. Oteren holder seg til vann, elver og langs kys
ten, og dette fører til at kartet angir oterbestand på mange lokaliteter hvor 
den nok ikke forekommer. Herreder med stort flateinnhold har derfor fått 
en for dominerende plass, da det er lite trolig at bestanden har den samme 
status over hele herredet. Dette gjelder først og fremst Nord-Norge. For 

. ky,stherredene er brukt samme skravering på øyene som på fastlandet. Det 
er derfor mulig at en del øyer som ikke har oterbestand, har fått feil karak
teristikk. Ikke alle herreder har innsendt opplysninger om utbredelse, og i 
disse tilfeller er bestanden blitt vurdert etter beste skjønn på grunnlag av 
kjennskap til topografi og oterbestanden i nærliggende områder. 

På kartet er angitt tre grader av forekomst: «fast bestand», «streifdyr» 
og «finnes ikke». Fast bestand bygger på opplysninger fra viltnemndene 
om at oteren finnes der hele året. For streifdyr bygger en på oppgaver om 
«streifdyr» eller «finnes en del av året». 

Oteren kan foreta lengre vandringer, både langs et vassdrag og mellom for
skjellige vassdrag, slik at i enkelte tilfelle kan meldinger om streifdyr i flere 
naboherreder referere til samme individ. På grunn av oterens skjulte levesett 
er det imidlertid mulig at det finnes faste bestander i noen av de herreder 
som har rapportert at oteren bare forekommer deler av året. 

Kartet kan ikke benyttes til å belyse bestandstettheten i de ulike lands
deler med «fast bestand». For enkelte herreders vedkommende utgjøres den 
faste bestand av bare et fåtall individer. Dette gjelder først og fremst SØr
Norge. 

Kartet antyder at fast bestand av oter først og fremst finne~ på Vestlandet, 
i Trøndelag og i Nord-Norge. Bare fra få innlandsherreder 1 sør-Norge har 
vi fått opplysninger om faste bestander, og som nevnt dreier det seg i mange 
tilfeller bare om et fåtall dyr. 

Dataene antyder at oteren omkring 1970 hadde omtr~nt samme utbre
delse i Norge som tidligere i hundreåret, men forholdSVIS sparsomme be-
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Fig. 1 
Oterens utbredelse i Norge omkring 1970. Skravert: fast bestand. Prikker: streifdyr. 

Hvite områder: ikke forekommet i 1965-1970. 
The distribution ol otters in Norway amund 1970. Shaded: regular occurence. 

Dotted: wandering individiaIs. White: not occurred 1965-1970. 
As each "kommune" is represented by ane characteristic, the map shows occurence in 

many lesser localities where otters are not lound. 
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stander i sørnorske innlandsstrøk. Som årsaker til at bestanden er relativt 
liten i innlandet, nevner Johnsen (1957) at fiskebestanden der mange ste
der er mindre enn i havet, og at oteren om vinteren bare kan holde til i 
områder der isen ikke er sammenhengende, eller der det er luftrom mel
lom vannet og isen. 

Avskytning 
Fra år 1900 ble det innført en statlig skuddpremie på oter i Norge. Denne 

ordning gjaldt til jaktlovrevisjonen av 1932, da statens premie bortfalt. 
I perioden 1900-1931 gir skuddpremiestatistikken tilnærmet den totale 
felling av oter i Norge. Beskatningen lå i de første årene etter at skudd
premieordningen ble kjent, meget høyt i forhold til senere, rundt om 2500 
dyr for hele landet. Etter 10-12 år falt imidlertid tallet meget raskt ned 
til under 1000 årlig, og fortsatte å synke noe til omkring år 1930. (Se fig. 2.) 

Etter 1932 gir skuddpremiestatistikken ikke noe pålitelig bilde av den 
årlige felling. Antall skuddpremier tok seg en del opp etter som fylker og 
kommuner overtok premieringen, og det årlige premietall kom igjen opp til 
ca. 7-800. Etter at jaktloven av 1951 kom, falt antall premier ned til 
40-50, med maksimum 154 for hele landet i 1956. De siste år har det 
vært utbetalt omkring 35 premier årlig. Som et eksempel kan nevnes at i 
perioden 1965-1969 ble det ifølge oppgaver fra Statistisk sentralbyrå ut
hetalt 179 premier for oter, hvorav l i Hedmark, 20 i Rogaland, 80 i Hor
d'aland, 28 i Sogn og Fjordane, 17 i MØre og Romsdal, 26 i Nord-Trøndelag 
øg 7 i Troms. 

3000 

1006 

500 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 

Fig. 2 . ' 
Antall utbetalte skuddpremier for oter i Norge 1 per.lOden 1900-1968. 

Number of baunties paid for otters in Norway In 1900-1968. 
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Tabell l gir gjennomsnittlig årlig felling av oter for 1968 og 1969 ifølge 
oppgaver fra viltnemndene. Ialt ble det meldt om 564 oter felt pr. år. 
Imidlertid sendte ikke alle viltnemnder inn svar. For å kalkulere et tilnær
met tall som gjelder de enkelte fylker, har vi benyttet totalarealet i de her
reder hvorfra det kom melding, og fylkenes areal. Vi forutsatte at fellings
tettheten var den samme i herreder med og uten rapporter. Denne bereg
ning ga ialt en årlig felling på 688 oter. 

Det er vanskelig å vurdere påliteligheten av denne slags oppgaver. For 
det første vil viltnemndene ikke kjenne til alle felte oter innen et herred. 
For det andre foreligger det muligheter for erindringsforskyvelser når det 
gjelder hvilket år jakten eller fangsten foregikk. Dessuten kan det hende 
at hvis en oter ble felt aven jeger som bodde i et annet herred, ville oteren 
kunne bli meldt felt i begge herreder. Også den utførte kalkulering inne
bærer en feilkilde, idet de herreder som har sendt melding, neppe er helt 
representative for fylket. Bl.a. er det en rekke byer som ikke har viltnemnd, 
og hvorfra vi følgelig ikke har fått rapport. Muligens er det vanskeligere å 
få inn fellingsoppgaver fra de herreder hvor det ikke felles oter, enn fra de 
som har et høyt fellingstall. Oppgavene antyder at den totale norske felling 
av oter omkring 1969 lå på ca. 650 dyr årlig. 

TABELL 1 
Gjennomsnittlig årlig felling av oter i 1968 og 1969 ifølge oppgaver fra viltnemndene. 

A verage yearly kili of otters in 1968 and 1969 according to questionaires. 

Fylke (County) 

Østfold ........ . .... .. . . 
Akershus og Oslo . . . .... . . 
Hedmark . . .. ...... . . ... . 
Oppland ... . ....... . ... . 
Buskerud . .. . . . . .. .. . . .. . 
Vestfold .. .. .. ... .. ... . . 
Telemark ... .. .... ... , .. . 
Aust-Agder . . ........ ... . 
Vest-Agder . .... . . ..... . . 
Rogaland . .. .. .. . . .. .... . 
Hordaland og Bergen ... .. . 
Sogn og Fjordane . .. . ... . . 
MØre og Romsdal .. . .... . . 
Sør-Trøndelag ...... . . . .. . 
Nord-Trøndelag . .. . ..... . 
Nordland . . . .. .. . .... . .. . 
Troms .. .. .. .... . .. . . .. . 
Finnmark .. . .. . . " ... . . . . 
Total . . .. . ... .. .. ...... . 

Antall 
rapporter 
(No. of 
rep arts) 

22 
16 
20 
22 
18 
16 
15 
17 
14 
23 
31 
24 
30 
21 
19 
34 
17 
11 

370 

Felling (Yield) 
Rapportert Kalkulert 
(Reported) (Calculated) 

o 
O 
0,5 
O 
2,0 
1,5 
O 

14,5 
5,5 

13,0 
32,5 
65,5 
67,0 
30,0 
24,5 

173,0 
76,5 
58,0 

564,0 

O 
O 
1 
O 
2 
2 
O 

17 
7 

14 
37 
66 
75 
34 
30 

205 
92 
86 

668 

Antall oter felt 
pr. 1000 km2 

(No. of otters 
felled per 

1000 km2) 

o 
O 
0,04 
O 
0,14 
0,87 
O 
1,85 
0,96 
1,52 
2,3 7 
3,57 
4,97 
1,81 
1,34 
5,35 
3,52 
1,77 
2,06 
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IfØlge tabell l ble de fleste oter felt i Nord-Norge, men det ble felt ganske 
mange oter også på Vestlandet og i Trøndelag. På sørlandet og på østlan
det var antall felte oter lite. 

I fig. 3 er oppgitt den andel av oterfellingen som falt på de ulike fylker 
i tiden 1900- 1926 og i 1968- 1969. I store trekk er fordelingen lik i de 
to perioder, dog med det unntak at de fylker som hadde størst andel i 1900 
- 1926, hadde fått en økning i 1968- 1969. Særlig gjelder dette det fylket 
som har det høyeste fellingsta ll i begge perioder, Nordland. 

I tabell l er fylkesvis oppført antall oter felt årlig i 1968-1969 pr. 
1000 km2 totalareal. Da oteren for det meste er knyttet til havet eller fersk
vann, gir en felling pr. arealenhet ingen god oversikt over fellingstetthet. 
I en oversikt over den svenske oterbesranden har Erlinge (1972) benyttet 
antall km elvefar og strandlinje pr. dyr. Dette kan i mange tilfeller gi et 
bedre uttrykk for tettheten, men en slik beregning har vært umulig ut fra 
det foreliggende materiale. Våre beregninger er ialt vesentlig utført for å 
undersøke om man kunne påvise åpenbare misforhold i fellingstallene for 
de ulike fylker. Fordelingen ser imidlertid forholdsvis rimelig ut, ~ærlig når 
man tar i betraktning den lange kystlinje Nordland har i forhold til arealet. 
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Fig. 3 
Fylkesvis andel i prosent av det totale fellingstall for oter i Norge i perioden 1900-1926 

og 1968-1969. . 
Percentage of the total number of otters killed in Norway m each county in 1900- 1926 

and 1968-1969. 
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I 
Oterskinn egner seg utmerket som pelsverk. Riktignok har prisene på 

oterskinn vært synkende i de siste 10 år. Så vidt vi har fått opplyst fra 
enkelte nordnorske oterfangere og oppkjøpere, betales det ca. kr 130,
pr. skinn over 94 cm. Under denne størrelse er prisen mindre, ned til Vs for 
unger. 

Bestandsutvikllng 

Johnsen (1928) hevder at det store fall i skuddpremiestatistikken for 
oter i perioden fra 1905 til 1915 må antas å gjenspeile en reduksjon av 
vår totale oterbestand, kanskje til en brøkdel av det den var da den statlige 
skuddpremie ble innført i 1900. Vi er enige i Johnsens oppfatning på dette 
punkt. 

Fig. 4 gir en oversikt over viltrapportenes oppgaver om bestandens ut
viklingstendenser fra 1935 til 1970. En har bygd på følgende antall vilt
rapporter: 1934-1936 88 stk., 1939-1941 115, 1944-1946 330, 1949 
-1951 1400, 1954-1956 2014, 1959-1961 996, 1964-1966 435 stk. 
For 1970 bygger en på opplysninger i det utsendte spørreskjema til vilt
nemndene. 

Figuren antyder en økning i oterbestanden på Vestlandet og i Trøndelag 
fra 1935 til 1945. Etter den tid blir det fra disse landsdeler meldt om til-

' ,5 

1,0 

0,5 

1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

Fig, 4 
Indekser for viltnemndenes meldinger om endringer i oterbestanden. 

Oppgang = 2. Uforandret = l. Nedgang = O. Indeksene er gjennomsnitt for rapportene 
fra tre-års perioder (eksempelvis er 1934-1936 anført som 1935). 

Trends in otter population according to game reports, 1,0 indicate stable population, 
lndexes above 1,0 shows increase, below decrease. 

Prikket (Doued): Østlandet og Sørlandet (Østfold-Vest-Agder), 
Stiplet (Broken line): Vestlandet (Rogaland-MØre og Romsdal), 

Hel linje (Drawn line): Nord-Norge (Nordland- Finnmark) . 
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bakegang, og denne tendens gjorde seg også gjeldende i 1970. På Østlandet 
og Sørlandet, hvor man har de minste bestander, og fra Nord-Norge hvor 
man trolig har de største bestander, har bestandsutviklingen muligens vært 
noenlunde den samme, men tendensene er langt mindre utpreget. Totalt 
antyder rapportene en bestandsnedgang for oter i Norge omkring 1970. 
I Nord-Norge meldte imidlertid ikke få herreder da om oppgang. Således 
kom det i 1970 fra Nord-Norge inn 14 skjemaer med «oppgang», 34 «ufor
andret» og 12 med «nedgang». 

Diskusjon 

Materialet viser at i dag finnes oter spredt over det meste av landet unn
tatt i mange fjellstrøk. Større faste bestander finner man i Nord-Norge, i 
Trøndelag og på Vestlandet, mens det enkelte andre steder i Sør-Norge 
finnes mindre lokale bestander. I landsmålestokk synes oterbestanden å 
være nedadgående, men tilfeller av lokal oppgang er kjent, særlig fra 
Nord-Norge. 

Arsakene til den generelle nåværende bestandsnedgang kan være mange: 

1. Utviklingen i den norske oterbestand omkring 1915 antyder som nevnt 
at overdrevet jakt kan redusere en oterbestand sterkt. Dette skyldes bl.a. at 
på grunn av den lave reproduksjonskapasitet er oteren særlig sårbar for 
jakt. Den får vanligvis 2-3 unger (1-5). Hunnen er trolig kjønnsmoden 
1-3 år gammel, men det er ikke sikkert at den føder hvert år (Ognev 1931, 
Eklundh 1948, Wijngaarden & Peppel 1970, Jensen 1964, Erlinge 1968a). 
Det kan ikke utelukkes at på grunn av overdrevet jakt er oter bestanden i 
enkelte landsdeler også nå for tiden lavere enn potensialet. En del av de 
lokale oppganger eller nedganger i nordnorske oterbestander blir av vilt
nemndene tilskrevet endringer i jaktintensiteten. 

2. En forurensning av vassdragene og havet kan ha spilt inn. For inn
landsforhold har dette trolig i første rekke kunnet gjøre seg gjeldende på 
Østlandet og Sørlandet. Forurensningene kan enten ha senket de fødemeng
der som står til disposisjon for oteren, eller direkte innvirket på oterens 
reproduksjon. Svenske undersøkelser har vist et høyt innhold av kvikksølv i 
lever av oter fra vassdrag der treforedlingsindustrien medfører utslipp fra 
dette metallet (Erlinge 1972). 

Oteren lever vesentlig av fisk , til dels også av krepsdyr, frosk og mange 
andre dyreslag (Collett 1911-12, Stephens 1957, Erlinge 1967a). Den 
synes av fisk å foretrekke middels store individer. 15 -17 em (Erlinge 
1968b). IfØlge våre spørreskjemaer til jegerne består oterens føde langs 
den norske kyst hovedsakelig av steinbit, torsk, flyndrefisker og rognkjeks. 
Stephens (op. eit.) m.fl. hevder at oteren foretrekker laks og ål. 

Selv om det er kjent at bestanden av enkelte fiskeslag i havet, slik som 
sild, har gått ned i de senere år, er dette trolig i alt vesentlig en fØlge av 
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overfisking. Hvorvidt det i havet har skjedd en generell nedgang i mengden 
av alle potensielle byttedyr sett under ett, vet vi ikke noe om. lokalt har 
forurensninger imidlertid redusert biomassen i enkelte fjordbunner, som 
f.eks. Sørfjorden i Hardanger (ifølge avismeldinger). I ferskvann er forhol
dene sterkt varierende fra sted til sted, idet man dels har overbefolkete og 
dels underbefolkete innsjØer og vassdrag. Det er imidlertid påvist vesentlig 
reduksjon av enkelte laksebestander som sokner til sterkt forurensete elver 
(Rosseland 1965 & 1970). En tiltagende forsuring er påvist i mange vass
drag. Eventuelle negative virkninger på fiskebestander, vil trolig i første 
rekke skje ved at antall næringsdyr for fisken synker, og siden via nedsatt 
reproduksjon hos fisken (Økland 1969). Forsuringer av vassdragene kan 
særlig på Sørlandet ha redusert fiskebestanden (e.g. Dannevig 1959). Da 
det vesentligste av den norske oterbestand finnes langs kysten, både nå og 
tidlig i vårt århundre, kan forurensninger av ferskvann neppe forklare den 
generelle bestandsnedgang hos norsk oter. Virkninger av forurensninger for 
oteren kan imidlertid muligens spores lokalt både i ferskvann og i havet. 

3. Enkelte viltnemnder hevder at vassdragsreguleringer har ført til ned
gang i den lokale oterbestand. Reguleringenes innflytelse på fiskemengdene 
er imidlertid ikke alltid entydige med tanke på oterens næringsgrunnlag 
(Aas 1960). Reguleringene kan også influere på variasjoner i vannstanden 
i magasiner og avløpselver, noe som har betydning for det for oteren livs
viktige luftlaget mellom vann og is. 

4. Mange viltnemnder har pekt på at samtidig som den norske oterbe
stand har . avtatt, har minkbestanden tiltatt sterkt. Svenske undersøkelser 
(Erlinge 1969) har vist at villmink og oter i en viss grad er næringskon
kurrenter. En konkurranse mellom to økologisk homologe arter som fører 
til at den ene avartene får overtaket, kan imidlertid foregå på annet vis 
enn ved direkte konkurranse om føde (e.g. Myrberget 1972). Hvorfor oteren 
skulle bli den underlegne av de to, er imidlertid ikke godt å forstå. Novikov 
(1956) har faktisk hevdet at oteren direkte jakter mink. Men P. Valeur 
(pers. medd.) forteller at oterhi på Sørlandet er blitt funnet overtatt av 
mink. Svenske undersøkelser (Erlinge 1972) tyder på at nedgangen i oter
bestanden der kom før den store økningen i antall mink, og at konkurranse
forholdet mellom disse to mus tel idene neppe har spilt noen stor rolle for 
bestandsforandringen hos oter. Noe lignende gjelder trolig de fleste steder 
av Norge. 

5. Menneskets omforming av landskapet, og den økende aktivitet med 
turisme, hyttebygging og lystfartøyer, kan lokalt ha medvirket til en ned
gang i oterbestanden. Disse forhold tillegges vekt bl.a. i Danmark og Stor
britannia (Jensen op. eit., Stephens op. eit.) . Oteren foretrekker i Storbritan
nia elver med kraftig vegetasjon og andre muligheter for å holde seg skjult, 
men kan forekomme også i nær kontakt med mennesker, f.eks. under broer 
i landsbyer (Stephens op. eit.). 
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Konklusjon 

Wijngaarden & Pepper (1970) pekte på 5 faktorer som truet oterbestan
den i Nederland: vannforurensning, landskapsendring, fiske, rekreasjon og 
trafikk. De samme faktorer gjør seg gjeldende hos oss, men med et annet 
innhold og med noe annen vekt. Hos oss vil også jakt og fangst kunne inn
virke på bestanden av oter. Stort sett må man imidlertid ha lov til å si at 
årsakene til oterens generelle tilbakegang i vårt land er dårlig forstått. 

Da oteren i Norge fortrinnsvis holder til i kyststrøk, burde ikke hensynet 
til eventuelle ubetydelige skader på fiskeriene forhindre at man satset på å 
bygge opp den norske oterbestand, der hvor dette er mulig. Oterens inn
flytelse på bestandene av fisk og kreps i ferskvann er ikke entydige (Erlinge 
1967a). Den kan i mange tilfelle ha en positiv innflytelse på fiskebestan
den (e.g. Southern 1965). Eventuelle enkeltindivider som gjør skader på 
lakseelver og fiskeoppdrett, kunne man sørge for å felle. Skader på fast
stående fiskeredskap kan forekomme (Olstad 1945), men er trolig ubetyde
lig av omfang. A viser melder nå og da om at oteren har drept sau; dette 
gjelder i første rekke på Vestlandet. IfØlge Harris (1968) foreligger det 
bare et fåtall noenlunde sikre holdepunkter for at oteren kan drepe sau. 

Oteren må ikke forvaltes som om den skulle være et skadedyr, men som 
en verdifull viltart. 

SUMMARY 
THE OTTER, LUTRA LUTRA, IN NORWAY ABOUT 1970 

Otters are now found over most of Norway, but only oecur in small numbers in inland 
distriets in southern Norway (Fig. 1). 

From 1900 to 1931 the bounty statistics represent most of the yield of otters (Fig. 2). 
After that time bounties were paid only for a fraction of the killed otrers. About 1969 
there were probably killed about 650 otrers in Norway, a number that correspond to 2 
otters felled per 1000 km2 totale area (Table l ). Both in 1900--1926 and in 1968-1969 
most otters were killed around the western coasts of the country (Fig. 3). 

The intensive hunting of otrers around 1910 probably lead to a reduction in the popu· 
lation. Game reports indicate an increase from 1935 til 1945, after that time a decrease 
(Fig. 4). 

The causes of the persent population decrease in most N orwegian districts are discussed. 
In some areas hunting may be an important limiting factor . Locally polution, overexploita
tion of fish populations, building of dams, man's changing of the landscape and tourism, 
may effect the otters negatively. It is stressed, however, that the causes of the general de
crease in otter numbers in Norway are largely unknown. 

Authors' addresses: 
Myrberget, Statens viltundersøkelser, N-1432 As - NLH. 

Froiland, Universitetets zoologiske museum, N-5000 Bergen. 
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Forplantning av lemen, Lemmus lemmus, barskog 
675 m o.h. under oppgangsår 

IVAR MYSTERUD OG HENNING DUNKER 

Under en tre-dagers befaring i grenseområdene mellom Nordre Osen og 
Rendalen i Hedmark, ble det 28. juni 1969 påvist forplantning av lemen, 
Lemmus lemmus, i barskogsterreng ca. 1 km vest for østre BurusjØåsen 
(61 °28'N - 11 °34'E Gr.) (UTM - PP372176). 

En juvenil <jl ble funnet død på bakken i et furuskogsområde hvor mark
vegetasjonen var dominert av røsslyng, Cal/una vulgaris. Funnstedet lå ca. 
675 m O.h. i slakt skogsterreng med tilstøtende myrområder. Dyret veide 
7 gram, og hadde fØlgende mål i mm: total 67 + 4, kropp 58, bakfot 13, 
hale 9 + 4. En aldersbestemmelse på grunnlag av vekten, etter vekstkurver 
fra lemen i fangenskap (Engh ikke publisert), gir antatt alder 20-25 døgn. 
En gjør uttrykkelig oppmerksom på at denne aldersbestemmelse gir en mini
mwnsverdi, idet en må regne med tap i vekt ved at dyret hadde ligget dødt 
en viss tid før det ble veiet. Aldersbestemmelsen må derfor bare betraktes 

. s~m veiledende. 
Befaringene dekket ca. 25 km i tiden 26.-28. juni, og positive observa

sjoner over lemenforekomst ble ikke gjort unntatt akkurat i de myrområder 
som grenset inn mot funnstedet. En overflatisk undersøkelse av disse myr
områdene avslørte i 3-4 tilfeller hull med ferske ekskrementer, og etter alt 
å dømme fantes det en spredt populasjon av lemen i myrene. Interessant 
nok lot utbredelsen til å være lokal og ytterst begrenset. Funnet av det juve
nile dyret viste at forplantning hadde funnet sted våren 1969. Antakelig var 
populasjonen i vekst, og situasjonen i området syntes typisk for den som 
går forut for toppårene. 

Hva som er interessant med dette funnet er biotop forholdene sett med 
bakgrunn i stadiwn av syklus. Collett (1907) understreker at utbredelsen 
av lemen i «normale» år er begrenset til bjørkebeltet og høyereliggende 
fjellplatåer. Det synes her i landet å være svært få eksakte informasjoner 
over forplantning av lemen nede i barskogen utenom toppårene. Sydover i 
Hedmark på norsk side av riksgrensen, ligger flere isolerte fjellmassiver 
i barskogen, men detaljerte undersøkelser av hvor langt syd lemen har en 
«normal», fast utbredelse synes ikke å være beskrevet (Collett 1911-12). 
Funnet er således aven viss interesse også utbredelsesmessig, selv om de 
nærliggende fjellpartier er dekket i grove trekk av nyeste ajourførte over
sikt (Siivonen 1968). Eldre undersøkelser over lemenenes forekomst i bar
skogsområder på svensk side av grensen er publisert av Rendahl (1942); 
som angir at Fulufjellet utgjør sydgrensen for lemenenes «normale» utbre
delse. Rendahl (op. eit.) angir videre at den i mindre antall under «nor-
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Fig. 1 
Myr og hØyere liggende barskog i nærheten av stedet der lemenen ble funnet. I bak

grunnen østre Burusjøåsen i grenseområdet melom Trysil og Ytre Rendal. 
(Foto: Ivar Mysterud. ) 

Pea/land and coni/erous /orest neM the site where the lemming was /ound. In the back
ground Dstre Burusjoåsen in the boundary-area between Trysil and Ytre Rendal, South 

Norway. 

male» år finnes i bjørkeregionen ved Fulufjellets sydende (Harrsjoarna), 
og normalt ikke forekommer i tilliggende barskogsområder. Curry-Lindahl 
(1961) antyder en tilsvarende sydgrense for lemenenes «normale» utbre
delse. 

Når det gjelder stadium av syklus, hadde de aktuelle områder av øster
da Is-skogene, bedømt ut fra undersøkelser i det nærliggende område, Tenås
marka i Åmot-Trysil, toppår i 1966-67 (Hagen 1972), og utpreget lavår 
i 1968. I tiden etter det omtalte funn og fram til 1972 foreligger ingen mel
dinger om masseforekomst av lemen i de aktuelle områder, men tidsmessig 
skulle populasjonen i 1969 befinne seg et sted i vekstfasen. Statens vilt
undersøkelser, Vollebekk registrerer vår og høst hvert år bestanden av for
skjellige viltarter og smågnagere. Ved henvendelse har en fått anledning til 
å gå igjennom viltrapportene for Hedmark og landsoversikten i det aktuelle 
tidsrom. Av de viltrapporter som dekker den aktuelle region, nevner bare 
en om oppgang i lemen-bestanden for våren 1969, mens de Øvrige angir 
nedgang eller uforandret som karakteristikk for bestandsutviklingen. Alle 
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rapporter høsten 1969 angir tilsvarende nedgang eller uforandret. Endel 
andre områder har imidlertid hatt over middels bestand, hvilket bl.a. gjel
der traktene fra Finse og nord-vestover til deler av SunnmØre samt visse 
~mr~der i Nordland og Troms. Vårrapportene for Hedmark er totalt nega
tIve l 1970, mens bestanden ellers i SØr-Norge er angitt som over middels 
innenfor et geografisk sirkelformet område som er vanskelig å avgrense, 
men som omfatter deler av Gudbrandsdalen, Telemark (Sauherad) og visse 
strøk av Vestlandet. Over middels bestand er også rapportert fra Troms, 
deler av N ordland og sporadisk i Finnmark. En forelØpig analyse tyder der
for på at det har vært sporadiske tendenser til begynnende populasjons
utvikling hos lemen også i Hedmark i 1969-70, men at en videre urvikling 
mot et «normalt» toppår har uteblitt. 
. Funnet viser altså at lemen forplantet seg i barskogsterreng ca. 675 m o.h. 
l et stadium av syklus karakterisert som tidlig vekstfase. Det areal som 
lemenen forplanter seg på, øker og forskyves i toppår ved at dyrene kan 
vandre langt nedover fra høyfjellet og ned i barskogen. Forplantningen i 
1969 er imidlertid en av de «laveste» som er rapportert utenom slike toppår, 
og er derved av interesse for bedømmelsen av lemenens «normale» utbre
delse i høyereliggende skogsområder. Informasjon av denne type er viktig 
som bakgrunn for vurdering av «vandringens» potensielle lengde i de år 
hvor emigrasjoner foregår. 

SUMMARY 
BREEDING OF THE NORWEGIAN LEMMING, LEMMUS LEMMUS, IN 
CONIFEROUS FOREST AT 675 M ALTITUDE DURING A PREPEAK YEAR 
. Breeding of Norwegian lemming, Lemmus lemmus, in June 1969 is reported from 

6sterdalen, South Norway The habitat is characterized as peatland mixed with coniferous 
forest at an altitude of 675 m above sea leveI. The breeding took place during a typical 
prepeak population phase. 
. Information on breeding at relativeJy low altitude outside peak years seems scanty, but 
IS needed to establish the lower limit in the lemmings "normal" breeding range i.e. out
side years where emigration OCCUf. Such information is important in evaluating the po
tential range of the vertical emigrations occuring in peak years. 

Authors' adress: Zoological Laboratory, University of Oslo, Blindern, N-Oslo 3. 
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Fuglefaunaen i Øvre Pasvik 

STEINAR WIKAN 

Øvre Pasvik i sør-Varanger er et av de best undersøkte områder i Nord 
Norge og et område som er interessant på mange måter. Urskogen iPasvik 
er en utløper av den sibirske taiga, og inneholder mange østlige dyreformer. 

Det var særlig Hans Tho. L. Schaanning som gjorde Øvre Pasvik kjent 
som et fugleområde av klasse_ Gjennom tidsrommet 1900-1913 gjorde 
han mange interessante faunistiske funn, og en rekke fugler ble konstatert 
innenfor landets grenser for første gang_ Senere har en rekke personer be
søkt området slik som Blair (1936), Haftorn (1959), Hagen (1965) og en 
ekspedisjon fra Zoologisk Museum i Oslo (Pethon 1966). Flere fugleinter
esserte personer har i senere tid avtjent sin verneplikt i Pasvik, og har 
gjennom observasjoner under patruljer og på fritid gitt verdifulle opplys
ninger om fuglelivet . 

Ingen undersøkelser etter Schaannings tid bygger på observasjoner gjen
nom lengere tid (flere år); det har dels vært kortere opphold om somme
ren eller observasjoner gjennom en sesong. I tidsrommet 1969-71 har jeg 
oppholdt meg meget i Øvre Pa svik og har fra denne periode gjort systema
tiske notater av fuglelivet. Dessuten har jeg en del notater fra Nedre Pas
vik i perioden 1957-71. Bare observasjoner med spesiell interesse er tatt 
med fra dette området. 

En rekke personer og institusjoner har vært til uvurderlig hjelp under 
arbeidet i felten. Jeg vil rette en særlig takk til reingjeter Arvo Sotkajærvi 
som har fulgt med på de fleste turene i marka og ellers gjort undersøkelser 
når jeg har vært fraværende. Dessuten en takk til politibetjent Arne Hein 
for mange opplysninger, til adjunkt Simen Bretten :som har stilt sine felt
notater fra 1965 til rådighet for meg, til politibetjent Vilhelm Holm og 
politiførstebetjent Roy Carlsen som har latt meg bruke fuglekassejournalen 
fra Nyrud gård og til skogforvalter Egil Skoglund for velvilje under hele 
arbeidet. 

Til slutt en takk til Det kgl. kommunal- og arbeidsdepartement som har 
gitt økonomisk støtte til undersøkelse av Fjærvannsområdet i 1971; et om
råde som er foreslått fredet som dyrereservat i tilknytning til Øvre Pasvik 
nasjonalpark. . 
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Beskrivelse av området 

. ~vre Pasvik er det område av Pasvikdalen som ligger sØr for en rett 
lInje Kobbfoss-Oksvann; således regnes all bebyggelse ved Vaggatemvan
net i dagligtale å tilhøre Øvre Pasvik, mens Skogfoss tilhører Midtre Pas
v~k. Pasvik går inn som en kile mellom Finland i vest og Sovjet i øst, og 
gjennom hele området renner Pasvikelva som kommer fra Enaresjøen i Fin
land og munner ved Kirkenes. 

Terrenget er for en stor del dekket med ren furuskog uten særlig under
vegetasjon. Langs vannsystemet er det innslag av lØvskog, og mot nord er 
det fjellskog og snaufjell på de høyeste åsene. Høyeste punkt er Hagl
klumpen, 360 m o.h. 

Det rikeste dyrelivet finnes langs Pasvikelva hvor lØvskogen og krattet 
står tett. Innenfor denne løvskogen ligger flere fuglerike myrer som igjen 
danner overgang til blokkmark med ren barskog og fattig dyreliv. 
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Øvre Pasvik nasjonalpark 

I kgl. resolusjon av 6. februar 1970 ble et ca. 60 km2 stort skogområde i 
Øvre Pasvik fredet under betegnelsen Øvre Pasvik nasjonalpark. Området 
ligger innerst i Pa svik på grensen mot Finland og omfatter de to vann
systemene Ellenvann og Ødevann. Her har aldri vært drevet skoghugst, og 
trærne faller bare overende når de dør. Ornitologisk er parken dessverre noe 
fattig, da den homogene furuskog ikke kan produsere store mengder næ
ringsobjekter. Heiene mellom vannene er de fattigste områdene, mens selve 
vannene er rike på vanninsekter og vannplanter som gir næring til bl.a. 
ender. 

Noen få eksklusive fuglearter gir parken sitt særpreg. Bl.a. hekker sang
svanene ingen andre steder i Pasvik, og sædgåsa har mange bortgjemte 
skogrnyrer innover i parken hvor den kan hekke i fred. Trana som er en 
meget sky fugl, kan finne et fristed i disse øde skogene dersom området 
fortsatt får ligge utenfor ferdselsveiene. 

De vanligste skogsfuglene er fluesnapperne, rødstjert, rødvingetrost og 
bjørkefink, men ingen av dem er sjelden andre steder i Øvre Pasvik. Vade
fugler er det lite av i parken, hvor grØnnstilk, sotsnipe og gluttsnipe er de 
vanligste. Det viktigste vadefuglterreng ligger ved Pasvikelva og i områ
dene mellom Pasvikelva og nasjonalparken. 

Fjærvannsområdet ved Pasvikelva 

I naturvernrådets innstilling av 1964 om landsplan for natur og nasjo
nalparker i Norge, heter det at dyrelivet fredes i et større område utenom 
parken, og som grense antydes Noatun-Gjøkåsen-Brannvann-Sortbryst
tjern - Kullfjell. 

I dette foreslåtte reservatområde ligger Fjærvann, tidligere kalt Rens
vann, som er en av Pasvikelvas innsjøer. Fjærvann strekker seg fra Heste-

Fig. 1 
I begynnelsen av mai kan en se sædgås i hundretall langs iskanten iPasvikelva. 

At the beginning of May bean gees can be seen in hundreds along the ice edges in the 
river Pasvik. 



Fig. 2 
Så snart isen forsvinner fra det indre, slår sædgjessene seg ned. 

As soon as the ice disappears the bean geese land on the interior lakes. 

foss i sØr til ]ordanfoss i nord, og det var på Noatun ved dette vann 
. $(;:haanning gjorde noen av de mest interessante ornitologiske oppdagelser. 

Dette området har forandret seg lite siden århundreskiftet, og det er 
like interessant i dag. Kraftverksutbygginga av Pasvikelva som ellers har 
forandret mye av den opprinnelige elva, har ikke grepet inn akkurat her. 
Fjærvann blir dermed eneste større område av Pasvikelva som er ufor
andret, og hvor vannstanden er omtrent som før. 

Fjærvann som er et av de fuglerikeste områdene som finnes i SØr
Varanger, ville vært meget sårbart overfor en heving av vannstanden 
(f.eks. med oppdemning av ]ordanfoss istedenfor Hestefoss). Alle de næ
ringsrike grunnene og bankene ville da forsvunnet, noe som måtte ha fått 
alvorlige konsekvenser for en mengde vadere, ender, gås og sangsvaner. 
Denne delen av Pasvikelva utgjør et meget viktig furasjeringsområde for 
trekkfugler; og svaner og gås samles i store mengder vår og høst hvor de 
tilsammen oppholder seg 2-3 mnd. 

Sangsvana og sædgåsa hekker ikke ved Fjærvann, men det gjør derimot 
en rekke ender som stokkand, krikkand, brunnakke, stjertand, toppand, 
svartand, kvinand, lappfiskeand og siland. Tilsammen hekket minst 100 
par ender ved vannet sommeren 1971. 

Langs breddene ser en ofte vadefugler, og i krattet og sivskogene er det 
et yrende liv av småfugl. Bl.a. hekker sivsangeren her og en sjeldenhet som 
sibirspurv er angivelig observert to ganger ved Gjøkbukta (se Haftorn 
1971). 

Fjærvann bør absolutt bevares slik det ligger i dag. En utbygging eller 
regulering vil få alvorlige følger. 
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Fig. 3 
Ved foten av denne 
furua hadde sangsva
nene reir sommeren 

1970. 
At the /oot o/ this 
pine the whooper 
swans had their nest 
in summer o/ 1970. 

Hestefossdammen 
sør for Fjærvann lå Hestefossen, men det er ingen foss mere. HØsten 

1970 ble vannmagasinene fylt i det russiske (norskbygde) kraftverket ved 
Hestefoss. En lang demning tvers over Pasvikelva har demmet opp en stor 
innsjø, og gjort at Hestefossen, Tangenfossen og Grensefossen er forsvun
net. Denne innsjØen kaller jeg her for Hestefossdammen. Vannet har over
svømmet deler av de tidligere Hestefossmyrene hvor bl.a. lappspoven hek
ket, men ellers tror jeg ikke denne oppdemningen har gjort stor direkte 
skade ornitologisk sett. Om denne innsjøen har forandret klimaet noe eller 
har andre uheldige virkninger vites ennå ikke. 

I alle fall er den nye innsjØen nå blitt slik som Fjærvann alltid har vært, 
med grunner, banker og holmer. Når disse gror til med vegetasjon og det 
lavere dyreliv stabiliserer seg, vil dette trolig bli et grunntvannsområde 
rikt på fugler. Allerede sommeren 1971, første sommer etter oppdemninga, 
var området et viktig furasjeringsområde særlig for innsekt- og fiskespisende 
fugler. Arene som kommer kan belyse forandringene nærmere. 
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Smågnagerfrekvensen 

1969 og 1970 var to rike smågnagerår i Pasvik; noe som setter preg på 
rovfugl- og ugleobservasjonene. I 1969 dominerte rødmus, Clethrionomys 
rutilus, og fjellrotte, Microtus oeconomus, mens 1970 var det største lemen
år i manns minne. Foruten lemen, Lemmus lemmus, var også gråsidemus, 
Clethrionomys rufocanus, tallrik. 

Våren 1971 var det ennå en og annen lemen å se, men de ble snart 
borte og året som helhet fortonte seg som et lavår nesten med total mangel 
på smågnagere. 

Oversikt over påviste fuglearter i Øvre Pasvik 

Jeg har forsøkt å lage en oversikt over alle de fugler som er observert i 
Øvre Pasvik fra 1900 fram til i dag. Jeg har tatt med alle fuglearter som 
jeg selv kjenner fra Pasvik foruten dem jeg har klart å spore opp i litte
raturen. Dersom det finnes observasjoner jeg ikke har fått med, er jeg takk
nemlig for opplysninger om det slik at det eventuelt kan tas med senere. 

Av oversikten går det fram at 159 fuglearter er påvist i Øvre Pasvik, 
derav 103 påvist eller sannsynligvis hekkende. I tillegg kommer følgende 
11 arter som bare er påvist andre steder i Pasvik slik at det totalt er 170 
kjente fuglearter iPasvikdalen: 

, Dobbeltbekkasin, Gallinago media, observert ved Svanvik 23/6·1923 (Blair iflg. Haf
torn 1971). 

Ismåke, Pagophila ebumea, kommet på avveier og havnet ved Svanvik i april 1903 
(Schaanning 1907). 

Skogdue, Columba oenas, skutt ved Svanvik 22/11-1903 (Schaanning 1907). 

Hubro, Bubo bubo, har forekommet som streiffugl. 

Blåråke, Coracias garrulus, funnet død på Svanvik i november 1960. 

Hærfugl, Upupa epops, sett Holmfoss oktober 1962. 

Topplerke, Galerida cristata, observert ved Svanvik 11/6-17/6-1924 (Schaanning 
iflg. Haftorn 1971). 

]ernspurv, Prunella modulMis, forekommer i Nedre Pasvik i alle fall til Svanvik. 

Hagesanger, Sylvia borin, forekommer også sørover til Svanvik. 

Svartmeis, Parus ater, er sett ved Boris Gleb 10/6-1923 (Blair iflg. Hafcorn 1971) . 

Hortulan, Emberitza hortulana, funnet hekkende i Langfjorddalen 1888 og sett ved 
Svanvik 1925 (Wessel og Blair iflg. Hafcorn 1971) . 

I den følgende oversikt er kilde tatt med under merknad for de sjeldne 
artene som er observert en gang eller to og ikke er tatt med i den etter
følgende kommentar. Disse opplysningene er bare funnet i litteraturen og 
jeg kjenner ikke til funn avartene under mitt opphold iPasvik. 
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Kommentarer til arts lista 

. Storskarv, Phalacrocorax car bo, er ikke direkte uvanlig i Pasvikelva. Befolkningen 
k!enner godt den karakteristiske måten disse fuglene sitter på skjærene eller holmene i 
FJærvann. og tørker vingene. Litteraturen nevner observasjoner av 1 indv. 2/5 1904 
~Schaann1fig 1907), 5 indv. 22/5 1962 (Fjeldså 1969) og 1 indv. 23/5 1967 (Wrånes 
lflg. Haftorn 1971). 12/8 1969 ble 1 indv. fanget på line ved Tangenfoss (ca. 11 mil 
fra kysten). Kroken s?m hadde gått gjenno~ undernebbet, ble forsiktig løsnet, og fuglen 
sluppet. E~ fugl (trolig den samme) ble ogsa observert i samme område dagen etter. 

Dverggas, Anser erythropus, kan sees i Øvre Pasvik under trekk. Arvo Sotkajærvi har 
flere observasjoner fra mai måned de siste ti årene. 12/6 1971 ble 1 indv. observert ved 
Ellenelva. 

Sædgås, Anser faba/is.. De~ fore~igger mengder av observasjoner av sædgås, og det 
synes som bestanden. er 1 Ø~n1fig. Varen 1971 ble det sett uvanlig mye gås; noe som også 
bekreftes av befolkn~ngen .1 Øvre Pa svik. Sædgåsa kommer i slutten av april, men hoved
~yn?den av trek~et .lIgger 1 de første dagene av mai. I den tiden kan en på egnede steder 
1. FJærvann se gas 1 hundretall, således satt det 9/5 1971 flokker på 20-50 individ på 
Isen ved råkene nedenfor Hestefoss slik at ca. 200 gås kunne sees fra en standplass Dess-
uten fløy det gås til og fra hele dagen. . 

Gjessene er rastløse om våren, og det er mye bevegelse i flokkene. Så snart det blir 
åpent vann innover i skogsområdene, slår fuglene seg ned i åpne råker. 15/5 1971 be
søkte ca. 100 sædgås ei lita råk i Ellenvassdraget i løpet av 8 timer. Største enkeltflokk 
på en slik råk (100 X 10 meter) var 40 fugler observert 14/ 5 1970. 

I slutten av mai forsvinner sædgåsa helt fra Fjærvann, men parvis eller enkeltvis kan 
en nå se gås på små skogrnyrer innover i Pasviks indre. Reir er ikke lett å finne men 
det er tydelig hekking pågår, for utover sommeren observeres et og annet kull med' ikke
flyvedyktige unger. 

Ikkeflyvende voksenindivid (mytende) er også observert, men mytesteder der flokkene 
sa.p1ler seg (kjent fra Finnmarksvidda) er ikke observert i Pasvik. I den forbindelse er 
trekkak.tivi.te~ i månedsskiftet juni/juli interessant. 27/6 1971 ble 3 flokker på 30, 12 
o~ 10 l~dlVld. observert flyvend~ langs Pasvikelva. mot nord. Dette var uvanlige observa
sJoner pa et tidspunkt en ellers Ikke observerer gas ved elva. En antar det dreier seg om 
hanner og forplantningsudyktige individ på mytingstrekk. 

Medio august begynner sædgåsa å samle seg i flokker på Ellenvann og samtidig be
gynner de første individene å vise seg i Pasvikelva igjen, hvor de forsvinner i løpet av 
september/oktober. 

Sangsvane, Cy.gnttS cygnus, er blant de tidligste om våren. Ankomstdato var 13/4 i 
1?70 og ~6/4 1 !971. Mens sv~nene ru,:dt århundreskiftet samlet . seg i 100-tall ved 
FJærvann 1 trekktiden, er den na betydelig sparsommere, men enna kan en se opptil 
20- 25 på en og samme tid om våren, slik som disse observasjonene fra Hestefoss: 

6/5 1969 - 26 individ, 4/5 1970 - 21 individ, 9/5 1971 - 10 individ. 
Totalt oppholder det seg ca. 50-60 svaner i Pasvikelva i første halvdel av mai. Dette 

er svaner under trekk, som holder seg nokså stabil til slutten av mai. Da forsvinner alle 
svanene fra Pasvikelva; de fleste drar trolig østover mot russiske ødemarker. 

Scha.anning (1907) nevner .at svanene påtreffes ytterst sjelden og blott et og annet par i 
hekketiden. Det samme kan sies om forholdene nå. Hekking ble påvist i Ellenvassdraget i 
1965, ~vor S. Bretten (notat) observerte 2 ad + 4 juv 29/8, mens svanene trolig ikke 
hekket 1 1966, 1967 og 1968. Hekking ble så påvist igjen i 1970 og 1971. Interessant 
er det at sangsvanene i årene 1966-68, da den var borte som rugefugl i Ellenvann 
hekket i Sivakkajiirvi 'på finsk side av grensen ca. 10 km fra Ellenvann. ' 

I 1970 hekket sangsvanen på sin gamle lokalitet i Ellenvann (samme reir som ble 
brukt i 1965). 6/6 ble fuglene observert; ene lå på reiret og ruget mens det andre in
divid lå på en stein 10 m fra reiret. Fuglene ble bare observert på lang avstand da en 
var redd for å skremme de slik at reirplassen ble forlatt. 6/7 ble redelokaliteten' under
søkt nærmere, og nå var eggene klekte og ungene svømt avsted. (Minst to unger ble 
senere observert på vannet.) 

Reiret, som lå på frittliggende tue ca. 2 m fra 25 m lang holme, var bygd av ren
vaskede starr- og elvesnellerøtter. Materialet var lagt i en Y2 m høy tue, ca. 135 cm lang 
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og 110 cm bred. Mot syd gikk en slags renne eller forlengelse som tydelig viste hvor 
fuglene gikk på og av reiret. Reiret lå ved foten aven karakteristisk furu (ca. 3,5 m 
hØY) med en flat krone som en parasoll. 

Foruten dette hekkende paret holdt det til et ungt par (med svak grå fjærdrakt) og et 
enslig voksent individ i Øvre Pasvik sommeren 1970. 

I 1971 ble hekkelokaliteten fra året før ikke brukt, men to nye reir ble observert. Det 
ene ble tilfeldigvis funnet 13/6 på lite skogtjern ca. 1 km fra Ellenvassdraget. Reiret ble 
ikke undersøkt nærmere denne gang, men to voksne individ svømte raskt bort fra reirtua. 
1/7 ble reiret undersøkt nærmere. Ingen fugler ble observert på tjernet, men skallfrag
menter i reiret tydet på vellykket klekking. Dette reiret lå landfast i myret terreng ved 
tjernet som var ca. 200 m langt. Selve reiret var bygd som en Y2 m høy tue av planterøtter, 
mose og tjerngjørme. Det lå ved foten aven merkestav for reingjeternes snøscooterløype. 
-3/7--4/7 1971 gikk to finske turister rundt Ellenvann med alle dens utbuktninger 

(Skinnposevann, Dagvann, Parvann og Grenseparvann) . De opplyste at de hadde sett hele 
tre forskjellige kull med sangsvaner. (Ungetallet i de forskjellige kullene ble ikke opp
gitt.) 

13/8 1971 ble et nytt reir funnet i Ellenvassdraget. Reiret som lå ca. 400 m fra hekke
lokaliteten fra 1970, var bygd på en stein som så vidt stakk opp av vannet ca. 10 m fra 
land på grunt vann (høyst 1 m dyp). Selve reiret, ca. 1,5 m i diameter og 0,5 m hØY, var 
bygd av røtter av flaskestarr og elvesnelle. Det dekket hele steinen slik at den ikke len
gere var synlig. Dette rede var der ikke i 1970, så det må vært bygd i 1971. Skallfrag
mentene tydet på ruging og klekking. 

Sommeren 1971 holdt det til minst 3 par voksne sangsvaner i Øvre Pasvik, og det er 
sannsynlig at 3 par har hekket. 

Sangsvanene er av de siste trekkfugler som forlater Pasvik, og det skjer først i slutten 
av oktober når isen tvinger dem av gårde. S. Bretten (notat) så svaner i Ellenvassdraget 
11/10-65, og da lå det is over store deler av vannene. N. RØv (1971) nevner siste 
observasjonsdato til 19/10. 16/10 1971 ble det observert 6 ad. og 5 juv. ved Noatun 
(isen hadde da lagt i alle bukter av Pasvikelva), og de siste svanene ble hørt 20/10 1971 
på Noarun. 

Stokkand, Anas platyrhynchos, har tiltatt betraktelig i antall siden århundreskiftet, og 
den hekker vanlig særlig langs Pasvikelva. Pethon (1966) observerte ikke stokkand i 
Øvre Pasvik nasjonalpark. 13/8-71 ble 1 hunn med 6 juv. observert i Skinnposevann i 
parken. Sommeren 1971 ruget minst 10 par i Fjærvannet ved Noatun og Gjøkbukta, og 
19/8 ble det sett hele 90 indv. i dette området. Likevel er ikke stokkanda så tallrik som 
brunnakke 'og kvinand i Fjærvann. Ellers ruget stokkanda vanlig i den nye Hestefoss
dammen allerede første sommeren etter oppdemninga (1971), noe ingen andre grasender 
gjorde. 

Krikkand, Anas crecca, er vanlig rugefugl både ved Pasvikelva og innover i skogom
rådene. Minst 12 par hekket i Fjærvann sommeren 1971. 

Brunnakke, Anas penelope, er tallrik ved Pasvikelva og vanlig innover i skogene. Tro
lig den tallrikeste grasand i Pasvik. Minst 20 par hekket i Fjærvann sommeren 1971. 
I juni/juli kan en se store flokker med hanner, således ca. 50 ved Gjøkbukta 21/6-70 
og ca. 30 ved Noatun 27/6-71. 

Stjertand, Anas acuta, hekker vanlig ved Pasvikelva og sparsomt innover mot nasjonal
parken, men er på ingen måte så vanlig som stokkand, krikkand og brunnakke. Minst 5 
par hekket ved Fjærvann sommeren 1971. Største enkeltobservasjon er 20 den 30/7 
1971. 

Skjeand, Anas clypeata, ble i 1933 første gang observert iPasvik. (T. Schaanning ifIg. 
Haftorn 1971.) I 1969 hekket skjeanda i Fjærvann. Et par ble om våren observert og 
fotografert av A. Sotkajærvi. I slutten av juli ble 1 hunn med 3 juv. sett i samme 
område. 

Toppand, A ythya fuligula, er underlig nok ikke nevnt av Pethon (1966). Den hekket 
ved Tomrnavann og Pasvikelva i 1969-71. Toppanda kom i 1971 noe senere enn de 
fleste endene, og i perioden 30/5-2/6 ble flokker på 20-25 observert på Fjærvann. 
Sommeren 1971 hekket minst 10 par ved Fjærvann (trolig flere), og 4/7-71 ble hele 
28 indv. observert ved Notatun. Minst 2 par hekket ved Tommavann samme år. 
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Bergand, Aythya mtNila. Bare spredte observasjoner under trekk forekommer. Pethon 
(1966) nevner l hunn og 4 hanner fra sommeren 1966. 

Svartand, Melanitta nigra, forekommer vanlig under trekk, men hekker bare sparsomt 
ved Pasvikelva. Sommeren 1969 ble l hunn med 2 unger observert i Fjærvann, og som
meren 1971 ble l par observert flere ganger samme sted i juni. Unger ble ikke påvist 
dette år. 

Sjøorre, Melanitta fusca, er bare observere fåtallig under trekk; således 3 individ i 
Fjærvann 14/5-7l. 

Havelle, Clangula hyemalis, forekommer under trekk. Schaanning (1907) nevner hek
king inne ved finskegrensen ved Vaggetem. Den er nevnt som fåtallig i Øvre Pasvik av 
Pethon (1966). Ingen hekkefunn er kjent fra Øvre Pasvik i nyere tid, men fuglene er 
vanligere i fjellområdene lengre nord i Sør-Varanger. 

Kvinand, Bucephala clangula, er trolig den tallrikeste av alle ender i Øvre Pasvik. Den 
hekker alle steder hvor den kan finne egnede rugehull, noe det etter hvert er mange av 
i form av andeholker. På Nyrudnesset har sør-Varanger naturvern og Svanvik folkehøy
skole satt opp hele 106 holker. 51 av disse holkene ble kontrollere av V. Holm (notat) i 
1971 og 11 av dem var bebodd med kvinand. Eggcallet i disse var 3-12 med gjennom
snitt på 8,27. Sommeren 1971 hekket minst 30 par ved Fjærvann, 2 par var Tørrfuru
tjern, 2 par ved Hestefossdammen, l par ved Tommavann og 10-20 par ellers rundt 
Vaggetem. 

Lappfiskeand, Mergus albellus, ruger fåtallig i Øvre Pasvik. Hekking ble påvist i Øvre 
Pasvik i 1967 (G. Schmidt iflg. Haftorn 1971), ved Sameti i Nedre Pasvik i 1968. Fra 
1969 og 1970 er hekking ikke kjent, men spredte par ble påvist i Ellenvannsormådet. 
I 1971 hekket 2-3 par i Fjærvann, hvor 2 hanner og l hunn først ble påvist 30/5. 2 av 
andeholkene på Nyrudnesset var bebodd av lappfiskand, og eggtallet var 8 og 9 (V. Holm, 
notat). Den 30/7 svømte l hunn med 3 juv. omkring i Gjøkbukta. I 1971 ble det på
vist markert hØsttrekk av lappfiskand i Øvre Pasvik; idet 3 flokker på 20-30 individ i 
hver ble sett i Fjærvann 19/9. 

·Siland, Mergus serrator, hekker vanlig ved Pasvikelva og på alle større vann innover 
skogsområdene. Minst 5 par hekket ved Fjærvann sommeren 1971. 

I Laksand, Mergus merganser, forekommer vanlig under trekk vår og høst, og et annet 
. individ kan sees i Pasvikelva utover sommeren. Hekking er ikke kjent i nyere tid. 

Fiskeørn, Pandion halUtiJtus, sees daglig over Pasvikelva som er viktigste furasje ri ngs
område. Reirene ligger et stykke fra elva på begge sider, og ofte ser en fuglene fly inn
over mot Russland med fanget fisk i klørne. En rekke reir er kjent innover skogområdene 
i Pasvik, men stort sett bare 3-4 bebodd hvert år. I 1969 og 1970 ble tre bebodde reir 
funnet. I 1971 ble også 3 bebodde reir funnet, pluss et par observert under omstendig
heter som tydet på hekking i nærheten. Et reir ved Dagvann-Parvann er omtalt av 
Pethon (1966) og RØv (1971) som bebodde reir i 1966 og 1969. Dette reiret som har 
vært kontinuerlig i bruk i minst 30 år (iflg. A. Sotkajærvi), var falt ned i 1970 og var 
således ikke i bruk. I 1971 var det gjenoppbygget og i bruk igjen. 

HØnsehauk, Accipiter gentiUs. Det foreligger ganske få observasjoner fra Øvre Pasvik. 
RØv (1971) nevner et reirfunn fra Ødevann hvor hekking tydeligvis har foregått i 1969. 
Det er antagelig samme reir jeg fant 31/5 1971, hvor l voksen fugl satt på reiret som 
var pyntet med friske furukvister. Det ble imidlereid ingen hekking her i 1971. Ellers 
er hønsehauk bare sett sporadisk i Sør-Varanger; bl.a. l juv. i forkommen tilstand tatt i 
hus i BjØrnevatn 15/11-70. Fuglen ble sluppet igjen etter to døgn. 

Spurvehauk, Accipiter nisus, forekommer ytterst sjelden. Schaanning (1907) nevner 
den som tilfeldig. Sommeren 1967 ble et individ observert (og fotografere) av A. Sotka
jærvi. Fuglen satt på riksveien ved Vaggetem og spiste på ei overkjøre mus. 

Fjellvåk, Buteo lagopus, er den tallrikeste rovfugl i Øvre Pasvik. En uvanlig stor hekke
frekvens ble konstatert i 1969 og 1970 (rike smågnagerår). I 1969 ble 10 bebodde reir 
observert og 8 bebodde reir i 1970. I 1971 (bunnår for smågnagere) fant jeg bare l reir 
i Pasvik som 2/6 inneholdt 4 egg og 4/7 to store unger. 

En lavere hekkerfekvens i 1971 var ventet, men at våkene skulle forsvinne så totalt, 
var uventet. Vestover langs riksveien fra Kirkenes til Tana, ble fjellvåk observere ca. 10 
ganger fra bil den 17/7. 
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KongeØrn, Aquila chrysaiJtos, hekker neppe i Pasvik mer, men den observeres fra tid 
til annet. l individ ved Spurvvann sept. 1970, l individ ved Malbekkvann sept./okt. 
1970 og 2 individ ved RØrvannet sept. 1971 (A. Hein pers. medd.) . Dessuten ble 2 in
divid observere i nasjonalparken 28/4 1971. Alle disse observerte fuglene kan være 
screifere fra Finland hvor kongeørna har hekket fast ved Sevettijarvi, 40 km fra Øvre 
Pasvik, i flere år (også i 1971). 

Ørner observeres også nå og da over fjellet Kalkupaa i Sovjet-Unionen. Det er trolig 
at den hekker der. 

Myrhauk, Circus cyaneus, har hekket i Pasvik i 1920-årene (Haftorn 1971), og en 
hann ble observere ved Gjøkbukta i 1965 og 1966 (Pethon 1966). Våren 1970 ble et 
par observert ved Ødevann av A. Hein (pers. medd.). 

Vandrefalk, Falco peregrinus, hekket i Øvre Pasvik til og med 1965. Etter den tid 
foreligger bare spredte enkeltobservasjoner. 

Dvergfalk, Falco columbarius, hekker flere steder i Øvre Pasvik. 2 hekkende par på. 
vist i 1969, l i 1970 og 2 i 1971. 

Tårnfalk, Falco tinnunculus, hekker bare fåtallig og ytterst sjelden i Pasvik. Reir ble 
påvist i Øvre Pasvik i 1968, men ikke senere. I 1969 og 1970 er 4-5 individ observere 
i juni og august, men ikke under omstendigheter som tyder på hekking. 

Jerpe, Tetrastes bonasia, observeres vanlig, og kull blir påvist hvert år. Det er mye 
som tyder på at jerpa holder seg stasjonær på små områder år etter år. Således er det 
gjore mange observasjoner i nærheten av Raudagorre (Revsakspasset). 

Orrfugl, Lyrurus tetrix, er ny i Øvre Pasvik. Den er ikke nevnt av Schaanning (1907). 
25/6 1966 ble en hann observert ved Pirojarvi (Skrømtvann også kalt RØyskattvann) 
iflg. Pethon (1966). 2 hanner observert i mai 1967 (Wrånes iflg. Haftorn 1971), og 
l hann ble skutt om høsten. Dette år ble første hekekfunn konstatere da J. Nordgård 
observerte et kull ved Tangenfjell. Våren 1970 ble spillende hann hørt ved Tomma
moen. Befolkningen i Øvre Pasvik kjenner nå spill yde ne til orrhaner etter at de har 
være hØrt årjamt de siste 10 årene. 

Trane, Grus grus, hekker trolig årlig selv om konkrete reirfunn er sjeldenheter. Trana 
er blant de skyeste fuglene i Pasvik, og undersøkelser av hekkeområdet er ikke tilrådelig 
i rugeseson.\len . 

Hekking ble påvist direkte første gang i 1963 da skogforvalter E. Skoglund (pers. 
medd.) fant et reir med 2 egg på ei lita skogsmyr ved Gjøkåsen. Da reiret ble undersøkt 
senere, var det tomt. I 1964 ble kull (2 ad. + 2 juv.) konstatert i samme område av 
A. Sotkajærvi. Også i tiden 1964-69 ble traner observert i skogområdet gjennom 
hekkesesongen, og hekking var sannsynlig. 

1/6 1970 ble reir med 2 egg funnet tilfeldig i Øvre Pasvik nasjonalpark. Reiret som 
lå på ei tue i en blØt myr, kunne bare observeres med kikkere fra ca. 20 m hold. Den 6/6 
var eggene borte, men intet tydet på rØving av mennesker eller dyr. De voksne tranene 
holdt til på ei lita myr i nærheten, og mye tydet på at eggene var flyttet dit(?). Nærmere 
undersøkelser var utilrådelig, men vellykket hekking i Øvre Pasvik ble i alle fall kon
statere senere da A. Sotkajærvi så 2 ad. og 2 juv. den 21/8 1970. 

I 1971 ble ingen reirlokaliteter undersøkt, men etter «vaktavløsningsskrikene. å 
dømme, ruget minst 2 par i Øvre Pasvik. 

Vipe, Vanellus vanellus, forekommer av og til under trekk. En observasjon på Heste
foss fra 2/5 1906 er nevnt av Schaanning (1907), og en fra Strand (Langfjorddalen) ca. 
1/6 1962 er nevnt av Fjeldså (1969). 

I mai 1969 holdt l individ til på jordene på Vaggetem (Sotkajærvi), og i 1971 ble 
6 individ observert 18/5 og 3 individ den 19/5 ved Fjærvann. Alle 9 individer fra 1971 
Høy nordover langs Pasvikelva. 

Steinvender, Arenaria interpres, ble observert ved Fjærvann under vårtrekket 1968 av 
A. Sotkajærvi. 

Dvergsnipe, Calidris minuta, er funnet hekkende på Vaggetem 20/6 1901 (Schaanning 
1907). Hekking er ikke konstatert siden i Øvre Pasvik, men 16/6 1961 ble et reir med 
4 egg funnet på Holmfoss i Nedre Pasvik. Ellers kan en av og til se dvergsnipe i Øvre 
Pasvik, helst i trekktiden. 
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Temmincksnipe, Calidris temminekii, observeres i Øvre Pasvik under trekk og spredt 
her og der om sommeren. Hekking er så vidt det vites ikke påvist ved egg eller unge
funn, men snipa har utvilsomt hekket år om annet. Et par holdt til ved Skogfoss i 
juni/juli 1970 hvor de sannsynligvis hekket. 

Fjellmyrløper, Limieola falcinellus, er funnet hekkende ved Svanvik i Nedre Pasvik. 
Den observeres nå og da i Øvre Pasvik, hvor den sannsynligvis hekker ute på blaut
myrene. 

Lappspove, Limosa lapponica, hekker vanligere i Nedre Pasvik og Neiden enn i Øvre 
Pasvik. Hekket spredt på Hestefossrnyrene fram til oppdemningen av Hestefossen i 1970. 
I juni 1971 ble et individ flere ganger observert ved Nyrud. 23/7 1965 fant S. Bretten 
et kull med minst 2 ikkeflyvedyktige unger sØr for Tangenfjell. 

Storspove, Numenius arquata, observeres sparsomt særlig i trekktiden. l individ ved 
Svanvik 10/7 1966 (Pethon 1966). Jeg så l individ ved Strand 26/5 1969, og samme 
år observerte Røv (1971) tilsammen 7 individ ved Hestefoss 9/7 og 10/7. 

Kvartbekkasin, Lymnocryptes minimus, er påvist hekkende i Øvre Pasvik fra 1901 til 
1911 (Schaanning). I de senere år er den ofte hørt og sett, og en må anta at den fort
satt hekker. I 1970 ble det karakteristiske fluktspillet hørt flere ganger i Ødevanns
Ellenvannsområdet i tiden 28/5 til 5/6. I 1971 ble spillet hørt ved Hestefoss 30/5 og 
Skjell bekken 28/6. Den 1/8 ble et individ sett ved Gjeddevann (nær Tangenfoss) . 

SvØmmesnipe, Phalaropus lobatus. Få funn er meldt fra Øvre Pasvik de senere år. 
Imidlertid hekker svØmmesnipa årviss på enkelte lokaliteter slik som snipevann ved Gjøk
åsen. Der har 2-3 par hekket hver sommer i alle fall siden 1968. 

Hettemåke, Larus ridibundus, observeres nå årlig i Øvre Pasvik, men hekking er bare 
konstatert i 1967 da l ad. og 2 så vidt flyvedyktige juv. ble observert ved Vaggetem 
21/7 (G. Schmidt iflg. Haftorn 1971). Også sommeren 1968 ble et individ stadig sett 
Vaggetem. De fleste observasjoner er gjort om våren, og største antall jeg har sett er 14 
individ i flukt over Fjærvann iPasvikelva 18/5-71. Fuglene fløy litt fram og tilbake 
sammen med fiskemåker før de forsvant mot nord. 

'Sildemåke, Larus luscus, var tallrik i Øvre Pasvik under vårtrekket enkelte år omkring 
århundreskiftet (Schaanning 1907), men er ikke senere rapportert fra Pasvik. 9/5 1971 
ble 4 individ observert på iskanten i Fjærvann (sammen med sangsvaner og sædgås). 

Fig. 4 
Kvinand-hunnen kikker ut av den oppsatte holken som gir en sikker hekkeplass. 
Alemale goldeneye peers out ol the nesting box that gives it a safe breeding place. 

Fig. 5 
Denne kaia tilhører rasen russekaie, og den hvite flekken kan sees ved fuglens nakke. 
This iackdaw belongs to the russian race and the white Ilek ean be seen on its neek. 

Gråmåke, Larus argentatus, observeres nå og da i Øvre Pasvik. Sommeren 1971 holdt 
et par til i Hestefossdammen hvor de sannsynligvis hekket. 

Svartbak, Larus marinus, observeres oftere enn gråmåke, og noen par hekker utvilsomt 
ved Pasvikelva og på de store vannene. Den 7/5 1970 varslet et par sterkt ved Fjær
vann, og 1-2 par holdt til ved Fjærvann gjennom sommeren 1970, og minst 3--4 par 
holdt til på Hestefossdammen samme år. Største enkeltobservasjon er 25 svartbak på isen 
ved Vaggetem 30/5 1971 . 

Makrellterne, Sterna hirundo, har hekket fåtallig på en holme i Fjærvann i alle fall 
siden 1966. Sommeren 1971 ble 1-5 individ daglig sett ved Noatun, og de hadde til
hold på samme holme hvor Pethon observerte hekkende makrellterner i 1966. 

Lomvi, Uria aalge. 5 individ ble iflg. A. Sotkajærvi mJI. observert på Fjærvann og 
Ruskebukta i Vaggetemvann i mai 1949. Disse sjeldne fuglene vakte oppsikt i hele 
Vaggetemområdet. Også senere er lomvien observert i innlandet da jeg en vinter (ca. 
1956) fant spor ved Holmfoss etter en alkefugl som hadde aket seg fram i snØen, mens 
den hadde slått med vingene for å kave seg fram. Fuglen hadde dratt ned på isen i 
Pasvikelva og fulgt den ca. 5 km mot havet da fuglen ble innhentet og fanget. Holmfoss 
ligger ca. 30 km fra havet. 

Snøugle, Nyetea seandiaea, ble av Schaanning (1907) observert 2 ganger i Øvre Pasvik. 
Fra senere år foreligger få opplysninger og intet tyder på at hekking har forekommet. 
I juni 1969 ble 1 individ daglig sett ved Kobbfoss (A. Hein pers. medd.), men intet 
tydet på hekking nå heller. 

Hornugle, Asia otus. 1 individ ble iflg. A. Sotkajærvi observert vinteren 1967 som 
streiffugl. 

Jord ugle, Asio flammeus, hekker trolig årlig, men i lite antall i Øvre Pasvik. Den sees 
ofte på de store myrene og på snauhogstfeltene ved Skjellbekken hvor et par i alle fall 
hekket i 1969. 

Perleugle, Aegolius lunereus, er av Schaanning (1907) nevnt som rugende hist og her; 
tallrik i 1904. I de senere år er perleugla observert svært få ganger, og jeg kjenner ingen 
observasjoner fra de rike smågnagerårene 1969-70. I 1971 ble et individ observert ved 
Kobbfoss 30/5. I juni 1971 ble et par sett flere ganger ved Langfjorddalen (I. Kurthi 
pers. medd.). 

Spurveugle, Glaueidium passerinum. Vårvinteren 1964 observerte A. Sotkajærvi en 
spurveugle gå løs på en langt større lavskrike ved Tommamoen i Øvre Pasvik. 

Haukugle, Surnia ulula, er den absolutt tallrikeste ugleart iPasvikdalen. 18/11 1965 
ble et individ skutt aven grensesoldat i Øvre Pasvik (Bretten, notat). Jegeren trodde det 
var jerpe(!). Fra 1966-68 var bestanden nokså lav, og Pethon (1966) observerte tyde
ligvis ingen ugler under Zoologisk Museums ekspedisjon i 1966. Fra smågnageråret 
1969, ble 3 reir/kuli funnet i Pasvik. Et par hekket ved Sameti hvor to unger forlot 
reiret ca. 10/6. Et reir ble funnet av grensesoldater ved nordenden Vaggetem ca. 15/6, 
og et kull på l ad. og 2 flyvedytkige juv. ble observert ved Spurvvannet i Øvre Pasvik 
(A. Hein pers. medd.). 

RØv (1971) nevner 8 enkeltobservasjoner fra Øvre Pasvik i tidsrommet august--okto
ber 1969, og han antok at det foregikk et trekk (RØv forlot Pasvik 1/12 1969). Utover 
høsten foregikk nok et trekk, men det kan heller kalles for invasjon. En hel del av 
uglene kom for å bli, og utover vinteren slo mange haukugJer seg ned nær gårdene i 
Pasvik. Den slags ctunfugler» var uvant, og det kom inn flere meldinger fra Holmfoss, 
Rødsand, Svanvik og Skogfoss. På disse stedene kom først et individ, senere et individ 
til, tydeligvis av motsatt kjønn og om våren 1970 hekket disse parene i andeholker nær 
gårdene. 

I 1970 (det store lemenåret) fikk jeg kjennskap til hele 13 hekkefunn iPasvikdalen 
(derav et funn fra russisk side tett ved grensen). 4 hekkinger (fra Nedre Pasvik) foregikk 
i andeholker og resten (9 reir) lå i naturlig hulrom i furu og bjørketrær i Øvre Pasvik. 
Reirene lå enten i en høy stubbe - en slik fordypning som oppstår når furu eller grov 
bjørk knekkes - eller i hulrom oppstått når ei grov grein er slitt løs fra stammen på ei 
tørrfuru. 
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Egg/ungetall var ikke lett å kontrollere da haugugla er meget aggressiv ved reiret. 
Kulltallet på 5 kontrollerte reir var på 2-5 (2, 2, 3, 5, 5), altså noe mindre enn litte
raturen oppgir. Haftorn (1971) nevner eggtalJet 3-13, men oftest 5-6. 

Utover høsten 1970 var det store mengder med haukugler i terrenget. og en del 
eksemplarer av denne lite sky fuglearter falt for rypejegernes skudd. 

Våren 1971 var haukuglebestanden også temmelig stor, men det var ikke mange som 
hekket. Smågnagerfrekvensen var liten og i løpet av juli forsvant nesten alt av ugler. 
I 1971 ble det gjort 2 hekkefunn i Pasvik; etter i Langfjorddalen og ett ved Skjellbek
ken.' hvor R. Figenschou så minst 4 juv. komme fra reir i tørrfuru (hull erter avbrukket 
grem) ca. 10/6. Dessuten hevdet et par terrirorium ved Spurvvann 12/6 og 13/6 (A. 
Hein pers medd.). 

Slag ugle, Strix uralensis, ble påtruffet første gang i Øvre Pasvik av Schaanning 10/11 
1911 (Løvenskiold 1947) . Våren 1969 ble avbitte fjær av slagugle funnet ved Hestefoss 
(RØv 1971) . 18/ 5 1971 observerte A. Sorkajærvi og jeg et eksemplar på 10 m hold ved 
Hestefoss. Fuglen . satt stille på en telefonstolpe, og det var trolig samme individ som vi 
tidligere på kvelden hadde sett på russisk side av elva. Vi klarte da ikke å artsbestemme 
fuglen med sikkerhet. 

Lapp';lgl~, Strix nebulosa, er av Schaanning (1907) nevnt som periodisk i Sør-Varanger, 
og tallnk I 1904 da 8 reir ble funnet i Øvre Pasvik og 6 ved Svanvik. I 1920-30-
årene ble 5 reir funnet i Sør-Varanger (Haftorn 1971) . Erter 1930-årene har det vært 
sparsomt med opplysninger om lappugle i Norge, og befolkningen i Øvre Pasvik betegnet 
fuglen som forsvunnet. 

F~a begynnelsen av 1960-årene begynte lappugla å opptre ig jen, men bare sporadisk 
og I svært lite antall, og hekking er ikke med sikkerhet konstatert. Forekomstene i 
1960-årene må sees i sammenheng med invasjon og hekking i finsk og svensk Lappland. 
Iflg. Haftorn 1971 forekom lappugla tildels tallrik i Nord-Sverige fra 1954 erter nesten 
å ha vært horte i ca. 20 år. 

Jeg vil i det følgende ta med alle kjente observasjoner fra Sør-Varanger i 1960-årene: 

1%1 -l individ skutt i ]arfjord om høsten (Fjeldså 1969). 
.1962 - 2 individ observert ved Nyrud i Øvre Pasvik 6/5 (Fjeldså 1969). 
1964 - Påvist ved funn av fjær og gulpeholler på Steinfjell i Øvre Pasvik (M. Kværne 

upubl. og A. Sotkajærvi pers. medd.). 
1965 - l individ skutt av grensesoldat i Øvre Pasvik. Trodde det var hubro (A. Hein 

pers. medd.). 
1965 - 1 individ funnet død om våren ved veien i Øvre Pasvik. Mål : totallengde 67 cm 

og vingelengde 46 cm (S. Bretten notat). 
1969 - 4 observasjoner fra Hestefossområdet 22/7-27/7; bl.a. av fugl med smågnager 

i klørne (RØv 1971). 
1970 - Minst 2 individ skutt i Øvre Pasvik om høsten; den ene skutt i den tro at det 

var ei røy!!! 
1971-1 individ observert ved Ødevann i Øvre Pasvik nasjonal!lark 21/5 og 31/5. 

Observasjonene Røv gjorde i 1969 var under forhold som tydet på hekking. l individ 
ble to ganger sett fly &amme strekning med smågnagere i klørne, og det forsyant på en 
lokalitet der lappugla yar observert 5 dager tidligere. . 

Det er også mulig det foregikk hekking i Pasvik i 1963. Funnet av fjær og gulpeboller 
i 1964 var i et gammelt reir som kunne ha vært brukt året før. 

Tårnsvare, Apus apus, observeres årlig i Øvre Pasvik, særlig i juli og august. I 1970 
ble første observasjon gjort 21/6, og i 1971 28/6. Største enkeltobservasjon er 25-30 
stk. i lufta samtidig over den nye Hestefossdammen 30/6 1971. 

Hekking er nevnt i gamle hakekspetthull (Schøyen 1941 iflg. Hafrorn 1971), men 
hekekfunn er ikke gjort i nyere tid. 6/7 1971 ble en tørrfurustamme med 6 spettehull 
4-5 m over bakken funnet ved Moutkavarre i Øvre Pasvik nasjonalpark. Mellom tre
stammene fløyen tårnsvale mens 6 svevet omkring høyt over tretoppene. I en sprekk 
langs tørrfurustammen stakk svart fugledun fram, og ved stammens rot lå noen svarte 
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fjær. Duna og fjæra tilhørte tårnsvale (bekreftet av Tromsø museum), men stammen ble 
ikke hogget ned for å få bekreftet om dette var et hekkefunn. Likevel må en anta at 
dette er en hekkelokalitet. 

Svartspett, Dryoeopus martius, påtreffes nå og da i Øvre Pasvik, særlig på etterjuls
vinteren, og sporene etter spettens næringssøk er ikke uvanlig å se. Svartspetten over
vintrer trolig for den er til og med observert midt i mørketiden (23/12 1968) av rein
gjeterne (A. Sotkajærvi) . Til tross for iherdig leting særlig i huler hvor spetten er obser
vert hvilende om vinteren, er det ikke lyktes meg å konstatere hekking. Svartsperten 
hekker urvilsomt, men det eneste funnet som kan indikere derte, er observasjonen av l 
flyvedyktig unge ved Ellenvann 1/7 1966 (Pethon 1966). 

Dvergspett, Dendroeopos minor, er nokså fåtallig for tiden, men hekker spredt i alle 
skogområder i Pasvik. l par hekket i en aspestamme ved Vaggetem sommeren 1970. 

Sandsvale, Riparia riparia, etablerte seg som rugefugl i Øvre Pasvik i 1930 og har 
senere variert noe i antall. Et sandtak ved Nyrud har vært nevnt flere ganger; Pethon 
(1966) nevner ca. 30 par i denne kolonien i 1966, RØv (1971) nevner ca. 70 par i 
1969. I 1971 var det ikke mer enn 10-12 par i samme sandtak, og de fleste hullene 
ble gravd ut av rev. I en koloni ved Skrøytnes i Nedre Pasvik hekket ca. 50 par i 1971. 

Låvesvale, Hirundo rustiea. Hafrorn (1971) nevner at låvesvaIa ikke er funnet hek
kende i sør-Varanger, men at den sees av og til under trekk. I 1968 begynte låvesvaia 
imidlertid å hekke, og den har hekket årlig etter den tid. Både 1968 og 1969 ble reir og 
unger observert på Hestefossanlegget. I 1970 hekket 3 par på Vaggetem i 3 forskjellige 
låvebygninger, hvor alle hadde vellykket hekking. I 1971 hekket også 3 par .på Vagge
tem; på de samme gårdene som året før, men alle 3 parene bygde nye reIr nær det 
gamle, muligens fordi gråspurven hadde okkupert de gamle reirene. 

Taksvale, Deliehon urbiea, hekker nå i ganske stort antall i Pasvik, hvor den har økt 
i antall og utbredelse de siste årene. I 1971 hekket minst 150 par fordelt slik: Holm
foss 5 Svanvik ca. 10, Skogfoss ca. 75 og Vaggetem ca. 55 par. 

Ho~edtrekket høsten 1971 skjedde 19/8 da ca. 300 taksvaler satt på telefontrådene på 
Noatun. 

Lerke, Alauda arvensis, er av Schaanning (1907) nevnt som forekommende hist og 
her og at enkelte par visstnok hekker. Det samme kan sies om dagens forhold. 2 par 
holdt til på dyrket mark ved Vaggetem sommeren 1971, hvor de daglig ble hørt syn
gende i juni. 

Varsler, Lanius excubitor, er i de senere år bare sett sporadisk i Øvre Pasvik. S. Bret
ten (notat) nevner at den ble sett ved Tangenfjell hele sommeren 1965 og dessuten 2 
stk. ved Vaggetem 17/9 1965. 

Stær, Sturnus vulgaris, observeres årviss, men hekker bare av og til i Øvre Pasvik. Den 
er ikke funnet hekkende 1969-197l. 

Nøtteskrike, Garrulus glandarius, sees nesten årlig som spredte streiffugler (A. Sotka
jærvi), og enkelte ganger skjer det rene invasjoner slik som vinteren 1961-62 (Wikan 
1962). 

Kaie, CorvtU monedula, er observert av Schaanning i 1906 (Schaanning 1907). I tids
rommet ca. 20/4--ca. 15/5 1971 oppholdt det seg l kaie på en gård på Vaggetem. 
Denne hadde en tydelig hvit, halvmåneformet flekk på hver side av halsen og ble be
stemt til rasen russekaie (Corvus monedula soemmerringii). Rasebestemmelsen er verifi
sert av ]. Fjeldså og S. Hafrorn . 

Sidensvans, Bombyeilla garrulus, varierer sterkt i anrall, me hekker utvilsomt iPasvik. 
S. Brerten (notat) nevner 6 observasjoner fra 1/7 til 30/8 1965, derav 3 juv. 11/7 ved 
Ødevannsbekken og flokk på ca. 30 ved Nyrud 30/8. I tidsrommet 1969-71 er siden
svans jevnlig sett i hekkesesongen, og et kull bestående av 2 ad. og 3 juv. ble sett ved 
Ellenelv 2/8 1971. 

Vinteren etter gode rognebærår kan Sør-Varanger invaderes av sidensvans. Slik var det 
februar 1959, november 1960-februar 1961, november 1961-januar 1962, januar 
1964 og februar-mars 1971. Under slike invasjoner kan en se flokker på hundretalls 
individer, og de er i terrenget så lenge det finnes rognebær. 

Fossekall, Cinelus einclus, forekommer bare sparsomt for tiden i Pasvik. Tidligere var 
den vanlig i mange av Pasvikelvas fosser, men erter oppdemning og regulering er fosse-
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kallen forsvunnet fra tidligere lokaliteter. Hekker sparsomt i Ellenvassdraget hvor et 
reir med 3 unger ble funnet 1/7 1971. 

Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus, hekker på egnede lokaliteter i Øvre Pa svik og 
ved Svanvik. Minst 5 syngende hanner ble observert ved Gjøkbukta 26/6 1971 og 3 
syngende hanner ved Nyrud 29/6 1971. 

Svart rødstjert, Phoenicurus ochrurus, ble skutt ved Grensefoss i 1902 (Schaanning 
1907), observert i Øvre Pasvik i 1958 (K. Krogh iflg. Haftorn 1971) og angivelig ob
servert ved Ellenelva i 1968 av A. Sotkajærvi. 

Sarttrost, Turdus, merula, sees av og til på trekk. 1 individ ved Vaggetem 18/5 1969. 
Stjertmeis, Aegithalos caudatus. 5 individ observert høsten 1965 av A. Sotkajærvi. 

(Trolig samme individ som Haftorn (1971) nevner fra Øvre Pasvik.) 
Toppmeis, Parus cristatus. 1 individ observert av A. Sotkajærvi (og M. Kværne) som

meren 1965. 
GrØnnsisik, Carduelis spinus, ble observert 2/7 1961, juni 1965 og 25/6 1967 (R. 

Waters, W. Vader og E. Wrånes iflg. Haftorn 1971). Dessuten nevner S. Bretten i sine 
notater 1 eks. fra Tangenfjell 11 /8 1965. 

Polarsisik, Acanthis homemanni, drar nok ofte ubemerket forbi Sør-Varanger og blir 
tatt for gråsisik. HØsten 1971 ble ca. 10 observert ved Noatun 16/10 og minst 5 individ 
ved Holmfoss 7/11. 

Dompap, Pyrrhula pyrrhula, observeres i Sør-Varanger av og til som vinterstreifere. 
~ hann på Kirkenes 9/3 1962, 2 hanner i BjØrnevatn 24/3 1967, 1 hann og 3 hunner 
IPasvik 29/3 1970 og 1 hann og 1 hunn i BjØrnevatn 18/3 1971. 

SUMMARY 
THE BIRD FAUNA OF DVRE PA SVIK 

From 1969 to 1971 the author lived in Dvre Pasvik in Finnmark and during this 
period made systematic notes on the bird life. Dvre Pasvik can be divided into 3 main 
areas: 1) Dvre Pasvik National Park containing virgin pine forest where bird life is 
faidy poor. Anser /abalis, Cygnus cygnus and Grus grus are characteristic species. 2) The 
mdrshes between the National Park and the river Pasvik are rich in wading birds. 3) The 
areas along the river Pasvik, together with the lakes Fjærvann and Hestefossdamm have 
'the richest bird life. A number of birds breed here and also severai birds feed here' while 
on migration. 

In table 1 a list is given of all the birds observed in bvre Pasvik since 1900. The 
most interesting species are mentioned in detail in the following text. 

Author's address: 
N-9910 Bjiirnevatn 
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Et nytt funn av berlevågfisk 

PER T. HOGNESTAD 

I midten av mai 1932 ble det oppdaget tre fremmedartete fisker i en 
fiskefangst som ble levert i Berlevåg. Etter funnstedet er fisken blitt hetende 
berlevågfisk, og individene viste stor likhet med arter av slekten Theragra 
som lever i Beringhavet og det nordlige Stillehav. Spesielt var likheten stor 
med Theragra chalcogramma (<<alaska-lyr»). Einar Koefoed ved Havforsk
ningsinstituttet i Bergen fant imidlertid flere karakteristiske trekk hos berle
vågfisken som var så forskjellig fra alaska-lyren, at han konkluderte med 
at berlevågfisken måtte betraktes som en egen art. Den ble således bestemt 
til å være en ny art for vitenskapen og gitt- navnet Theragra finnmarchica 
Koefoed, 1956. 

I februar 1957 ble det fjerde eksemplar av berlevågfisken funnet 45 nau
tiske mil NNO av Vardø (Dannevig 1960). 

Endelig den 20. mars 1972 ble det femte eksemplar tatt i trål på 180 m 
dyp 6 nautiske mil N av Torsvåg i Troms. Utover dette er det ikke kjent 
flere eksemplarer avarten. Berlevågfisken fra Torsvåg var nesten 69 cm 
lang og er hittil det største eksemplaret som er funnet. Det ble sendt til 
Marinbiologisk Stasjon i Tromsø, og oppbevares nå ved Tromsø Museum 
(Fig. 1). 

Totallengde/ Totallength ............................. . 
Standard lengde/ Standard length (to cauda' fin) .... . ... ... . 
Hodelengde/ Length of head (from snaut) . ........ ........ . 
0yediameter / Diameter of eye (horizontal) .. ......... .... . 
Maksimal høyde/ Maximum height ...... ........ ....... . 
Minste høyde ved halerot/ Height at caudal peduncle .... .. . . 

F~g. 1 

687 mm 
567 » 
146 » 

28 » 
107 » 

25 » 

Berlevågfisk, Theragra jinnmarchica, fra Torsvåg, Nord-Norge, 20. mars 1972. 
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Følgende antall finnestråler ble funnet: 
1. ~yggfinne (Dl) : 13, 2. ryggfinne (D2): 16, 3. ryggfinne (D

3
): 20, 

brystfmner (P): 19, bukfinner (V): 6, 1. gattfinne (Al): 19, 2. gattfinne 
(A2): 2I. 

Fig. 2 viser alle lokaliteter hvor berlevågfisk er funnet. Ettersom eksem
pla~e.ne fra Berlevåg i 1932 ble funnet i en fiskelast har en ikke nøyaktige 
PosIsJoner for funnstedene, men disse er høyst sannsynlig like utenfor kys
ten av Øst-Finnmark. 

D~t .er nærliggende å tro at Theragra finnmarchica er mere vanlig enn 
de hmrl sparsomme funn skulle tilsi. Dette fordi den relativt store likhet 
~ed andre torskefisk trolig gjør at fiskere som får berlevågfisk i fangstene 
Ikke betrakter den sem egen art. Dessuten kan årsaken til de sparsomme 
funn være at arten er så arktisk at den bare i liten grad forekommer i 
norske kystfarvann. 

SUMMARY 
A NEW RECORD OF THERAGRA FINNMARCHICA KOEFOED 

The fifth speeimen of Theragra /innmarchica (Norwegian: berlevågfisk) in the world 
was caught by tra~1 M~rch 20,. 1972 at 180 m depth 6 nautical miles off Torsvåg, North 
Norway. The speClmen IS kept In Tromso Museum. 

Author's address: Marine Biological Station, N-9000 Tromso. 
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Fig. 2 
Funnlokalitetene for berlevågfisk, Theragra finnmarchica. 

Catch localities for Theragra finnmarchica. 
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Funn av liten laksetobis ved Bjørnøya 

ØYSTEIN FRØILAND 

Selv om laksetobis forekommer over store deler av Nord-Atlanteren ,må 
funn i våre farvann betegnes som sjeldne. Av stor laksetobis, Paralepis 
coregonoides borealis, er det således bare kjent et funn fra Namsos (Nord
gård 1924). I Skagerak er arten tatt to ganger (Nielsen 1963). Fra Island 
foreligger en del funn (Jensen 1942, Ege 1953). 

Liten laksetobis, Notolepis rissoi, er kjent fra sørøya i Finnmark (Collett 
1897) og fra Smøla (Grieg 1911). I begge tilfeller dreier det seg om eks
emplarer som er tatt fra magen på større fisk, henholdsvis torsk og sei. Det 
skal videre være tatt et eksemplar i Kolafjorden i Nord-Russland (Jensen 
1942), og arten skal av russerne være tatt fra mage av torsk nær BjØrnØya 
i en dybde av 280-310 m (Andriyashev 1964). Også denne arten er kjent 
fra Island (Jensen 1942, Ege 1953). 

En tredje art, Paralepis atlantica, som ikke har noe norsk navn, er tatt 
en gang i Skagerak og et par ganger ved Island (Jensen 1942). 

Systematikken innen familien Paralepididae har vært noe forvirrende. 
Den lille laksetobisen, som oftest her hjemme har blitt omtalt som Paralepis 
rissoi krøyeri Lutken 1892, blir nå betraktet som et junior synonym av 
Notolepis rissoi (Bonaparte 1841) i det oppdelingen i underarter ikke len
ger holder (Post 1968, Jørgen Nielsen pers. medd.). Paralepis atlcmtica 
Krøyer 1868 har tidligere vært omtalt som P. brevis Zugmayer 1911 (Jen
sen 1942, Jørgen Nielsen pers. medd.). 

Fra Havforskningsinstituttet har Zoologisk Museum i Bergen mottatt 
fire eksemplarer av N otolepis rissoi. De er tatt under et tokt med «G. O. 
Sars» i posisjon N 74°30' E 15 °45' i Vestbakken vest av BjørnØya i 350 
meters dyp med Engel trål (pelagisk trål) den 3/ 5 1972 kl. 0245 GMT. 
Temperaturen på dette dyp var 4,8°C og saltholdigheten 35,18 0 / 00' Trål
trekket besto ellers hovedsakelig av kolmule. Standardlengden av de fire 
individene er henholdsvis 136, 144, 150 og 235 mm. 

Fra før av har muæet to upubliserte funn fra farvannene øst for Island, 
et fra posisjon N 34°38' W 11 °06' den 27 / 6 1970 og et fra N 65 °05' 
W Or05' den 7 / 12 1970, begge funn gjort under tokt med «G. O. Sars». 
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.. .. 

Funn av laksetobis i Norskehavet nevnt i teksten. Funn langs kysten av Island er ikke 
tatt med. 

Reeords of Paralepidid fishes in the Norwegian Sea. Reeords from the leelandie coast 
are omitted. 

Å - Notolepis rissoi, liten laksetobis . 
• - Paralepis coregonoides borealis, stor laksetobis. • - Paralepis atlantiea. 
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SUMMARY 
A REVIEW OF THE PREVIOUS RECORDS OF PARALEPIDID FISHES IN THE 
NORWEGIAN SEA IS GIVEN 

A review of the previous records of Paralepidid fishes in the Norwegian Sea is given. 
Four specimen of Notolepis risJOi were taken by pelagic trawl in position N 74°30' 

E 15°54' at a depth of 350 meters on May 3rd 1972. Standard lengths were 136, 144, 
150, and 235 mm. 

Two other records of the same species, from N 64°38' W 11 °06' and from N 65°05' 
W 07 °05', are reported for the first time. 

Authors' address: Universitetets Zoologiske Museum, N-5000 Bergen. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO, NR. 43 

Lopper, flått og midd på piggsvin i Norge 

REIDAR MEHL 

I vår miljødiskusjon i tiden fremover vil blodsugende leddyr og deres be
tydning når det gjelder helse og populasjonsdynamikk komme mer og mer 
i fokus. Det blir stadig klarere at det er av største interesse å få vite hvilke 
utvendige parasitter (ektoparasitter) som finnes i vårt miljø, hvilke dyre
arter de er avhengige av for sin eksistens og hvilke andre de mer eller 
mindre tilfeldig angriper. Mange ektoparasitter er plagsomme blodsugere, 
men er ofte farligere for sine vertsdyr som spredere av sykdommer som skyl
des virus, bakterier og encellede dyreorganismer. Forståelsen for deres be
tydning ligger på det økologiske plan og den har i de senere år begynt å få 
innpass også i Norden. Leger, dyrleger og zoologer i Sverige og Finland har 
samarbeidet om undersøkelser på dette området. Parasitter og infeksjons-

. sykdommer er viktige økologiske reguleringsfaktorer. Mange sykdommer 
bør ikke studeres isolert hos menneske (humanmedisin) eller hos husdyr 
(veterinærmedisin), men som en del av hele økosystemet. I et økosystem 
kan f.eks. pattedyrene deles i et antall grupper som hver har mange arter 
ektoparasitter mer eller mindre felles. Visse arter ektoparasitter eller verts
dyr danner igjen bindeledd mellom vertsdyrgruppene. ·Alt etter forholdene 
kan sykdommer således smitte innen gruppen og mellom gruppene med eller 
uten kontakt med mennesker eller husdyr. En sykdomsfremkallende orga
nismes virkning på individ og populasjon og om den overlever i vertspopu
lasjonen avhenger av mange faktorer. Kunnskaper om vertsdyrs og para
sitters biologi og økologi er nødvendig for forståelsen av dette samspillet. 

I denne artikkelen vil piggsvinet og dets ektoparasitter bli omtalt. 
Noen interessante forsøk i Europa har nemlig vist at piggsvin i vinter

dvale kan bære det virus som fremkaller europeiske flått-hjernehinnebeten
nelse (European tiek-eneephalitis) i meget lang tid, sannsynligvis i flere 
måneder (Blaskovie & Nosek 1965). Det er også mulig at andre mikro
organismer f.eks. tularemibakterien (harepest) kan helde seg på lignende 
måte i piggsvinet. Piggsvinet kan således spille en viktig rolle sem reservoar 
for slike sykdommer. Pissgsvinet er i Storbritannia blitt funnet l::1fisert med 
munn og klovsyke og kan under visse omstendigheter ha betydning som 
spreder av denne sykdommen (MeLaughland & Henderson 1947). 
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Fig. 1 
Finnesteder for flåtten Ixodes hexagonus Leach i Norden (prikker) og utbredelsen til 
piggsvinet (skravert) i Norden og dets 17 underarter i Palearktis. Det er dessuten innført 
på New Zealand. Undersøkelseslokalitetene er merket 1. Stavanger, 2. Oslo og 3. Surnadal. 

Piggsvinets utbredelse etter Ellerman & Morrison-Scott 1966, Sivonen 1968 og 
van den Brinck 1972. 

Finds of the tick Ixodes hexagonus Leach in Northern Europe (dots), and the distribution 
of the hedgehog (hatched). The investigated localities are numbered 1. Stavanger, 2. Oslo, 

and 3. Surnadal. 

Piggsvinet, Erinaceus europaeus L., har her i landet hovedsakelig tilhold 
i og omkring bebyggelse. Det kommer ofte i kontakt med mennesker og 
lokkes inn til husdørene med mat og drikke. Det overvintrer og har sitt 
bol på beskyttende steder nær hus og blir spredt til nye områder som regel 
ved meneskets hjelp (Pedersen 1969). Collett (1912) skrev at piggsvinet 
i 1700-årene hadde en vid utbredelse i det s·ørlige Norge, men at det i den 
første halvdel av 1800-årene forekom hovedsakelig bare i grensedistriktene 
mot Sverige sØr for Kongsvinger. Omkring 1860-1870 begynte forvillete 
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eksemplarer påny å vise seg ved Oslo og andre steder ved Oslofjorden og 
hist og her nær byene langs sørkysten, sannsynligvis overalt opprinnelig 
innført. l dag er utbredelsen i store trekk slik kartet viser, fig. 1. 

l Norden er ektoparasitter fra piggsvin kjent bare fra forholdsvis få og 
spredte registreringer (Kemner 1946, Smit 1954 og 1969, Mehl 1968, 
Brinck-Lindroth og Smit 1972). En større undersøkelse er nå i gang i 
Sverige (Hansson 1972). 

Ved den undersøkelse som her ble utført, ble 12 piggsvin og ett piggsvin
bol fra tre geografiske områder, Stangvik og Kvanne i Surnadal på Nord
mØre, Oslo og Stavanger (fig. 1), analysert. 

Ett av piggsvinene fra Oslo ble funnet på vegen overkjørt av bil. Alle de 
andre piggsvinene ble fanget levende og bedøvd med kloroform eller eter i 
et kar eller en plastpose. Parasittene ble så plukket av og dyret sluppet løs 
igjen etter at bedøvelsen var over. Piggsvinbolet ble oppbevart i plastpose 
ett år for å få loppene klekket. 

Det ble funnet åtte arter parasittiske leddyr : piggsvinloppa Archaeo
psylla erinacei erinacei (Bouche, 1835), rotteloppa Nosopsyllus fasciatus 
(Bose, 1800), flåttene Ixodes ricinus Linne, 1758 og Ixodes hexagonus 
Leach, 1815, de mesostigmatide middene Androlaelaps fahrenholzi (Berlese, 
1911), Eulaelaps stabularis (Koch, 1836) og Haemogamasus nidi (Michael, 
1892) og piggsvinskabbmidden Caparinia tripilis (Michael, 1889). 

Resultatene av innsamlingen er presentert i tabell 1. 

TABELL 1 
Ektoparasitter fra piggsvin og piggsvinbol. Antall infiserte verrsdyr/ antaI! parasitter er 

oppgier bare for lopper og flåer. 
'Ectoparasites from the hedgehog and its nest. Number ol infested ho.rts/number ol para

sites are given lar fleas and ticks only. 

Lopper, fleas Flått, ticks 

... .., lt 
'" .~ ~ 

Lokalitet Dato Piggsvin '" .., c 
Midd, mites ~ ;:t 

~ .$l '" .$l Locality E. europaeus 
.., 

1;; t ~ .~ 

'<i :i 
.. ..." 

....; ....; 

Surnadal, 
Nordmøre VIII.1966, 12. og 4 4/24 

25.VII.1967 og 
13.VII.1972 

Stavanger 28.VII.1911 3 2/2 A.lahrenholzi 
c. tripilis 

Oslo 19.V. og 27.VI. og 5 4/12 1/ 5 
7.XII. 1967 og 
8.X.1969 

Oslo 8.X.1969 Bol. nest: 20 59 E. stabularis 58 
1 H. nidi 1 
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Lopper (Siphonaptera) 

Lopper ble bare funnet på piggsvinene fra Oslo hvor fire av de fem hadde 
piggsvinloppen Archaeopsylla erinacei erinacei (Bouche, 1835) fig. 2. Pigg
svinet i bolet hadde både piggsvin lopper (3) og rottelopper (5). l selve bolet 
var det både lopper og loppelarver i oktober. Det oppgitte antall lopper i 
tabell 1 er samlet antall etter klekking. 

Tre andre norske funn av piggsvinlopper ble gjort på grevling MeIes 
meIes fra Nydalen, Oslo 29. august 1969 og på hund Canis familiaris på 
Ulvøya, Oslo 25 . mai 1972, og på rødrev Vulpes vulpes fra Enebakk, Akers
hus 5. januar 1969. 

Smit (1954, 1957 a og 1966) skrev at piggsvinloppa forekommer ofte 
i stort antall på piggsvinet og oppgir som ekstreme eksempler 932 og 822 
lopper fra to piggsvin. Kemner (1964) og Brinck-Lindroth & Smit (1972) 
oppgir 269 piggsvin lopper fra et piggsvin i Sverige. Sammenlignet med 
disse opplysninger ble det antall lopper som ble funnet på norske piggsvin 
meget lite. Dette kan sammen med mangelen på funn fra Nordmøre og 
Stavanger tyde på at piggsvinloppa kanskje har en begrenset sØrØstlig 
utbredelse i Norge. Arsaken kan foruten klimatiske faktorer være at pigg
svinets spredning nesten utelukkende skyldes transport med mennesker. 
l den forbindelse kan nevnes at det på piggsvinene på New Zealand, som 
opprinnelig er innført fra Storbritannia, ikke er funnet piggsvinlopper 
(Smit 1965). 

Fig. 2 
Hode, ~, (a) og bakkroppsspisser med genitalier (b og c, sett fra siden) av piggsvi~lo-!,pa. 
Piggsvinloppa er leer kjennelig fra de andre norske lopper. Hodet har to tenner l klOn· 
ctenidiet (gc) og 2-9 tenner (pc) i bakkant av for bryster. Bakkroppsspissen har viktige 

kjennetegn for arrsbestemmelse, b: ~ og c: 'i'. 
T he hedgehog flea Archaeopsylla erinacei erinacei Bouche, a: head ~, and genitalia and 

terminalia o/ b: ~ and c: 'i'. Speeimens Irom Oslo. 

" 

b 0.1 mm ,'~ 

, 
\ 
\ 
\ 



Ifølge litteraturen er piggsvinloppa i våre naboland funnet på sju lokali
teter fra Skåne, Småland og Vastergotland i Sverige (Brinck-Lindroth & 
Smit 1972) og femten funn i Danmark (Smit 1953 og 1954). Fra Finland 
er angitt et meget usikkert funn fra et piggsvin bol. 

Slekten Archaeopsylla omfatter to nærstående arter. A. sinensis Jordan & 
Rothschild, 1911 er knyttet til piggsvinunderartene Erinaceus europaeus 
amurensis og E. e. miodon i Mandsjuria-regionen. Den andre arten har to 
underarter: A . erinacei erinacei som er utbredt over det meste av Europa 
unntatt i Spania og Portugal hvor den erstattes av den andre underarten 
A. erinacei maura Jordan & Rothschild, 1912. østover er den førstnevnte 
underarten kjent fra Tyrkia og Transkaukasia til Israel hvor piggsvinets ut
bredelse som nevnt har sin grense, og i Sovjetunionen til Volga, mens pigg
svinets utbredelse fortsetter til Stillehavskysten. Denne underart av piggsvin
loppa forekommer således på flere underarter av vertsdyret, men så vidt jeg 
vet er den ikke funnet på piggsvinunderarten E. europaeus centralrossicus 
som finnes i Sør-Finland og i et belte fra Estland og østover i Russland så 
langt sØr som Smolensk (Ognev, 1962). 

Loppeunderarten Archaeopsylla erinacei maura på algerisk piggsvin 
Erinaceus algirtts er trolig innført av mennesker sammen med algerisk 
piggsvin til Spania (Hopkins & Rothschild 1953) og er også den eneste 
kjente piggsvinloppe på de to piggsvinunderartene i Spania og Portugal, 
E. europaeus europaeus og E. europaeus hispanicus. Hvorfor vår loppe
u~erart, nominatformen, ikke finnes på nominatformen av piggsvin i 
Spania og Portugal er ikke utredet. 

'Piggsvin loppa har piggsvinet som eneste regulære vert. Men den er også 
.funnet på menneske, vanlig spissmus, hund, rev, mår, steinmår, ilder, grev
ling, sørhare, ekorn, brun rotte og hasselmus (Hopkins & Rothschild 1953, 
Smit 1953, 1957 b, 1966). 

På den annen side kan piggsvinet være tilfeldig vert for menneskeloppa, 
Pulex irritans (Smit 1953), museloppene, Hystricopsylla talpae, Ctenoph
thdmus no!Jilis (Smit 1957 b), Megabothris turbidus (Brinck-Lindroth og 
Smit 1972) og Ctenophthalmus agyrtes (Scuratowicz 1964), rotteloppa 
Nosopsyllus fasciatus, (Smit 1957 b, Scuratowicz 1964), hundeloppa, Cte
nocephalides canis, spissmusloppa Palaeopsylla soricis, og vanlig ekorn
loppe, Monopsyllm sciurorttm, (Scuratowicz 1964). De fleste av disse lop
pene er vanlige i Norge (Mehl 1971). 

På New Zealand (Smit 1965) ble rotteloppa funnet i piggsvinbol sem 
eneste loppe i kontakt med dette vertsdyret. Rotteloppa er nevnt oftest i 
litteraturen og deri ble også funnet i denne undersøkelsen på piggsvin 
og i bol. 

Mange lopper er kjent for å kunne overføre mikroorganismer til sine 
vertsdyr. For piggsvinloppa mangler jeg opplysninger om dette. For dens 
eventuelle betydning i denne forbindel~.e er det viktig at den forholdsvis 
ofte finnes på andre dyr, oftest på rovdyrene rev, grevling og hund, og at 
den er kjent fGr å stikke menneske. De andre loppene som er funnet på 
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piggsvinet, Gmfatter særlig arter som ofte finnes på andre arter enn sine 
hovedverter. De fleste er vanligvis knyttet til småpattedyr som kan være 
byttedyr for piggsvin. Flere kan overføre sykdommer f.eks. rotteloppa som 
er kjent som pestoverfører. 

Flått (Ixodidae) 
Vanlige flått Ixodes ricinus ble funnet på piggsvin fra Nordmøre (2 eS c3 , 

5 'i? 'i? , 15 nymfer og 2 larver) i et utpreget flåttdistrikt. Denne flåttarten 
finnes i lavlandet i kyst og fjordstrøk nordGver til Brønnøysu~d og for~
kommer på en lang rekke vertsdyr fra fugler, spiss~us of? sr.nagnagere til 
hjort og storfe. Den er tidligere ikke registrert fra plggsvm 1 Norge, men 
dette er kjent fra andre land (Arthur 1963). Tambs-Lyche (1943 a,_ 1944, 
1959, 1960 og 1971) har gitt utførlige oversikter ?ver denne artens ut
bredelse, levevis og medisinske betydning. Den er kjent som overfører av 
en rekke sykdommer til mennesker og andre dyr. 

Ixodes hexagonus ble for første gang påvist i
o 
N?rge ~v Tha,?bs-Lyche 

(1943 b) på en grevling og en mår. Foruten pa plggsvm har Jeg funnet 
parasitten på: 

oter Lutra lutra, KragerØ, Telemark 17. september 1907 (leg. 
Ellingsen), villmink Mustela vison, Sørkedalen, Bærum 10. septem-
ber 1969 og grevling og rødrev (Mehl 1972). . 

Disse funnene er tatt med på kartet fig. l sammen med de publiserte 
funn fra Sverige og Danmark som jeg kjenner til (S, hulze 1929 og 1930, 
Arthur 1955). Ingen funn av l. hexagonus foreligger fra Finland (Ohman 
1966, Ullmannen 1972). 

l. hexaf(onus er utbredt i Nord-Afrika og over det meste av Europa. Både 
på De britiske øyer og i Norden syne., den ikke å gå så langt mot nord som 
Ixodes ricinm og heller ikke så langt østover i Russland (Tambs-Lyche 

Fig. 3 
Piggsvin med flått Ixodes sp. i øret og 
ved øyet, Lier, Buskerud hØsten 1961. 

(Foto: Per Hafslund. ) 
A hedgehog with ticks in the ear and 
near its eye, Lier Buskerud autumn 1961 . 



1943 ~, 1\rth~r 1963). Det er derfor mulig at de få funnene vi har fra 
Skandlllavla gIr et noenlunde riktig bilde av den virkelige utbredelsen. 

A~thur (1963) oppgir at piggsvin og røyskatt, Mustela erminea, er de 
vanhgst~ verter for denne flåtten i sør-Wales og i Sør-England, og den 
kalles pa engel~k «.hedgehop-tock>~ (= piggsvinflått). Rødrev, ilder og snØ
mus Mustela ntvalts er ogsa hYPpIg vert og dessuten er den i Storbritannia 
funnet på fØlgende vertsdyr : grevling, hund, katt, ku, brun rotte, kanin, 
muldvarp olS. menneske. Mange mennesker ble plaget av denne flåtten i over
befolke te .kngsramm~te områder og i tilfluktsrom ved London under siste 
verdenskn~. Fra Svenge og Danmark oppgis fØlgende vertsdyr: hund, katt, 
oter, grevlI.ng, røyskatt, ilder og steinmår (Schulze 1929 og 1930, Arthur 
1955). Et lIgnende vertsvalg er kjent fra Europa ellers. 

l . I:exagonus er al!så. knyttet . til pattedyr med «fast bolig» som bol, hi 
eller Jordgange~. Et vIktI~ trekk I det~e ~orholdet vert/ parasitt er at paringen 
og de:med .ogsa egglegglllgen foregar I vertens bol eller hi. Hos l. ricinus 
fo~egar panngen på vert~n m.ens ~unnen sitter fastsuget, og eggleggingen 
skjer ~er hvor . flatten tIlfeldIg slIpper seg av. Avkommet finnes derfor 
spredt l vegetasJonen. 

o På sine ~anlige. vertsdyr fester l. hexagonus seg oftest på spesielle steder 
pa ~odet, fIg. 3, I armhulene, ved kjønnsorganene og rundt anus. De tre 
stadIer~ larve, nymfe og voksen <;? er fullsugde og slipper seg av etter hen
holdsvIs o 3~6 døgn, 5~6 døgn og ca. 8 døgn. Tiden til hudskifte mellom 
hv: rt malud elle~ stadIUm er sterkt avhengig av temperaturen og tar ca. 2 
maneder ved 15 C .(Arthur 1963). Mitt materiale antyder at nymfer og 
vo.ks~e hunner kan ~lllnes på ~ertsdyrene til alle årstider i Norge. 

Flattene er ved sIden av sukkmyggene den dyregruppe som spiller størst 
t<?lle som sykdomsspredere (vektorer). Viktigste spreder av flått-hjerne
hlllne~tennelse er flått av slekten Ixodes. Denne sykdommen er ennå ikke 
~ed s1kkerhet påvist her i landet, men Tambs-Lyche (1959) mente det 
vIlle væ~e. nærmest et under ~m den ikke finnes. Både Ixodes hexagontts og 
h~odes rtctnus ~an overføre VIruset. Ixodes ricinus er også i stand til å bære 
VIruset ~ele vlllteren, men en overfØring til eggene skjer i liten grad 
(BlaskovlC & Nosek 1965). 

Mesostigmatide midd 

Navn~t på denne sto~e middgruppen ~ikter til plasseringen av åndehull
paret (su~mene) nær mIdten av kroppssIdene foran bakerste benpar, fig. 4. 

M~s?stlgmata regnes som egen orden eller som underorden i ordenen 
Parasltlformes. Gruppen kalles også Gamasoidea eller Gamasina. 

Tre arter av denne gruppen ble funnet på piggsvin eller i bolet: 
1-ndrolaelaps fahrenhol~i /= Haemola~laps glasgowi), Eulaelaps stabu

la.m o~ Haemogamasus nidt. Ingen av dISse tre er tidligere beskrevet fra 
pIggSVlll fra Norge, men de er omtalt fra smågnagere og spissmus (Edler 
og Mehl 19!2). Den førstnevnte art er bare funnet i det sørligste Norge, 
de to ~ndre ~ det ~este av landet. Androlaelaps fahrenholzi ble funnet ved 
anus pa en piggsvlllunge. 
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De tre nevnte middene tilhører den biologiske gruppen tilfeldige (fakul
tative) blodsugere på pattedyr og fugler og kan finnes i stort individantall i 
smågnagerbol og ofte også på vertsdyrene. De skiller seg fra rent fritt
levende midd ved at larvestadiet er kort og at larven ikke tar næring til 
seg. Livssyklusen omfatter egg - larve - to nymfestadier (protonymfe og 
deutonymfe) - og voksen, men undertiden mangler eggstadiet og de føder 
da larver. Formeringen skjer i bolet og kan foregå hele året. Eggene er 
store og legges enkeltvis med lange mellomrom. Således skal Haemogama
sus nidi, ifølge Zemskaya (1965), legge 4 egg pr. måned. 

Disse bolmiddene lever på en blandet kost av små levende eller døde dyr, 
f.eks. loppelarver, råtnende stoffer og blod fra vertsdyret. De suger blod 
hovedsakelig bare fra små unger, eller fra sår på voksne dyr og fra blod
dråper, og de spiser tørt blod. Blodmåltidene er små, bare opptil halvparten 
av kroppsvekten. Middene kan overleve lang tid uten mat, de tre nevnte 
arter 3-4 måneder ved værelsestemperatur. 

Mesostigmatide midd har betydning som overførere av sykdomsfremkal
lende mikroorganismer, men det er ikke klarlagt hvor stor deres rolle er i 
helhetsbildet med hensyn til spredning og sirkulasjon av sykdommene innen 
vertspopulasjonen, mellom forskjellige arter og til menneske. De tre artene 
som ble funnet på piggsvin er blant de aktuelle arter som vektorer. Midden 
Androlaelaps fahrenholzi er betraktet som viktig for spredning av tularemi 
(harepest) i Sovjetunionen (Zemskaya 1965, James & Hardwood 1969). 

Fig. 4 
Den mesostigmatide midden Eulaelaps stabularis <;> (t. venstre) kan kjennes på formen 
av de store platene på bakkroppens underside. En nærstående art med mere avrundete 
plater finnes i sandsvalereir. Piggsvinskabbmiddens (r. hØyre) bakkropp ender hos hannen 

i to utvekster med lange hår. S = stigme. (Foto: R. Mehl. ) 
Eulaelaps stabularis <;> (left) from Stavanger on Apodemus sylvaticus and Caparinia tri· 

pilis Cl (right) from Stavanger. 
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Piggsvinskabbmidd 

Piggsvinskabbmidden fig. 4 tilhører familien Psoroptidae i ordenen Sar
coptiformes. Denne arten parasitterer bare piggsvinet og er ikke tidligere 
angitt fra Norge. Fire andre arter i slekten lever på rovdyr. Til samme 
familie hører de bedre kjente slektene Psoroptes, Chorioptes og Otodectes. 
Menneskets skabbmidd tilhører familien Sarcoptidae. 

Piggsvinskabbmidden ble funnet på ett av piggsvinene i Stavanger. Den 
er 0,3-0,4 mm lang og viste seg som et grått støv belegg på hårene på 
hodet i området fra Ørene, rundt øynene og forover til snuten, meget likt 
fotografiet til Sweatman (1971, fig. 1.14). Bestanden var meget stor og 
piggsvinet virket ikke friskt. 

Alle aktive stadier av psoroptide-midd spiser og beveger seg på vertens 
hudoverflate. Caparinia tripilis er sterkt spesialisert. Bare hos de voksne 
midd kan kjønnene skilles fra hverandre. Den har bare korte tarsekroker 
og klør, og mangler kroppstorner og bentorner. De korte munndelene 
(chelicerene) er butte og tyggende. Den ernærer seg av hudens ytre for
hornete lag eller hudavfall. Skadene på verten er derfor ubetydelige. Hud
lesjoner forekommer bare når middene er særlig tallrike. 

Sweatman (1971) har studert piggsvinskabbmiddens livssyklus, men 
bare noen få resultater er til nå publisert. Utviklingen er egg - larve - to 
nymfestadier (protonymfe og tritonymfe) - voksen. Siste nymfestadium og 
de voksne hannene har et par sugeskåler i bakenden. Hos piggsvinskabb
midden fester en voksen hann seg med sugeskålene fast til en tritonymfe 
med bakenden mot hverandre slik at hodene peker hver sin veg. Sammen
heftingen er mer eller mindre permanent inntil det voksne individet kom
mer ut av tritonymfehuden. Hannen kan ikke bestemme kjønnet på nymfen 

. den fester seg til, like lite som iakttakeren, derfor viser det seg at når den 
voksne klekker, er det noen ganger en hunn, andre ganger en hann. Be
fruktningen skjer på et visst trinn mens den voksne hunnen er i ferd med 
å forlate nymfehuden. Eggene legges enkeltvis og er solid festet til pigg
svinets hud. En fullstendig livssyklus tar 3 uker. Bestanden av midd er fun
net å være størst om sommeren. 

Piggsvinskabbmidden ble innført til New Zealand med piggsvinet og 
42-60 % av piggsvinene ble nylig funnet parasitterte. Det ble her funnet 
stor statistisk overensstemmelse mellom infeksjon av skabbmidden og pigg
svinets ringerm, hudsoppen Trichophyton mentagrophytes var. erinacei, 
uten at årsaken til dette forhold er klarlagt. Denne ringorm kan også smitte 
over på mennesker (Sweatman 1962 og 1971). 

Denne lille undersøkelsen viser at det fredelige piggsvinet som mange 
har tuslende i sin have om sommerkveldene, kan huse ganske mange arter 
ektOparasitter. Ved transport av piggsvinet til nye steder kan man også bli 
skyld i spredning av parasittene. Gjennom sine parasitter står piggsvinet i 
eventuell smittekentakt med rovdyr ved piggsvinloppa og to flåttarter og 
med smågnagere og spissmus ved deres lopper, vanlig flått og mesostigma
tide midd. Ved sin nære kontakt med mennesket kan piggsvinet og dets 
parasitter også i Norge ha en viss medisinsk betydning. 
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SUMMARY 
FLEAS, TICKS AND MITES FROM THE HEDGEHOG IN NORWAY 

Eccoparasites were collected from 12 hedgehogs, Erinaceus europaeus, and one nest in 
three localities. The following parasites were found. Fleas: Archa60psylla erinacei erinacei 
(Bouche) and Nosopsyllus lasciatus (Bosc); tieks: Ixodes. ricinus L. and Ixodes hexagonuJ 
Leach' mesostigmatic mites: Androlaelaps lahrenholZt (Berlese), Eulaelaps stabulaT'ls 
(Koch) and Haemogamasus nidi (Michael); and the psoroptic mange mite Caparinia tri
pilis (Michael). 

The flea A. erinacei was found only in the Oslo area, and was also recorded from 
MeIes meIes, Vulpes vulpes and Canis lamiliaris. Ixodes hexagonus is in Scandinvia found 
south of the latitude 60 o N. The recorded hosts in Norway are MeIes meIes, Martes martes, 
Lutra lutra, Mustela vison, Vulpes vulpes and ErinacBUS europaeus. 

Many N. lasciatus and E. stabularis were found in the hedgehog nest. 
Some details of the distribution, biology, ecology and medical importance of the para

sites are diseussed. 

Author's adress: Zoological Museum, Sarsgt. l , N-Oslo 5. 
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NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO NR. 44 

Fiskemåkenes og hettemåkenes næring på Sola flystasjon 
i Rogaland 

TOR A.BAKKE 

I forbindelse med undersøkelser på norske flyplasser som ledd i fly/ fugl 
problemet, ble fuglelivet ved Stavanger lufthavn studert i perioden april til 
november 197 L Hensikten var å finne hva som tiltrekker fuglene på fly
plassen. Da det var tydelig at fuglene fant mat de satte pris på på stedet 
ble en næringsundersøkelse viktig. 

Da Sola flystasjons område omfatter både dyrkede og udyrkede arealer 
kan fuglene velge mellom en rekke næringsemner både fra plante- og dyre
livet. 

Jeg var særlig interessert i å se hva fiskemåke og hettemåke foretrakk i 
Sola-området sett i forhold til den tilgjengelige næring, og om det er noen 
forskjell i n~ringsvalget hos disse to arter. Resultatene er sammenlignet 
med tidligere næringsundersøkelser av disse to måkeartene (Florenee 1912, 
Sparek 1944, Belopolskii 1957, Vik 1958, Bakke 1970). Dessuten ble det 
undersøkt om det var noen sesongvariasjoner i næringsvalget hos fiskemåke. 

Materiale og metoder 

Undersøkelsen er basert på mave- og svelginnholdet hos 68 fiskemåker og 
20 hettemåker skutt på flystasjonen (Fig. 1) i tidsrommet 1/ 4-15/10 
197L Fuglene ble skutt vesentlig på de kultiverte områdene og runwayene 
som er angitt uten skravering på fig. L 
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. Fig. l 
Sola flystasjon med angivelse av for?elingen og utstrekningen av de viktigste 
.. vegetasJonsgrupper. 

(R. Sola/atrp.ort wtth the d~stribution and extension of the most important vegetation. 
unway taxtway - ~lystnper, Canal - kanal, Built-over - bebygd, R.efuse heap -

søpledjnge, Marsh / motSt area - myr/fuktig område, Stone/ gravel - sten/grus, Deciduous 
orest - løvskog, Spruce ---: gran, Ptn.e - furu , Cultivated - dyrket område, 

Not ettltwated - Ikke dyrket område) . 
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Fig. 2 
Fiskemåker som raster og furasjerer like ved en av hoved-runwayene på Sola flystasjon. 

Common gulls which Toast and secure forage at Sola airport. 

Hovedrunwayen er nord/ syd-stripa som grenser ved terskel 18 (E2) til 
Sola sjø, den innerste del av Hafrsfjorden. øst/ vest-stripa som grenser ved 
terskel Il (A4) til Sola vika, er mindre benyttet. Fiskemåker ble funnet 
hekkende på de udyrkede områdene nord og syd for terskel 11 (A4, 5) (se 
fig. l ) . På de kultiverte områdene ble det dyrket gress til gressmel-produk
sjon. På grunn av de store områder det dreier seg om (2400 mål) foregikk 
slåing av gresset så å si kontinuerlig. Fiskemåkene, som ofte rastet ut på 
selve runwayene, fant mat spesielt på de oppdyrkede gressområdene (se 

fig. 2). 
Det var få hettemåker i måkeflokkene. Det så ut som om de kom til 

området for å hvile. De benyttet da vesentlig runway ene og taxiwayene. 
Det er like mange hanner og hunner i materialet. A v hettemåkene ble 

8 skutt i juni, 10 i juli og 2 i oktober. Det var tre individer på ett år og 
resten voksne. Fire fiskemåker ble skutt i april, 12 i mai og 20 i juni. Av 
disse var 33 voksne fugler, to to år og en ett år. Av de fire som ble skutt i 
august, 21 i ~eptember og 7 i oktober var 30 ett år, en to år og en voksent 

individ. 
. Næringssammensetningen er angitt med en numerisk metode, hvor fre-
kvensen ( % ) av de enkelte fødegrupper i forhold til antall undersøkte fugl 
er gitt (Hartley 1948, Bakke 1970). 
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TABELL I 
Frekvensen ( % ) av forskjellige: fødegrupper i fiskemåke fra Sola flystasjon i relasjon til 
ftre andre undersøkelser. (ColllOge (1924-27) funn er kun angitt, da han bruker vekt

prosenter.) 
Th e frequency (%~ of d!fferent food-groups in common gulls from Sola airport in reia
tton to four other mvesttgattans (Collmge (1924-27) records only indicated because he 

uses a gravimetric method.) , 

Næringsemner Collinge Sparck Belopolskii Vik Bakke Bakke Food-groups 1924- 27 1944 1957 1958 1970 Sola 
n=98 n = 2864 n = 22 1 n= 86 n=277 n = 68 

Pattedyr (Mammalia) 0,9 22,5 1,1 2,9 Fugl (Aves) .... . . • .. ... 1,5 0,9 0,4 
Padder (Amphibia) . . . . .. 12,5 
Fisk (Pisces) .. , ..... . ... + 12,0 40,3 12,5 21,7 1,5 Fåbørstemark (Oligochaeta) + 16,0 0,9 10,5 8,3 26,5 
Flerbørstemark (Polychaeta) + 1,5 0,7 
Insekter (Insecta) ....... . + 50,0 43,9 10,5 56,3 85,3 
Bløtdyr (Mollusca) ... . . .. + 5,0 16,7 14,1 10,3 

Snegler (Gamopoda) ... 6,5 4,4 
Skjell (Bivalvia) 10,1 7,4 

Krepsdyr (Crustacea) . . . .. + 5,0 10,0 2,2 1,5 
Pigghuder (Echinodermata) + 0,4 2,2 
Edderkopper (Araneae) ... 1,4 
Vevkjerringer (Opiliones) . 1,7 
Midd (Acarida) . . . ...... 0,4 1,5 
Plantedeler (Vegetation) .. + 25,0 63,3 32,5 74,0 92,7 
Mibkfor (Minkfadder) 16,6 1,5 
Avfall (Waste) . ...... . . + 25,0 4, 1 7,5 8,8 , 
Småstener (Pebbels) 

19,1 
42,1 52,9 

TABELL Il 
Frekvensen ( % ) av 6 næringsgrupper i fiskemåker fra Sola flystasjon på forsommeren 

(n = 36) og høsten (n = 32) . 
The frequency ( %) of 6 food-groups in common gulls from Sola airport in the early 

Sttmmer (n = 36) and in the autumn (n = 32). 

Næringsemner 

Fisk ........... ... . ................ . ... . .... . 
Insekter ........ . . ... . .. . . ....... . .. . .... . ... . 

Biller . .. . ........... .. .................... . 
Tovinger .. .. ... . ... . .... ..... ...... . . .. ... . 

BlØtdyr ... .. ... . . ...... .. . ................ . . . 
Snegler .. . ........... . . .... . ........... .. . . 
Skjell .......... . .. . .... . . . . . ... .... ..... . . . 

Krepsdyr ...... . . . ...... . ... .. ... .. . .. ... . .. . 
Fåbørstemark ..... . . .. . .... .. .... . . . .. . . .... . . . 
Plantedeler ..... . . . ... . . . .. ........... . ..... . . . 

Gresstrå ... . ... . .... . .. .. ......... . ........ . 
FrØ .. . . .......... . ..... . . ..... . ... . ....... . 
Korn . ........ . . . .. . .. .. . .. .. .. . ... . . .. ... . 
Bær ....... . ................. . . . . . . ....... . 
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1/4- 31/6 

88,9 
86,1 

8,3 
19,4 
8,3 

13,9 

27,8 
97,2 
72,2 

5,6 
44,4 

1/8-31/10 

3,1 
8 1,3 
68,6 
28,1 

3,0 
25,5 
874 
84:4 
18,8 
6,3 

18,8 

Resultater 

Fiskemåkenes næringsvalg på Sola flystasjon er vist i tabell I hvor resul
tatet er stilt sammen med undersøkelsene av Collinge (1924-27) i Eng
land, Sparek (1944) i Danmark, Belopolskii (1957) ved Barentshavet, Vik 
(1958) fra områdene ved Anøya-vassdraget og Bakke (1970) fra Agdenes. 

Av tabell I fremgår det at fugl, padder, flerbørstemark, pigghuder, 
vevkjerringer og edderkopper mangler i næringen hos fiskemåkene. 
Representanter for alle disse gruppene er imidlertid funnet før i fiskemåker 
fra Norge. 

Plantedeler, insekter og fåbørstemark utgjør den vesentligste del av 
næringen, også i relasjon til de andre undersøkelsene. Med andre ord ter
restrisk føde spesielt knyttet til de kultiverte områdene på Sola flystasjon. 
Det marine innslaget i føden er vesentlig muslinger og andre blØtdyr. 

Sesongfordelingen av de 6 hovednæringsgruppene viser ingen stor varia
sjon i føden (Tab. Il). 

Insekter, vesentlig biller, dominerer i maten på forsommeren, tovinger 
om høsten. Av insektgrupper ble fØlgende funnet i maveinnholdet: Smel
lere (Elateridae), gjødselbiller (Scarabeidae, Apodiinae), rovbiller (Staphyli
nidae), lØpebiller (Carabidae) og snutebiller (Cuculionidae), dessuten tovin
ger (Diptera) som besto av både høyerestående fluer (Cyclorrhapha) og 
mygg (Nematocera, Tipulidae larver og imagines). Bløtdyrene er hyppigst 
på forsommeren, dessuten er innslaget av korn meget markert på denne 
tiden. FrØ og bær er som ventet hyppigst om høsten, mens fåbørstemark 
forekommer i næringen jevnt fordelt gjennom hele sesongen. 

Resultatet for hettemåke er sammenlignet med de undersøkelser Florenee 
(1912) og Sparek (1944) har gjort i henholdsvis Skottland og Danmark 
(Tab. Ill). Vi ser at næringsvalget er mindre variert på Sola, og at spesielt 

TABELL III 
Frekvensen ( % ) av forskjellige fødegrupper i hettemåke fra Sola flystasjon i relasjon til 

to andre undersøkelser. 
The frequency ( % ) of different food-groups in black-headed gulls from Sola airport in 

relation to twa other investigations. 

Florenee 
Næringsemner 1912 

n= 20 

Fugl ............. . ................... . 
Fisk .... ... .. . ......... . . . .. . . . . . ..... 15,0 
Fåbørstemark ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,0 
Insekter . . ... . .. . . .. . . .. ... . . . . ... .. ... 60,0 
BlØtdyr .... .... ... ..... ... ... . . .... . . . 
Krepsdyr .......................... . .. . 15,0 
Plantedeler ... ... .. .... . ....... . ....... 60,0 
Minkfor .. .... . ..................... . . . 
Avfall . ...................... . .... . . : . 
Småstener ........ .. ........ . . . .. . ... .. 85,0 

Sparek 
1944 

n = 3378 

0,5 
14,0 
20,0 
60,0 

16,0 
13,0 

25,0 

Bakke 
Sola 

n=20 

40,0 

55,0 
95,0 

5,0 
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fåbørstemark mangler totalt i føden. Høy frekvens har imidlertid minkfor. 
Det ble funnet i alle hettemåkene, bortsett fra en. Plantedelene som ble 
funnet i hettemåkene fra Sola var bare gresstrevler. Insektene besto av biller 
Cløpebiller og snutebiller) og sommerfugler. 

Diskusjon 

I denne undersøkelsen forekommer plantedeler og insekter hyppigst i fiske
måkenes føde slik det fremgår av tabell L Tabellen viser også at terrestre 
grupper som insekter, mark og plantedeler er mer dominerende i disse fug
lenes føde på Sola flystasjon enn i fiskemåker undersøkt andre steder. Fisk 
forekommer meget sjeldnere i fiskemåkenes føde på Sola enn f.eks. i Agde
nes-området. Dette kan skyldes at tilgjengeligheten av fisk er mindre på 
Sola enn på Agdenes. Den kontinuerlige slåingen av de store gressarealer 
på Sola gjør at næringstilbudet på land blir forholdsvis stort og de klima
tiske forskjeller på disse to stedene kan trolig også spille inn (Bakke 1970). 
Mindre populasjoner aven måkeart kan også over kortere tid utnytte spe
sielle næringsemner i bestemte lokaliteter (Conder 1953, Vik 1958, 
Bakke 1970). 

Det relative tilbudet av de enkelte næringsgruppene i fiskemåkenes diett 
i et område synes å være grunnen til de observerte frekvensforskjellene i 
føden hos de forskjellige måkepopulasjonene. Dette forklarer da frekvens
forskjellen mellom fåbørstemark (0,9 %) og fisk (40,3 % ) i Belopolskii's 
(1957) undersøkelse på lokaliteter ved Barentshavet. 

Insekter er vist å ha en markert sesongvariasjon i måkenes næring (Bakke 
1970). På Sola viser forekomsten av fisk, krepsdyr, bær og frø i føden en 
sesongvariasjon tilsvarende den hos måkene fra Agdenes (Tab. Il) . De 
'terrestre gruppene, insekter og fåbørstemark, viser derimot ingen utpreget 
sesongvariasjon i fiskemåkene fra Sola, til forskjell fra Agdenes. Dette 
skyldes sannsynligvis de økologiske forhold med den kontinuerlige slåingen 
av gress langt utover hØsten (til midten av november 1971) på Sola. 

Bløtdyrene som totalt har en tilsvarende hyppighet i fiskemåkene fra de 
to områdene i Norge, fantes kun i maveinnholdet på fiskemåker om for
sommeren på Sola, mens snegler i måkene fra Agdenes økte i hyppighet i 
næringen utover høsten. N å består sneglene, funnet i maveinnholdet på 
Sola, vesentlig av nakne land-Iungesnegler, mens sneglene fra Agdenes 
vesentlig var av marin herkomst. Dette viser en større tendens hos fiskemå
kene i Agdenes til å hente sin næring i marine områder om høsten enn på 
Sola. Dette kan skyldes ved siden av kultiveringsmåtene som før nevnt, også 
de mer krevende klimaforhold på Agdenes på høstparten. Klimaets betyd
ning er også nevnt av Vernon & Walsh (1966) og Vernon (1970). De ob
serverte at fiskemåkene spesielt foretrakk gressområdene ved Colerne fly
plass, Wiltshire, bortsett fra ved meget strenge vintre med markert tempera
turfall. Her foregikk også en kontinuerlig slåing av gresset både sommer og 
vinter. I strenge vintre sank antallet måker betraktelig. Dette mener de har 
sammenheng med at meitemarken går ned i jorden i kuldeperioder. Mild
vær og regn fører marken opp av jorden, og på Sola flystasjon til og med 
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i stort antall inn på taxi- og runwayene. Her ble måker sett å ta mark di
rekte fra betongen, uten engang å lande. 

Hettemåkene har som vist i tabell In et begrenset antall næringsemner 
i sin diett på Sola, og minkfor dominerer. Meitemark ble ikke funnet i det 
hele tatt, mens disse ble hyppigst påvist i disse fuglenes næring både av 
Florenee (1912) og Sparek (1944). Insekter og plantedeler ble også funnet 
relativt hyppig i hettemåkenes føde av de to nevnte forfattere . 

Den dominerende posisjon som minkmat hadde i føden hos hettemåkene 
på Sola tyder på at de ikke leter etter næring på flystasjonen, men vesentlig 
kommer til området for å raste, sove og fordøye minkfor-måltidene. Det ble 
i hele undersøkelsesperioden sett meget få hettemåker i de måkeflokker som 
søkte næring på flyplassen. De undersøkte individene av hettemåke var der
for vesentlig fugler som ble skutt på selve flystripa, spesielt i områdene E2, 
5 (fig. l). 

At Sparek (1951) nevner insekter som hovedføde for hettemåkene, viser 
igjen betydningen av det aktuelle tilbud. I dette tilfellet utgjør minkfar
mene på denne tid av året et tilstrekkelig mattilbud for hettemåkene Rå 
Sola, noe som medfører at andre grupper som Sparek (1944) fant hYPplg 
i hettemåkene og som finnes på Sola helt mangler i mitt materiale (Tab. 
Ill). Interessant er det at minkfor som utgjorde en betydelig del av fiske
måkenes næring på Agdenes, med topp i juli, mangler nesten helt i fiske
måkene fra Sola. Her utnytter derimot hettemåkene denne muligheten. 
Muligens konkurrerer disse to artene om denne maten på Sola, i motsetning 
til Agdenes-området hvor hettemåker er meget sjeldne. . , 

Generelt må fiskemåkene og hettemåkene på Sola i stor utstreknmg Sles 
å være «landfugler» i sine fødevaner i denne undersøkelsesperioden. 

I forbindelse med fly j fugl-problemet er det verdt å merke seg at mens 
man muligens kan redusere antallet noe av fiskemåker på flyplassen ved å 
redusere mengden av særlig insekter og mark på stasjonsområdet, må hette
måkene skremmes bort da de nesten utelukkende oppsøker flystripene for 
å hvile og sove. 

SUMMARY 
FOOD OF THE COMMON GULL, LARUS CANUS 1., AND THE BLACK-HEADED 
GULL, LARUS RIDIBUNDUS 1., AT SOLA AIRPORT, ROGALAND COUNTY 

A sample consisting of 68 common gulls and 20 black-head ed gulls collected from 
April to November 1971 at Sola airport were examined for food items. . 

In the food of the com mon gull vegetation, insects and worms were dominant. The 
results demonstrate a relatively iitde seasonal variation for many food-groups connected 
with terrestrial localities in this period . This is probably due to a relatively mild autumn 
and a continous mowing of the g rass. Bue as expected a seasonality in the frequency of 
grain, berries and seeds were found. Minkfodder was found in a l?w-frequency i.n c?m
mon gulls in relation to the black-head ed gulls, where thls food ICem was ~omlna.tlng. 
This and the lack of many food groups in the black-headed gulls from Sola aIrport 1n~1-
cate that this species has not any secure active forage in this locality, but uses the alC-
port mosdy as a roosting- and sleeping place. « ." . . •• 

The common gull and black-headed gull act as landblCds In thelC nutrltlonal pre
ference at Sola airport in the period from April to N ovember. 

Auehor's adress: Zoological Museum, Sars gt. l, N-Oslo 5. 
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Några interessanta fynd av sotvattensturbellarier i Norge 

CHARLOTTE HOLMQUIST 

Skandinaviska sotvattensmrbellarier (virvelmaskar) ar ett sorgligt for
summat kapitel. Darigenom blir många fynd latt s.k. nya fynd. Genom 
professorerna Hans Kauris (Bergen) och Tor Karlings (Stockholm) for
medling overlamnades i mars 1972 några turbellarier fbr bestamning. De 
hade tagits i rvå norska sjbar av Ivar Steine (Vassbygdvatn) och Ivar P. 
Muniz (Omkjelvatn). De tillhor två for Norge nya arter, Prorhynchus 
stagnalis M. Schultze, 1851 och Otomesostoma auditivum (Plessis, 1874), 
samt en som rapporterats från Norge en gång tidigare, Bothrioplana sem
peri M. Braun, 1881, (Dahm 1951, s. 510). 

Det for bestamning tillgangliga materialet har foljande data: 

1) Vassbygdvatn, Aurland, Sogn: 
Bothrioplana semperi: 9.XII.1971; 24 m - 3 ex.; 41 m - 2 ex.; 

13-14.II.1972 ; 25-40 m - 3 ex. 

Otomesostoma auditivum: 8.XII.1971; 10 m - l ex.; 
9.XII.1971; 41 m - l ex. 

Prorhynehus stagnalis: 13-14.II.1972; 25- 40 m - l ex. 

2) Omkjelvatn, Ullensvang, Hordaland; 1199 moh.: 

Otomesostoma auditivum: 26.VII.1970; 5 m - l ex.; 
20.VIII.1970; 20 m - l ex.; 
25.VIII .1970 ; 15 m - l ex. 

Flera exemplar ha de ursprungligen tagits, men dessa djur går latt i upp
lbsning i den for dem, efter infångandet, ovana omgivningen, eller de frag
menteras vid fixeringsforfarandet. Några exemplar bversandes levande. Tre 
overlevde, rvå Bothrioplana och en Prorhynchus. De examinerades levande 
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(Fig. 2 och 3) och har sedan bevarats som helpreparat. Av det fixerade ma
terialet har snittpreparat tillverkats i och fOr en saker kontroll av bestam
ningarna. 

Betraffande materialet från Vassbygdvatn har Ivar Steine meddelat att 
det tagits med en «Elgmork mudderhenter med diameter = 7 cm». Slam
met. me~ vattnet har fått stå ett tag vid en temperatur, som djuren varit 
a:kh~natlsera~e till, d.v.s. 4-

o
12 °C. Maskarna har då blivit synliga, krypande 

pa vaggarna l karlet eller pa y tan av slammet. Några maskar observerades 
aven då och då simmande i vattnet strax ovan slammets yta, ett rorelsesatt 
som ej ar ovanligt for just Otomesostoma. liksom glidande over y tan sim
mar d.essa maskar livligt omkring, of ta med huvudanden något upplyftad. 
Bothrtoplana och Prorhynchus håller sig uppenbarligen hellre i fastare an
slutning till botten~aterialet i undersokningsskålen, dar de, likaledes gli
d~nde, kryper omkrmg med mer eller mindre slingrande rorelser. De brukar 
eJ lyfta upp huvudanden vid krypandet. 

E 
E 

I 
I 

I . 
, I 

\1 
~ 

2 

3 
I 
\, 

Fig. 1-3 
Efter levande exemplar. l) Otomesostoma auditivum från Chandler Lake, Alaska. 

2) Bothrioplana semperi från Vassbygdvatn, Norge. 
3) Prorhynchus stagnalis från Vassbygdvatn, Norge. 

De båda sista utgiir fiirhåIlandevis små individ (se texten) . 
Live material. 1) Otomesostoma auditivum from Chandler Lake, Alaska. 

2) Bothrioplana semperi from Vassbygdvatn, Norway. 
3) Prorhynchus stagnalis from Vassbygdvatn, Norway. 

The latter two are relatively small individuais. 
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Otomesostoma (Fig. 1) ar mer eller mindre pigmenterad. Den kan vara 
svagt gråaktig, gulbrun eller mor kare brun. Fargen synes anpassa sig till 
bottenmaterialet. Masken kan vara mer jamnt fargad, ibland morkare langs 
mittpartiet, eller med breda tvarband. Ibland ar enbart huvudanden mor
kare. Masken lar kunna bli upp till 5 mm lång men ar vanligen omkring 
2-3 mm, nar den «simmar» omkring. Masken ar mer eller mindre platt, 
från dorsalsidan sett, och brett spolformig. Ett par ogon ar val synliga hos 
den levande masken. I fixerat tillstånd bleknar dessa och forsvinner, och 
masken antar narmast formen aven avlång bulle med en prick på under
sidan, munoppningen. 

En god bild av den inre anatomien har getts av Hofsten (l907b, s. 555-
599; jfr också luther 1960, s. 109). O. auditivum kannetecknas aven ogre
nad, sackformad tarm och en pharynx (ett svalg), som ar kort, rorformig, 
riktad snett nedåt. Svalget ar belaget ven tralt, ungefar i kroppens mitt. Mas
ken har en statocyst i anslutning till hjarngangliet. Den har två konsoppningar 
belagna bakom munoppningen, den hanliga framfor den honliga. Testes 
ar i relativt fåtal och ligger på var sida av tarmen i den framre delen av 
djuret, ovarierna består av ett par och ligger på sidorna bakom pharynx. 
Aggvitekordar forekommer langs praktiskt taget hela sidorna på utsidan 
om konsorganen. latt att igenkanna på snitt ar också ett antal (18 st.; Hof
sten 1907b, s. 587-588, tavla 27, fig. 10) kutikularkladda fickor i anslut
ning till penialapparaten, vilka utgår från det s.k. han liga forrummet, 
anrrum. En inre krans av farre antal och ej så starkt kutikulariserade fickor 
forekommer också. 

Bothrioplana (Fig. 2), som ar betydligt mera långstrackt an Otomeso
stoma, ar opigmenterad men kan forefalla grå- eller brunaktig beroende på 
tarminnehåll. Den blir of ta inte mer an 3- 4 mm lång men uppges kunna 
nå upp till 8-9 mm i langd (Hofsten 1907b, s. 601; luther 1%0, s. 106; 
Dahm 1950, s. 104). Den sakn ar ogon och statocyst. Tarmen ar synner
ligen karakteristisk. Den stracker sig oparig, men med mindre sidodivertiklar, 
genom framre halvan av kroppen. Framfor fastet av svalget, som ar rela
tivt kort, rorformigt, horisontalt, delar sig tarmen i två grenar liks~m hos 
en triclad turbellarie, men dessa två grenar forenar sig hos Bothrtoplana 
åter strax bakom pharynx-fickan till en oparig bakre del. liksom den framre 
opariga delen har den små sidodivertiklar. Teste~, om de over ~uvu.d taget 
fOrekommer, ar en eller två till anta let och ltgger på var sm SIda om 
pharynx-fickan. Ovarierna ar också två och ligger strax bakom pharynx. 
Aggvitekordar forekommer langs hela sidorna. Fortplantning~n lar ske på 
parthenogenetisk vag. Om sperma utvecklas, ar den dock steni, och endast 
agg- och naringsceller tar del i kokongbildningen (Dahm. ~951). En god 
bild av den inre anatomien av Bothrioplana har getts av ReIslOger (Bresslau 
1928-33, s. 102). 
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Otomesostoma och Bothrioplana tillhor var sin familj inom gruppen 
Proseriata turbelIarier. Man kanner annu ingen annan art eller något annat 
slakte, som kan sagas vara narbeslaktad med någon av dessa båda. Tidigare 
fordes de båda familjerna tillsammans med några andra till en grupp, 
Alloeocoela, vilken ibland raknats som en underavdelning av gruppen 
Rhabdocoela, ibland jamstallts med denna liksom med gruppen Tricladida. 
Vid en rev is ion av indelningsgrunderna inom turbellarierna på sena re tid 
har man upplOst gruppen Alloeocoela (se: Hyman 1959, s. 325; Karling 
1967; Luther 1960). Familjen Prorhynchidae, som tidigare också raknades 
hit, har darvid forts till en helt annan grupp, Lecithoepitheliata. Familjen 
innehåller sIaktena Prorhynchus och Geoeentrophora med vardera mer an 
en art. 

Prorhynchtts stagnalis (Fig. 3) ar rundat långsmal med en något plattad 
huvudande. Den lar kunna bli 6-7 mm lång. Det enda exemplaret i mate
rialet från Vassbygdvatn var knappt 1.5 mm i krypande tillstånd. Masken 
ar vitaktig och saknar ogon och statocyst. Den ar latt att kanna igen på 
den hanliga kutikulara stiletten iframanden. Hanliga konsapparaten myn
nar namligen ventralt i munroret, som i sin tur mynnar langst fram på 
djuret, detta i motsats till forhållandet hos de båda andra maskarna. Sval
get, pharynx, har också en helt annan form an hos dessa. En god teckning 
av den inre anatomien har givits av Steinbock (1927, s. 598; se aven Luther 
1960, s. 92). Tarmen hos Prorhynchus ar, som hos Otomesostoma, enkelt 
sackformig men har alltså ingångsoppningen framtil!. Prorhynchus har en 
oparig vanstersidig testis. Ovarium och aggvitekortel ar, till skillnad från 
forhållandet hos de båda ovriga maskarna, fOrenade till et långstrackt, 
oparigt organ, och honliga konsoppningen mynnar på undersidan strax 
framom mitten på djuret. 

Forsoker man tinna ut de tre maskarnas geografiska utbredning i Skan
dinavien genom litteraturen, får man narmast fram områden, som besokts 
av turbellarieintresserat folk (Fig. 4). I sydvastra Finland, och i synnerhet 
i narheten av Tvarminne, dar Alexander Luther verkade, finns flera fynd
orter redovisade for alla de tre berorda maskerna (Luther 1960). I Sa rek
fjallen i Sverige och daromkring tinns flera fyndlokaler for Otomesostoma 
redovisade. Dessa områden har besokts av Nils von Hofsten (1916). Einar 
Westblad fann den i sjoarna Stråken och Fiolen i Småland (1941). Isodra 
Sverige finns flera fyndlokaler for Bothrioplana rapporterade av Anders 
Dahm, som aven redovisat den hittills enda norska fyndIokaIen for masken, 
Finnoya, Nordland (1950, 1951). August Brinkmann (1905) rapporterade 
både Otomesostoma (under namnet Automolus morgiensis) och Prorhynchus 
från Fureso i Danmark. Bland Einar Westblads material i Naturhistoriska 
Riksmuseets, Stockholm, samlingar finns ytterligare Otomesostoma tagen i 
Luleå skargård (in~amlat av Bo Svenonius), samt Bothrioplana från Borås 
(tagen av S. Foghammar 1948) . Tor Karling, Stockholm, har notiser om 
Otomesostoma från Vastra Ringsjon i Skåne (observadon 1967) och om 
Prorhynchus stagnalis från Visingso i Vattern samt från Siljan, Persborg, i 
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Fig. 4 . d ) . 
F nd av O auditivum (cirklar), B. semperi (trianglar) och Pr. stagnalH (kva rater l 

Sfandinavi~n. Streckat område anger forek?m( ster al a)lle td ~~te:~~~~lli's\~~:e:r;J6/~~m Reeords 010. auditivum (etrcles), B. sempen. tnang eJ ahn l· ·d 
Seandinavia. All three speetes occur tn tetne area. 
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I?alarna. (observationer 1968). Den senare arten ar namnd en gång tidigare 
for Sveng~, dock utan nar!llare lokalangivelse (Hofsten 1907a, s. 1). 

Endast.l enst~ka fall fmner man specificerade uppgifter om turbellarier 
från speClell~ sJ~undersok~ing~r. Sven Ekman har t.ex. rapporterat Oto
mesostoma fran sma undersoknmgar av Vattern (1915, s. 278) och Kaj Berg 
Prorhynck,:,s ~rån undersokningar av Susaa i Danmark (1948, s. 33). Plank
tonundersoknmgar och produktionsbiologi dominerar over examination av 
de b?ttenlevande organismerna. Ytterligare gor gangse insamlingsteknik 
och lttenheten hos de f.lesta.~otvattensturbellarier, att dessa latt undgår upp
tackt, ett .faktum som Jag sJalv kunnat konstatera under flerårigt faltarbete 
(Holmquist

o 
1969). Lat~a~t finner man maskarna, om de upptagna botten

proverna, sa som bes~nvlts av Ivar Steine, får stå i lugn ett tag, ti Ils mas
karna kryper ~ram t~ll y tan e~ler forvaringskarlets vaggar. Of ta fordrar 
m.askarna ocksa speClalbehandlmg for att kunna sakert identifieras. Med 
storst~ sannolikhet forekommer de tre berorda maskarna, Otomesostoma, 
Bothrtoplana och P1"orhynchus, betydligt vanligare i Holarktis an vad lit
t~~ature~ anger. Som exempel kan namnes, att Otomesostoma tidigare var 
k~nd fran endast två platser i Nordamerika, en i Virgina och en i Califor
men. Under sex somrars undersokningar av ett hundratal sjoar i norra 
Alaska och nordvastra Canada 1961-1970 har jag funnit den i inte mindre 
an 33 av dessa sjoar. 

O. auditivum har diskuterats som en glacial relikt i vissa områden i 
~~ropa. D~n drogs in i frågor, som på 191O-20-talen diskuterades livligare 
an nago~sm, d.v.s. frågor om tidigare nedisningar i Europa och vad dessa 
betytt for faunan och floran. Man intresserad sig darvid i synnerhet 

for trakterna av Alperna och norra Skandinavien - och man fann Oto-
mesostoma på flera lokaler har. I trakterna emellan var den endast litet 
observerad. Diskussionen, som fortgått anda in på 1960-talet ar interessant 
att folja (jfr. H~f~ten 1911, s. 56-73; 1916, s. 735-740; S;einbock 1932, 
s. ~23-234; Relsmger 1955, s. 143-144; Rixen 1961, s. 486-488; Holm
qUIst 1969, s. 82). Den andrar inriktning, allteftersom man gor fler fynd 
av m~sken och stude~ar dens ekologi, och den visar tydligt riskerna av att 
teoretlse.ra och ~r~ vmgåen.de slutsatser, innan tillrackligt av den verkliga 
utbrednmgen, saval geograflskt som ekologiskt, står klart. 

Ett ann~t intressant fall utgor Bothrioplana. Det nya norska fyndet ar 
uI:pen?ar.lt-?en det forsta, som .gjorts från en sjo. Tidigare fynd har varit 
fran ttlfalliga dammar och mmdre grundvattenslokaler: kallor brunnar 
d.iken, rannilar, fuktig jord och mossa och små dammar, dar gr~ndvattne~ 
slpprar fram. Masken MIler har till i bottenslammet (Dahm 1951, s. 507 
-509;. Luther 1960, s. ~0~-108). Steget från sådana grundvattenlokali
teter ttll bottenslammet l djupet av sjoar ar i sjalva verket inte stort. Av
saknaden av rapporter av B. semperi från de senare beror måhanda endast 
på att man aldrig mer systematiskt eftersokt masken dar och att den i 
~vrigt på grund av sitt anspråklosa utseende latt undgår u~ptackt. Sann<r 
lt~t ar anledningen densamma till den nastan totala avsaknaden av upp
gIfter om Prorhynchus stagnalis i Sverige, Norge och Danmark. 
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Undersoker man våra kunskaper om sotvattensturbellarier over huvud 
taget i Skandinavien, blir resultatet ganska nedslående. Några uppgifter om 
de storre formerna finner man i en del monografiska verk over sjoar (Øk
land 1964, s. 102-104; Wesenberg-Lund 1917, s. 142; Berg 1948, s. 33 
-36; Berg & Petersen 1956, s. 160; Ekman 1915, s. 276-281). Dessutom 
finns några redan namnde specialarbeten over sotvattensturbellarier: Brink
manns arbete om danska turbellarier och några arbeten av Hofsten och 
Dahm med uppgifter om svenska och norska turbellarier. Diirtil kommer 
några tillfalliga fyndnotiser (Foghammar 1948-59; Dahm 1963; Berland 
1970). Nar det galler Finland, har Luther flera skrifter, dar sotvattens
turbellarier ingår. Hans skrifter ingår huvudsakligen i serier utgivna av 
«Societas pro Fauna et Flora Fennica», t.ex. «Fauna Fennica», och de ar av 
stort varde som hjalp såval vid bestamning av maskerna som vid sokandet 
av litteratur. Någon annan utforlig sammanfattning finns tyv arr ej. Det 
vare gladjande, om denna uppsats med ~.ina uppgifter om litteratur kunde 
locka någon til fortsatt studium av skandinaviska sotvattensturbellarier. 

• 
For fullbordandet av denna uppsats ar jag stor tack skyldig professorerna 

Hans Kauri, Bergen, och Tor Karling, Stockholm, dels fOr overlamnandet 
av materialet och dels for goda råd och anvisningar. Amanuensis Ivar Steine, 
Bergen, har bistått med vardefulla upplysningar om materialet från Vass
bygdvatn. 

SUMMARY 
SOME INTERESTING FINDS OF FRESH-WATER TURBELLARIANS IN NORWAY 

Some finds of fresh·water turbellarians from Norway are given. Prohynehus stagnalis, 
Bothrioplana semperi and Otomesostoma auditivum from Vassbygvatn, Aurland, .and 
O. auditivum from Omkjelvatn, Hordaland. It is pointed to the fact that very htde 
indeed is known about fresh-water turbellarians in Scandinavia, one of the reasons most 
probably being the inconspicuousness of most of these worms. H ere we also have the 
first record of Bothrioplana from the depth of a lake. The species was otherwise taken 
in wells, from rills and shallow pools. Most probably the three species concerned are much 
more common in the Holarctic region than is shown by the literature. 

Author's address: Sekt. for evertebratzoologi, Naturhistoriska Riksmuseet, 
S-104 05 Stockholm 50, Sverige. 
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For mange elefanter i Afrika? 

PAUL GEROUDET 

(Denne artikkel er skrevet i anledning utgivelsen av det store bokverket, ALLVERDENS 
FAUNA som nå foreligger på norsk. - Paul Geroudet er vitenskapelig medarbeider ved 
World Wildlife Fund.) 

Elefanten, selve symbolet på Afrikansk storvilt, skaper sine egne problemer. 
I mange deler av Afrika ble det i tidens løp drevet en slik ubønnhØrlig 
jakt på elefantene, at de nå enten er helt forsvunnet eller står umiddelbart 
foran utryddelse. De afrikanske reservatene er opprettet med bevaring 
for øye og her er elefantene totalt fredet mot jakt. I motsetning til andre 
områder tar elefantene i nasjonalparkene slik overhånd og forårsaker så 
stor skade, at det allerede er tale om å redusere bestanden i verneområdene 
til et bestemt antall. 

Hvordan skal man nå forklare seg denne tilsynelatende selvmotsigelsen : 
Natur- og dyrevern på den ene side, og regulerende jakt på den andre? 

A komme i kontakt med den uhyre rikdom av ville dyr som lever i de 
afrikanske naturparkene hører med til de største opplevelser et menneske 
kan få. Da dyrene ikke blir jaget lenger, virker de stadig mindre redde, der 
de lever i noe som nærmest må betegnes som et jordisk paradis. For mange 
av de besøkende, og for dem som bare har drømt om å få oppleve slike 
undere, synes kanskje bare tanken på å skulle drepe slike dyr fullstendig 
opprørende. Disse menneskenes følelser fortjener vår respekt. Enhver natur
vitenskapsmann føler det også slik, selv når fornuften tvinger ham til kon
trolltiltak. 

Elefantene overgår alle mål en er vant med. Ved sin kraft og sin appetitt, 
ja, bare ved sitt blotte nærvær, utøver den et betydelig press på det naturlige 
miljø. Tidligere kunne elefantflokkene dra fritt omkring. De primitive, 
afrikanske innbyggere sørget for en viss tallmessig begrensning ved 
jakt. Da elefanter nå ikke lengere blir tålt i de nyetablerte og stadig vok
sende boligstrøk og jordbruksområder, kan de i dag bare leve i fred innen
for reservatene og nasjonalparkenes grenser. Her inne er det imidlertid 
ingenting som setter bom for deres formering - ingen bestandsregulerende 
mekanisme holder antallet innen behørige grenser. På grunn av fredningen 
får den eneste naturlige fiende ikke lov til å ta livet av dem. 
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IT' I k Fig. 1 savo-nasJona par ligger tre etter tre i uf I' 
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Disse fredete områdene tiltrekker ikke elefantene bare fordi det er god 
plass og fordi de her kan leve i vernet sikkerhet. Kjempedyrene stimler 
sammen omkring de spesielt utgravde vanningsstedene som er anlagt for 
å gjøre det mulig for dem å oppholde seg i reservatene også i den tørre års
tiden. Man kan lett forestille seg hvilke skader tusenvis av slike riser da kan 
forårsake på vegetasjonen. De nøyer seg jo ikke bare med å ete gress og 
blader, men gnir seg mot trestammene så de brekker og røsker til og med 
hele trær opp med roten. I løpet av ganske få år kan de forvandle en tre
savanne til en busksavanne, eller rett og slett til en øde steppe. Vegetasjo
nen kommer bare langsomt igjen. Særlig triste eksempler på denne utvik
ling finner vi i Uganda, Sambia og fremfor alt i Tsavo-nasjonalpark i 
Kenya. I den sistnevnte, som dekker et kjempeareal på 20 000 km~, antar 
man at det lever ca. 20 000 elefanter. Det er anslagsvis det dobbelte av det 
som terrenget kan bære. Altså er her 10 000 elefanter for mange. Overalt 
støter man på trær som er rykket opp med roten eller bare brukket av, ja, 
selv tornebuskene i de tørre strøkene blir mer glisne, mens erosjonen fratar 
jordbunnen vegetasjonsgrunnlaget. Overskuddet på elefanter truer altså 
med å forvandle hele området til en halvørken, og den øvrige del av 
faunaen tar naturligvis også skade av det. Mangelen på føde i tørketiden 
har allerede desimert neshornbestanden. I 1961 sultet 200 av dem ihjel. 
På litt lengre sikt er denne utviklingen også skjebnesvanger for elefantene 
selv. På grunn av mangelen på skygge, kan mange av dem, allerede nå 
oppvise blodkarsykdommer. 

I store deler av Murchison-nasjonalpark i Uganda er situasjonen like 
alvorlig. På de vakre, akasiebevokste savannene finnes det bare døde trær 
igjen. De står riktignok ennå på roten, men stammene deres vidner klart om 
hvordan elefantene har fart fram. Ennå streifer tykkhudene omkring i store 
flokker i dette trøstesløse landskapet. 

Alt taler for at det ville være farlig om situasjonen ble ytterligere til
spisset. Hensikten med naturparken er å bevare en rik og mangeartet natur 
med en utsøkt sunn og frisk dyreverden i passende størrelse - men det var 
ikke meningen å fremme en bestemt arts vekst i overmål. Hvis det blir nød
vendig å foreta inngrep, må inngående studier først klarlegge hvordan man 
skal gå fram. Ulike forskerteam har arbeidet i Tsavo-nasjonalpark helt side!' 
1965 . Finansieringen av prosjektet har Ford-stiftelsen og den amerikanske 
avdelingen av World Wildlife Fund påtatt seg. Vitenskapsmennenes arbeid, 
som de snart er ferdige med, har bestått i å komme fram til brukbare løs
ninger. Den beste fremgangsmåte synes å være å foreta selektiv avskytning 
av overskuddet under full kontroll av fagfolk. Det vil samtidig by på den 
fordelen at elfenben og kjøtt kunne komme den innfødte befolkningen 
samt nasjonalparken til gode på en fornuftig måte. Disse ømtålelige og 
vanskelige tiltakene vil sikkert ikke kunne gjennomføres med lett hjerte, 
men de er ikke til å unngå, hvis man vil forsøke å gjenopprette en sunn 
likevekt. 

På det nåværende tidspunkt er afrikansk elefant iallfall ikke en truet art 
i fare for å dø ut. Det kan vi takke reservatene og nasjonalparkene for. 
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SUMMARY 
TOO MANY ELEPHANTS IN AFRICA? 
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SMANOTISER 

LANGØRET FLAGGERMUS FUNNET I SØR-TRØNDELAG 
I Hommelvik er det fo r tiden en aktiv feltbiologisk forening med en rekke dyktige og 

naturinteresserte ungdommer. Disse har de siste årene drevet et aktivt naturvernarbeide 
og gjort en rekke funn og observasjoner innen Malvik kommune (16.63). 

Den 5. september 1971 fant et av foreningens medlemmer en død flaggermus liggende 
mellom gravstøttene på kirkegården. Flaggermusen ble oppbevart med sikte på prepare
ring, men ved en tilfeldighet ble vi oppmerksomme på flaggermusens lange ører. 

Individet ble deretter sendt til Zoologisk avdeling ved DKNVS Museum i Trondheim, 
hvor professor Erling Sivertsen bestemte dyret til : «antagelig et ungt individ av langøret 
flaggermus, Plecotus auritus.» 

Flaggermusen hadde fØlgende mål: 
Kroppslengde 
Vingespenn 
Underarmsben 
Halelengde 
Ørelengde 

43 
19 
36 
32 

ca. 26 

mm 
cm 
mm 
mm 
mm 

Denne flaggermusen har de karakteristiske kjennetegn for arten, men noen av målene 
avviker. Det er i alle fall et lite eksemplar, og da den var inntørket vil vingespenn etc. 
bli mindre enn i fri sk tilstand. 

Arten er alminnelig på SØr- og Østlandet, og er funnet nordover ril Kristiansund N . 
Den er imidlertid ikke rapportert fra Trøndelag tidligere. 

Summary. 
Long-eared bat, Plecotus auritus, found in S-Triindelag county. 

A specimen of the Long-eared bat was found dead in the Malvik district of ST. This 
species commonly occurs in East, South and West N orway (not in Central S. N orway) as 
far as Kristiansund N . Appears occassionally farther N orth. 

STYRTDYKKENDE MAKER 

Eiliv Størdal, Ståle Hauge og Trond Vedum, 
Hommelvik barneskole, 7550 Hommelvik. 

Med bakgrunn i Edv. K. Barths omtale av sryrtdykkende måker i «Ukens fugl» den 
6. februar 1972 kan jeg meddele en konkret observasjon av dette fra Norge. 

Den 28. juli 1969 så jeg lengst nord i Troms, i Segelvik i ytre Kvænangen, svartbak, 
Larus marinus, gråmåke, L. argentatus, og fiskemåke, L. canus, styrtdykke etter mat på 
havbunnen. De forsvant helt under vann. Dybden anslo jeg til ca. 1 m. 

Maten de dykket etter, var fiskeslo (mavesekk og tarmer) som nok øvde en ekstra til
trekning på dem. 

Et par sildemåker, L. luscus, som også var til stede, dykket ikke. 
Jeg tror ikke at dykikng helt under vann forekommer så sjelden. Dykking så dypt 

at bare de ytterste vingespissene er synlige, er nokså alminnelig. 

Summary. 
Plunging gulls. 

In Segelvik in Troms County 70 0 14' N, 21°15'E both Larus marinus, L. argentatus 
and L. canus were seen plunging into water for food - the birds submerging completely. 
The food (fish oHal) was Iying on the bottom of the sea about 1 m beneath the surface. 

Hialmar Larsen. 
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KRYSSING A V RØYE OG AURE GA LEVEDYKTIG YNGEL 

I klekkeriet til Voss Jeger og Fiskarlag har det lykkes å få fram levedyktig yngel aven 
fiskehybrid, som neppe er enestående, men likevel må anses som en sjeldenhet i vårt land. 

I slutten av november 1971 ble 2 liter røyerogn befruktet med melke av innlandsaure. 
RØya ble skaffet fra Vangsvatnet og auren fra Melsvatnet. Begge vatn hører til Vossavass
draget. Initiativet til forsøket ble tatt av Ivar Løne som er formann i fiskeutvalget i Voss 
Jeger og Fiskarlag. 

Eksperimentet hadde en enkel målsetting: om kryssing av røye og aure kunne utvikles 
til levedyktig yngel. 

Et klart svar på dette forelå 14. april i år, idet en da observerte den første levende 
yngel. I alt har det klekt 1500-2000 yngel, hvorav ca. halvparten levde opp. 

Om utviklingen ellers kan en opplyse at dødligheten hos den befruktede rogn har vært 
meget stor. De største tapene har skjedd periodevis, først umiddelbart etter befruktningen, 
senere ved øyerognstadiet og sist under vasking av klekkekassene. Selv med den store død
Iighet av rogn og yngel hadde en håpet, men ikke forventet, at kryssingen skulle frem
bringe levedyktig yngel. På grunnlag av tidligere erfaringer ble det spådd total dødlighet 
etter øyerognstadiet. 

Av de levedyktige hybrider har en ikke oppdaget noen individer med misdannelser. 
Misfostre er ellers ikke sjelden hos yngel av f.eks. laks og aure. 

For den videre utvikling var det planlagt foring og stell av hybriden i eget klekkeri . 
Etter oppfordring fra prof. Harald Skjervold og prof. Trygve Gjedrum ble det imidlertid 
bestemt å overføre yngelen til Forsøksstasjonen for fisk på Sunndalsøra. I dette anlegget 
drives det nå omfattende kryssingsforsøk med laksefisk. De prinsipielt interessante sider 
ved denne form for fiskeavl vil være knyttet til faktorer som utseende, vitalitet, tilvekst
h;astighet, immunitet, fertilitet o.l. 

Om denne kryssingen vil resultere i fortsatt levedyktig indiv ider vil i første rekke av
llenge av avkommets arvel ige konstitusjon. Like viktig er reaksjonen på overfØringen til 
et nytt miljØ. 

Praktiske forsøk har vist at hybridene mellom nærbeslektede, men avvikende stammer 
av dyr ofte blir mer vitale og hurtigvoksende enn foreldrene. Dette fenomen - heterosis
effekten - spiller som kjent en viktig rolle innen planteforedling og husdyravl. Det har 
forelØpig kun teoretisk interesse å nevne dette i forbindelse med kryssningen røye og 
aure. Det kan imidlertid opplyses at i Hålandsdalen i Fusa har to karer foret opp leve
dyktig avkom av hybriden røye og laks. Klekking skjedde våren 1971 og i februar i år 
var de største eksemplarene 10 cm. 

Generelt vil hybrider mellom ulike arter eller slekter ha nedsatt fruktbarhet, eller være 
helt sterile. Nå hevder imidlertid enkelte forskere at det oppstår lettere fullverdige 
hybrider hos fisk enn hos andre hvirveldyr. 

Hva kryssingn røye/laks og røye/aure vil føre til vet en forelØpig lite om. D e nær
meste årene fram til kjønnsmodent stadium vil sikkert avklare mye av den usikkerhet som 
gjelder i dag. 

Forsøket på Voss er nærmest en kuriositet av mer vitenskapelig interesse. Det skulle 
være innlysende at spørsmål om de praktiske konsekvenser og eventuell videreforedling 
først vil bli avklaret om noen år. 

P.S. 

Undertegnede vil gjerne komme i kontakt med de som eventuelt har kjennskap tillig
nende forsøk, som her er omtalt. 

Haavard Nygaard, Lindehaugen, 5700 Voss. 
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REKEN, SERGESTES AReT/CUS, NY VERT FOR DEN MARINE 
TAGGELORM, NEeTONEMA MUNIDAE 

Under et feltkurs på Biologisk Stasjon, Herdla, fant undertegnede en reke med en 
levende Nectonema dorsalt under carapax. Reken ble senere bestemt til Sergestes arcticus 
Kroyer, 1855. Parasitten var meget lett å få øye på fordi Sergestes arcticus er halvt g jen
nomsiktig. 

Reken ble funnet i et tråltrekk fra Herdlafjorden 13. mai 1972. Dypet var 200- 270 m. 
Reken var død da den ble sortert Ut fra resten av trålmaterialet. Parasitten beveget seg noe 
tregt mens den var inne i reken, men etter at den ble trukket ut med pinsett ol? lagt i 
en liten skål med sjøvann, sprellet den livlig. Nectonema-eksemplaret var helt hvitt uten 
antydning til pigment. Både vert og parasitt ble senere fiksert, men parasitten var da 
brukket opp i flere deler. 

Nectonema er den eneste slekten i ordenen Nectonematoida. Alle slektens fire arter er 
marine. Kl. Nematomorpha er ellers kjent for sin andre, langt artsrikere orden, Gordioida, 
som på norsk kalles taggelorm. 

To av Necronema-artene Nectonema agile Verrill, 1879 og N. munidae Brinkmann, 
1930 er ifølge Nielsen (1969) kjent fra flere verter, blant disse også rekearter ; mens de t~ 
andre N . melanocephalum Niersrrasz, 1907 og N . svemkJundt Bock, 1913 er beskrevet pa 
basis av frittsvØmmende individer. 

Eksemplarets lengde (= samlet lengde av alle delene) var ca. 24 mm. Ingen av de tre 
andre artene blir så lange og alle tre har pigment (Nielsen 1969), slik at lengden og den 
totale mangel på pigment bestemmer individet til N. munidae. Største diameter var 
0,7 5 mm. 

Tidligere er N. munidae funnet bare hos en annen reke, nemli? Pontophilus norve
gicus (Brinkmann 1930), men bare ett dyr av ca. 3000 var mflsert. Nielsen (1969) 
rapporterer også parasitten fra to arter eremittkreps (sl. Pagurus) og to ~rte~ trollhumme~ 
(sl. Munida). Munida-artene er langt de hyppigste verter og fmnes I f1kehg mengde pa 
dette trålfeltet. 

Summary. 
The penaeid prawn, Sergestes articus Kroer, 185 5 (Crust. Dec.) is reported as a new 

host for Nectonema munidae Brinkmann, 1930. (N ematomorpha). 

Litteratur . 
Brinkmann, A. 1930: Ober Nectonema munidae n. sp. Bergem mus. Arb. 1930. Naturv. 

R. (9): 1-15. . .. 
Nielsen, S.-O. 1969: Nectonema munidae Brinkmann (Nematomorp~a) par.asltlZlng 

Munida tenuimana G. O. Sars (Crust. Dec.) with notes on host-paraslte relations and 
new host speeies. Sarsia 38: 91-110. 

Lita Greve, Zoologisk Museum, Univ. i Bergen, Museplass 3, 5014 Bergen Univ. 
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EKTOPARASIITER SOM HJELPEMIDDEL VED ARTSBESTEMMELSE AV 
FUGLER OG PATTEDYR 

. Mange parasittiske midd og insekter på fugler og pattedyr er sterkt verrsspesifike o 
fmnes sjelden borre ~ra .sln verrsdyrarr. Ved to tilfelle ved Zoologisk Museum i Oslo ha~ 
sltke parasitter vært ttl hjelp ved artsbestemmeiser av verrsdyr 

Det ene tilfellet gjaldt en ungfugl aven terne som ble 'skutt ved øyeren Ak h 
25. august 1969. Man hadde vanskeligheter med arrsbestemmelsen men antok at ~:: vu;.; 
en rødnebbte~ne. En .arrsbeste.mmelse av fjærlus som ble funnet på hodet ga som resultat 
Saemundssoma lobat1ceps (Gle bel) som normalt lever på svamerner slekten Chlidonias 
Ved nærmer~ best~m~else av ternen viste denne seg å være un~fugl av svartterne' 
fhl1domas mger (Lmne). Den nevnte fjærlusen skiller seg fra våre andre terne-hodefjær: 
us ved at hod~ts forran.d, clypeus, er innbuktet, fig 1. 

Der an?re tllfelle~ gJ~ldt en skinnfille av et dyr som var tatt av katt i Hodalen Tolga
Os 1. JUnt 1972. Skmnfllle~ ble ~endt til Zoologisk Museum via Statens viltunder~økelser 
for ~rrsb~stemmelse. Skmnflllen mneho.ldt mye midd som ble bestemt til arrene Laelaps 
muns (LJungh), Hyperiaelaps amph1bms Zachvatkin og Listrophorus leuckarti Pagen
steche;. D e to ~ørstnevnte artene forekommer normalt bare på vånd, Arvicola terTestris 
(Lmne), og er I Norge ellers ba~e r.,att på røyskatt. Den siste arten lever på flere små
gnag~re. Mm «artsbestemmeise» ul vand stemte med Statens viltundersøkelser og Pattedyr. 
avdelingens bestemmelse av skinnfillen . 

• Mid?en Laelaps muris, hunnen, kjennes fra alle våre andre midd av denne gruppen 
pa smapatted~r ved at de to forreste hårene på den nesten rektangulære brystplaten er 
meget korte, flg 1. 

Ingen av de fire arter ekto.parasitter er tidligere publisert funnet i Norge. 

Summary. 
Ectoparasites as an aid in the determination of birds and mammais. 
. Two exa~ples are reporred where ectoparasites were used as an aid in the determina

tu;>ns of thetr hosts: black tern Chlidonias .niger and the vo.le-rat Arvicola terrestris. The 
record.e~ feather Io.use Saemundssoma lobattceps and the mites Laelaps muris, Hyperlaelaps 
a1nph,bms, and LWrophorus leuckarti were new to. Norway. 
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Reidar Mehl, Universitetets zoologiske museum, N-Oslo 5. 

. Fig. l 
FJærlusen Saem,undssonia lobaticeps (Giebel) (t. venstre) og midden Laelaps muris 

(LJungh) (t. høyre). s = det første par hår på brystplaten. 

Fauna 25: 220. Oslo 1970. 

BOKANMELDELSER 

T. C. SCHNEIRLA 1972. Ed. H. R. Topoff: Army Ants: A Study 
in Social Organizatlon. 
349 pp. 81 ill. 8 pl. i farger. Freeman & Co., Reading, England. 21. feb. 
1972. f: 5,70. 

T. C. SchneirIa har ofret meget av sin tid til studier av «hærmaur», underfamilien 
Do.rylinae. Denne boken er derfor blitt en meget o.mfattende dokumentasjon av hans 
viten på dette området. Boken er publisert etter SchneirIas død av Ho.ward R. Topoff. 

Boken tar for seg bio.lo.gien til disse dyr som har et no.madisk levevis. Den belyser 
raidene, emigrasjonen og den sykliske veksling mellom hØY aktivitet og hvileperio.der. 
Bo.ken er rikt illustrert med tegninger, svart/hvit- og fargefoto.s. 

Albert Lillehammer. 

JAN ETHELBERG 1972: Den lille vandsalamander. 
Bo.rgens forlag Kbh. 5. juni 1972.24 s. rikt ill. Dkr. 17,50. 

«Den lille vandsalamander» er en veldig fin og oversiktlig bok som er tilrettelagt fo.r 
undervisning på 4.-5. klassetrinn. Som inspirasjonskilde for barn som er interessert i 
dyr o.g som kanskje kunne tenke seg å ha noen hjemme å studere, er boken midt i blin
ken. Den gir en klar o.g lettfattelig o.versikt o.ver salamandernes liv, rikt illustrert med 
særdeles flotte fargefoto.s. Den gir gode tips til bygging og innredning av akvarium og 
terarium, innfanging, hva slags mat den skal ha, hvorledes de skal behandles og hvor man 
finner salamandere ute i naturen. Den gir også tips om hvordan man skal følge utviklin
gen av eggene, fra paringsleken til ungen er ferdig utviklet. Til slutt gir boken noen opp
lysninger om salamandere i alminnelighet, samt 3 forsøk med salamandere og forklaringer 
til disse. 

Erland Wolff Pedersen. 

RUNE PETTERSSON & ROLAND STAAV 1972: 
Dyrespor - Sporstempler og sportegn. 
Til norsk ved Ragnar Frislid . Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1972. 104 s. 
Pris kr. 17,50. 

De fleste mennesker som ferdes ute i skog og mark registrerer i større eller mindre 
grad spor etter naturens levende vesener. Men ikke alle vet hvilke dyr som har laget disse 
sporene. 

Denne lille håndbo.ken gjør på en klar og grei måte leseren oppmerksom på de dyre
spor han vil kunne støte på i vår natur. FØrste del av boken inneholder opplysninger om 
hvordan fo.rskjellige typer sporstempler o.g sportegn lages, deretter følger en slags bestem
melsesnøkkel som gjør det mulig å komme fram til arten man finner spor etter. Hver art 
som er tatt med i denne nøkkelen er beskrevet nærmere, ved utseende, dyrets biotop osv. 

Boken er illustrert med tegninger og fotografier, dessverre er ikke tegningenes kvalitet 
helt på høyde med tekstens. 

Bokens størrelse i pccketformat gjør at den er lett å ta med ut i felten, og den vil være 
til glede både for den som allerede har syslet noe med emnet og ikke minst for den mer 
uerfarne naturinteresserte. 

Viggo Ree. 
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BJØRN O. GILLBERG 1972: Miljø Økonomi Politikk. 
Oversatt av Oddvar Dahl. }. W. Cappelens Forlag. Oslo 1972. 127 s. 

Ingen tilsettingsstoffer må tilføres næringsmidlene og vårt miljØ forøvrig, før det 
ugjendrivelig er bevist at tilsettingsstoffet ikke gjør skade. 

BjØrn O. Gillberg konstaterer at vi i dag overdynges med tusenvis av tvilsomme 
kunstige stoffer gjennom mat og drikkevarer, luft og vann, ja nær sagt alt vi er i kontakt 
med. Videre hevder han, og med rette, at disse stoffene blir sendt ut på markeder uten 
noen som helst kontroll av skadelige bivirkninger. FØrst når det er skjedd skader på men
nesker eller miljø blir enkelte av stoffene meget motstrebende trukket tilbake av myndig
hetene og/eller produsentene. 

Gillberg har trukket frem en rekke dristige eksempler på lite hederlig behandling av 
disse problemene både fra svenske myndigheters side og spesielt fra produsentenes side. 
Oddvat Dahl, som har oversatt boken har også funnet frem flere lite smi~rende eksempler 
fra norske forhold. 

Et meget betenkelig aspekt ved flere av de påvist skadelige stoffene er at de er fullstendige 
unyttige. Blant andre nevner Gillberg glutamat som tilsettes av kommersielle grunner 
utelukkende for å svindle kunder med hensyn til varens tilsynelatende gode kvalitet. An
gående miljøgiftene forteller forfatteren at jordbrukere i Skåne under påvirkning av 
intens reklame, sprøytet mot jordlopper for 900 000 kroner på en sommer til tross for 
at det ikke fantes jordlopper i Sverige. Boken er forØvrig krydret med gode eksempler, 
den er skrevet lettfattelig, og må absolutt anbefales. 

T. H. SA VOR Y 1971: Latin and greek for biologists. 
Merrow Publ. Co. England, 1971. 34 s. f 1,25. 

Leif Lien. 

• Selvet aldri så elementært kjennskap til klassiske språk er til utrolig hjelp for biolo
gen - fagmann eller amatør - og likevel er det så få som har det. Denne bok er ifølge 
fs>rfatteren skrevet for å gi biologer en viss peiling på gresk og latin - så pass at man 
i det minste får en ide om hvordan det biologiske vokabular er blitt skapt. 

Det vil kanskje lØnne seg for noen og enhver å spandere en times tid på denne lille 
boken. 

Øko-katastrofe. Det kan vel aldri hende her? 
Grøndahl & SØns Forlag. Oslo 1971. 188 sider. 

Jørgen A . Pedersen. 

Dette er en samling artikler fra det amerikanske tidsskrift «Ramparts» oversatt av 
Brynjulf Valum, samt to tillegg om Mardølasaken av Sigmund Kvaløy og Annabel Tor
gersen. 

De amerikanske artiklene, elleve i alt, tar spesielt for seg sammenhengen mellom ame
rikansk politikk eller rettere økonomiske system, og miljØproblemene. Etter å ha lest om 
den samfunnsmessige håndteringen av oljelekkasjene fra boretårn ved Santa Barbara, rov
driften på naturmiljØet i Alaska for å utvinne olje, brannutbrudd og andre uhell ved 
atomanlegget i Rocky Fiats, for å nevne noen av artiklene, kan en bli fristende til å spørre: 
«Det hender vel ikke her ?» «Hva med Svalbard?» «Hva med oljen langs Norskekysten?» 
osv. osv. 

KvalØys artikkel om Mardøla-aksjonen underbygget mistanken om at håndteringen av 
vårt miljø på mange måter blir styrt av krefter som ligner de som bestemmer utviklingen 
i det amerikanske miljø. 

Annabel Torgersens dagboksopptegnelser fra Mardøla-aksjonen gir på mange måter 
allikevel leseren et oppmuntrende håp til slutt der den viser hvordan «menigmann» kan 
engasjere seg sterkt og på tross av sin etablerte livsholdning i kampen mot en utvikling 
man ikke har tiltro til. 

Odd Halvorsen. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Fra arbeidsutvalget 
Medlemstallet pr. 31. mars 1972 var 2244. - Informasjon blir tydeligvis gitt rundt 

om i landet på ulike måter; for det merkes på innmeldingene. Lokalavdelinger og enkelt
personer fortjener ros for innsatsen, og vi vil gjerne få høre om aktiviteten ved å få til
sendt meldinger til «Foreningsmeddelelser i FAUNA ». Lokalavdelinger og medlemmer 
med f.eks. venterom, hvor NZF-foldere kan legges ut, kan rekvirere slike. - I den nett
opp utkomne håndboken EUROPAS PATTEDYR blir det gitt informasjon om NZF 
over flere sider. NZF-foldere er utsendt i 10 000 eksemplarer i bokverket ALLVERDENS 

FAUNA. 
Diverse andre PR-framstØt er diskutert, bl.a. en turne i hØst av NZF's formann og en 

foredragsholder til lokalavdelinger som viser interesse. Endelig skal nå NZF få sitt med
lemsmerke, først som jakkeknapp med grønn emalje, senere til å klebe på rute og til å sy 

på ryggsekk osv. 

Gave 
«Samlerens bokklubb» stiller 2 komplette eksemplarer av bokverket ALLVERDENS 

FAUNA , som kommer ut i 20 bind, til rådighet for NZF. 
Arbeidsutvalget har takket direktør Salomonsen for denne gaven. 

Man har drøftet aktuelle prisoppgaver i retning av å gi en formulering av noe av det, 
man har kalt «Biologenes forpliktende innsikt», men det ble vedtatt å innhente uttalelse 

fra redaksjonskomiteen. 
Edb-service a.s har gitt anbud vedrØrende stell av medlemskartotek, utsending m.m. -

For å lette arbeidsbyrden for kontoret, ble det vedtatt å gå videre med denne sak. Slik 
behandling kan med fordel gjøres i samarbeid med NOF som har erklært sin positive 
innstilling til forslaget, og som vil gi endelig svar snarest. 

Dyrenavnlister ble atter behandlet og formannen tok på seg å forsøke å få en liste for 

noen flere av de virvellØse dyr. 
Det ble vedtatt at NZF ikke undertegner «Erklæring om dyrenes rettigheter» forelØpig. 

Fra redaksjonskomiteen 
ForsidebiIdet på FAUNA nr. 2 

I forbindelse med omlegging av omslagsside 2 i forrige nummer av tidsskriftet mistet 
vi dessverre teksten til forsidebildet av frosken med hodet over vannet. Vi ber fotografen 

om unnskyldning. 

Frosk, Rana temporaria CL.), i vannpytt ved Midtskogen, Buskerud, mai 1965. Forekom
mer over hele landet, men ikke på tørre plasser. Egg og rumpetroll utvikles i ferskvann i 
løpet av sommeren. KjØnnsmoden etter 3 år, men blir sjelden over 4 år. Foto: Jøran Teig. 

Fargefotos til Faunaforsidene 
I FAUNA nr. 2 ble medlemmer oppfordret til å sende inn fargebilder som forslag til 

FAUNA's forside i 1973 før 1. november 1972. 
Som vanlig kan NZF ikke betale honorar, men hvis det lages postkort av bildet vil 

fotografen få tilsendt 50 stk. - Såvel slides/dias som papirbilder kan brukes. 
J AP 

223 



Redaksjonsmøte 

Innkommet kritikk ble nøye g jennomgått og tatt til følge. Det ble påpekt at FAUNA 
kanskje med fordel kunne være representert rundt om i landet _ ikke bare i Oslo. 

Redaksjonskomiteen fant det meget ønskelig å fordele byrdene på flere skuldre. 
ForelØpig har vi den glede å kunne by velkommen som medlem av redaksjonskomi

teen, styreren ved Universitetets zoologiske museum i Bergen, professor fil. dr. Hans Kauri 
og forskningsstipendiat dr. Odd Halvorsen, Universitetets zoologiske museum i Oslo. 

Det ble også vedtatt å lage en ny veiledning for innsendere av manuskripter til 
FAUNA. 

Indeks-saken har lysnet betraktelig, idet stud. real Jon Erik Bakke har tilbudt å hjelpe. 
Han er nå i kontakt med indekskomiteen. 

En klage over at vi bringer for lite populær-stoff, må nok besvares med at det er ikke 
på grunn av vårt stoff-valg, men fordi vi får ikke tilsendt så mange slike. 

Tekst til prisoppgave ble diskutert. Redaksjonskomiteen foreslår at 2 sett av bokverket 
ALLVERDENS FAUNA bind 1- 20 settes opp som premier for de to beste løsninger av 
oppgaven : 

Skrivenvelillustrert (aktuell) populær-zoologisk artikkel til N orsk Zoologisk Forenings 
tidsskrift, FAUNA. 

Veiledning til Innsendere av manuskripter til FAUNA 

Manuskripter må være maskinskrevet med dobbel linjeavstand og bred marg p å venstre 
side. Av setterimessige g runner skrives tabeller og figurtekster på særskilte ark. 

Artiklenes og smånotisenes tider skal oversettes til engelsk. I artikler av internasjonal 
interesse bør alle figurer og tabeller ha engelske undertekster. 

Latinske artsnavn skal understrekes for å indikere kursiv, og dessuten skilles de ut 
. Ili,ed komma (ikke med parentes) slik: Den vanligste er havsule, Sula bassana, som opp

trer ... 
Artiklene og smånotisene skal ha et summary. 

l Forfatterens postadresse, privat eller for arbeidssted, skal tydelig angis etter summary. 
Litteraturlisten skal settes opp etter følgende retningslinjer: 

Artikkel i tidsskrift: 
Amadon, D . 1943: Bird weights and egg weights. Auk 60: 221-234. 

Artikkel i bok: 
Barth , E. K. 1958: Rovfuglene, p. 156-200 i Føyn & Huus: Norges dyreliv Il. Oslo 

(Cappelen) 583 pp. 
Bøker: 

Bergman, S. 1944: Djur. Stockholm (Bonnier) 237 pp. 

Se for Øvrig eksempler i de siste numre av Fauna. 

NB: Redaksjonen har ikke arbeidskapasitet til å justere og rette opp manuskripter som 
avviker for mye for ovennevnte retningslinjer. Slike manuskripter vil derfor bli returnert 
for korrigering av forfatteren selv. 

Manuskripter til artikler må være redaksjonen i hende senest: 
1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober. 

Av hver artikkel leverer NZF 50 særtrykk gratis hvis forfatteren ønsker det. Forfatteren 
må selv betale det antall særtrykk som overstiger 50. Hvis det er flere forfattere til en 
artikkel, strekker vi oss noe lenger med antall gratis-eksemplarer pr. artikkel etter nær
mere avtale. 

D et g jøres spesiel t oppmerksom på at: 

ETTERTRYKK AV ARTIKLER I FAUNA ER TILLATT OG ØNSKELIG PA 
BETINGELSE AV AT FORFATTER OG FAUNA ARG. & NR. BLIR OPPGITT. 

Redaksjonen. 
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Fra ekskursjonskomiteen . . . 
En tid har NZF arbeidet med planer for ekskursjoner til Afnka. Et av forslagene er. 

Foto-Safari til Kenya 

M d S M F· Il d . I d r kJ·ører vi (4-5 or bil) fra lokalitet til lokalitet e verre . Je sta som reise e e _ . . N· b. 
. Af·k d·k øk . 15 dager l· J. anuar 1973 SAS bnnger oss tur-retur auo I I n as yren este str I ca. . 
og prisen blir ca. 7000 kroner. . .. 

A/rika·a/ten arrangeres den 12. oktober 1972 i « Inge01Ør~nes Hus » I Oslo, hvor FJell
stad vil orientere alle som er interessert om opplegget for Afnka-EkskursJonen. 

Fra kurskomiteen 
Vi må rykke uti 

Miljøvern og naturressursdisponering er noen av tidens ORD! D~batter viser .imidler~id 
at alt for mange vet alt for lite om hva de står for. Og det er farlig; for det g jelder vart 
være eller ikke-være. - Noe må gjøres! 

NZF er siden 1946 etablert som en frivillig veilednings- og opplysningsorganisas j ~n. 
Vår forenings formål er bl.a. «å være bindeledd mellom Ian~ets zoolo~er ~g zool~gls~ 
interesserte». Det synes som vi har et spesielt og stort ansvar I dll;gens sauasJon - . a

f 
sla 

bro mellom vitenskapen biologi og almenheten. Vi må rykke ut til publikum ~et 10 ~: 
masjon og fagkurs som 'er lagt opp, så det vi har å si blir .men!ngsfylt Jor fol lest. a 
den måten er vi også med på å legge grunnen f.or en al~mnellg forstaeIse for det øye
bilkkelige behov for en voldsom økning av biologisk forsknmg. 

En aktiviseringsform vi spesielt vil g jøre oppmerkso~ på, er. studieplanringen, hvor 
minst 5 deltakere samles om en fagleder og fØlger en godkjent studieplan. • 

D et offentlige har g jennom Kirke- og undervisningsdepartementet f~rsøkt a legge f?rk holdene vel til rette for slik virksomhet g jennom reglene for praktisk og økonomiS 
g jennomføring av studieopplegg. . . Il f . .1 

Når en studieplanring er etablert kan hvert medlem kjøpe IOn mate ne or m~t1 
kr 40 - og så få refundert kr. 20,-. Samtidig kan en betale den som ska~ ha det faglige 
a~sva;et for hele opplegget kr. 38,50 pr. time og få 65 % refundert av Kuke- og under-

visningsdepartementet. d . f b d N k E t mo 
D et g jelder også NZF fordi vi er medlem av Norske 4 H stu le ~r un.. or~ bOd-

logisk Forening N orsk Ornitologisk Forening og NZF sam.arbelder. I Studiefor un et 
med en rekke a~dre landsomfattende organisasj?ner nå~ det g jelder sll~e ku~s. IDe.t eie ut: 
arbeidet opplegg for studieplanringer i geologi , botanikk, entomologi, oenno Ogl, s og 
bruk og naturvern. (Suppleringer er ønsket.) 

Om vi skal klare oss g jennom de neste 25-50 år, og d~ un~er le~e1ige kår,. av~enge.r 
• d kk I BI" du med på å øke det almmnellge kjennskap til bIOlogi. ogsa av om u ryer ut. Ir d · . t erdiene 

Det må nemlig til for at alle kan bidra til en fornuftig Isponenng av na urv . -
Hvordan? - SpØr kurskomiteen! 

Jørgen A. Pedersen og BjØrn BjØrnsrud. 
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Norske 4 H studieforbunds årsmøte 
Norges naturvernforbund var vert år årsmøte i Norske 4 H studieforbund den 24. mai 

1972 på Norges Landbrukshøyskole, avdeling i Asker. Her møttes representanter for de 
10 organisasjoner som utgjør studieforbundet: Det norske hageselskap, Det norske Skog
selskap, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund, Norsk gartnerforbund, 
Norsk Entomologisk Forening, N orsk Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening 
og Norske 4 H . 

Konservator Jørgen A. Pedersen møtte også i år som representant for NEF NOF og 
NZF. ' 

Organisasjonssekretær Per Valset ønsket velkommen til Sem og orienterte om NLH, 
avd. I Asker, som lenge var landbruksskole, men nå skal bli institutt for etterutdanning 
og pedagogikk. 

Studiekonsulenten i Buskerud fylke, Kari Haug, holdt foredrag «Hvordan kan fylkes-
studiekonsulentene yde service til våre medlemsorganisasjoner?» 

Foreløpig er det bare følgende fylker som har studiekonsulent: 
Nordland: John Sørfjordmo, Sjøgt. 37,8000 Bodø, Tlf. 081 23 812. 
Hordaland : Ottar Klokkerstuen, 5590 Etne, Tlf. 539. 
Rogaland : Olav Austigard, Steinkargt. 26, 4000 Stavanger, Tlf. 045 28212. 
Agder: Paul Hals, Pb. 28, 4766 Herefoss, Tlf. Lillesand 933. 
Telemark: Oddvar Øverbømoen, Pb. 39, 3701 Skien, Tlf. 035 20 370. 
Buskerud: Kari Haug, St. Olavsgt. 5, 3000 Drammen, Tlf. 83 40 38. 
Arbeidsoppgavene er bl.a. orientering og rådgivning til organisasjoner som arbeider 

med voksenopplæring. 
Kari Haug fremholdt videre at tiden fordrer relativt omfattende kunnskaper på mange 

ulike felt, og samfunnet krever stadig mer av den enkelte. Faktiske kunnskaper er det 
beste vern mo.t den propaganda og negative påvirkning som vi er utsatt for. På bakgrunn 
av dette arbeider studiekonsulenten for å fremme innhold og perspektiver i et variert 
læringstilbud. Stortingsproposisjon nr. 92 om voksenopplæring slår fast at organisasjonene 
p1 studiearbeid-sektoren bør arbeide innenfor en videst mulig ramme. Kommunene er 
I),ålagt å legge forholdene til rette også for organisasjonene. 

En av studiearbeidets funksjoner er å fylle de hull som fremkommer ved at grunnut
danningen stadig blir endret og utvidet. Her bør organisasjonene komme sterkt inn i 
bildet ved at den som har de beste forutsetninger, tar seg av bestemte felt. Brevskolene 
bør også nevnes som en god samarbeidskontakt. Studiearbeidet, omtrent i den formen det 
har i dag, bør fortsette å eksistere fordi en utstrakt frihet ved valg av form og emner i 
utdanningen har sin store verdi og berettigelse. 

Arbeidet i fremtiden vil gå ut på en forsterkning av samarbeidet med en rekke insti
tusjoner, f.eks. skoler og museer. En vil i større grad forstå å integrere moderne Audio
visuelle hjelpemidler i læringsprogrammene, herunder radio, fjernsyn og video. Pro
grammert undervisning er også aktuelt å satse på i denne sammenheng. 

En givende diskusjon fulgte. 
Arsmelding og regnskap for Norske 4 H studieforbunds 9. arbeidsår ble referert og 

tatt til etterretning. Statistikken over studieaktiviteten i 1971 viste en økning for studie
forbundets vedkommende, men bidraget fra NEF, NOF og NZF var bare en eneste regi
strert studieplanring. Det tør formodes at kursaktiviteten var større. Jeg vil derfor sterkt 
anbefale at man benytter muligheten for støtte og at man alltid ved påmelding noterer 
«Norske 4 H studieforbund» og «NZF» også til brevskoler. 

«Vertskapets orientering» er en tradisjonell årsmøtepost og i år ga organisasjons
sekretær Per Valset en kort oversikt over Norges Naturvernforbund. 

«Statstilskott til det frivillige studiearbeidet i 1972» - en folder utgitt av Samnemnda 
for studiearbeid ble referert, og det ble anbefalt å abonnere på «Studienytt». 

Noen organisasjoner la fram sitt årsprogram, som tildels var meget omfattende. Det 
norske Skogselskap meddelte at Skogbrukets kurssenter på Honne i Biri blir tatt i bruk 
høsten 1972. 

Til formann i studieforbundet ble direktør Wilhelm Elsrud gjenvalgt og som nest
mann direktør Dagfinn Tveito. 

Jørgen A. Pedersen. 
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Fra Norske 4 H Studiefond har vi mottatt brev av 27.06.1972 hvorav utdrag refereres 
slik det direkte angår NZF: 

Studieaktiviteten I våre organisasjoner 
Under årsmøtet i studieforbundet den 24. mai d.å. drøftet vi spesielt aktuelle oppgaver 

på fylkesplan med tanke på å øke studieaktiviteten i våre lokale lag og foreninger. I pro
tokollen fra møtet er innlegget fra studiekonsulent Kari Haug referert. 

Når det gjelder studiearbeidet generelt, ble sekretariatet bedt on; et skriv til organisa~ 
sjonene å informere nærmere om en del av de aktuelle spørsmal som ble drøftet pa 
årsmøtet. 

Følgende spørsmål vil bli kommentert nedenfor: 
I _ Registreringen av brevringer. - Il - Kontaktperson på fylkesplan for de enkelte 

medlemsorganisasjoner. - III - Abonnement på Studienytt. 
I _ Hvis medlemmer søker brevskole er det viktig for oppnåelsen av statsstøtte at også 

denne form for studieaktivitet blir registrert hos NZF og dermed hos studieforbundet. 
Il _ Det henstilles til lokalavdelingene i NZF å utpeke en kontaktperson for kurs- og 

studievirksomhet. Denne må melde seg til kurskomiteen som heretter sender rette ved
kommende aktuelle informasjoner. 

III _ Kurskomiteens lokale representant kan bl.a. få tilsendt bladet «Studienytt» som 
kommer med 8 numre pr. år. 

Til slutt ønsker Norske 4 H Studieforbund alle organisasjonene lykke til med planleg-
gingen av studieaktiviteten i vinterhalvåret 1972-73. 

Arne Østeby. 

Fra NZF Harstad avd. 
har vi 1. aug. -72 mottatt følgende orientering: 

Nytt fremstøt for fredning av Kvannesvannet 
Styret i Norsk Zoologisk Forening, avdeling Harstad har på nytt g jort et fremstØt over

for kommunen i forbindelse med foreningens bestrebelser på å få Kvannesvannet fredet. 
Som kjent foreligger det planer fra kommunens side om å legge en kloakkledning tvers 
over vannet. 

Hvis dette inngrepet blir foretatt , vil området ifølge naturverninspektø~en falle ut a~ 
landsplanen for verneverdige områder. Konsekvense~ av dette er at . state~ Ikke l~nger VII 
ha noen interesse av området og noe statlig engasjement økonomisk VII følgelig heller 
ikke kunne komme på tale. S;ken har således også en økonomisk side, mener fo~eningen! 
og dette spØrsmålet er ikke blitt vurdert. Hvis kommunen foretar det beb~de~e mngrep I 
Kvannesvannet> vil det imidlertid si det samme som at kommunen alene VII matte bestude 
alle utgifter hvis grunneierne skal lØses ut. . 

I et brev til Harstad formannskap påpeker foreningen at ma~ finner den ~aksbehan.dlIng 
som har pågått hittil klandreverdig rent juridisk. I d~nne for bm deise henViser. fore~mgen 
til lov av 26. juni 1970 om vern av vannforurenSnIng, hvor . kommunen p.lIkter a søke 
om konsesjon for alle kloakkutslipp som etableres eller utVides etter 1. !an?ar 1971. 
Denne søknaden det her dreier seg om er ikke behandlet av NVE. OrganIsasjoner som 
har interesse i saksbehandlingen er heller ikke orientert. Dette er forhold som denne loven 
pålegger kommunene. . 

I et formannskapsmØte avholdt nylig har dette bedt om utredelse av flere alternatIver 
for utbygging av kloakken. NZF forutsetter at det også ble bedt om utsettelse av anleggs
arbeidet i forbindelse med det vedtak som er fat~et. . o' 

Foreningen skriver videre i sitt brev at den Imøteser o~gaendeo bekreftelse pa spØrsma
Iet om utsettelse samtidig som styret tror at et alternatIv med a føre kloakken sørover 
mot Brokvikvannet vil tjene kommunen best. •• • . 

Det påpekes samtidig at det ved flere anledninger har vært gjort forsøk pa a fa o tIl
sendt (utlevert) alle saksdokumentene. Dette ber styret atter om samt en bekreftelse pa at 
alle dokumenter er oversendt. 

Brevet til kommunen er undertegnet av nestformannen Seva Id M. Eilertsen og styre-
medlem BjØrn Rasch-Tellefsen. 
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INNSAMLING OG REGISTRERING AV OLJEDREPTE 
FUGLER 

Zoologisk museum Sars gt 1 Oslo 5 be o fO ·1 d . h d· ' . , . r om a a tJ sen t en vmge fra 
ver .~v ekoljedlrePkte. fugler som finnes. Vedlagt må følge opplysning 

om tJo spun t og o ah teten der fuglen ble funnet 
Hensikten ved innsamlingen er å utrede 1) hvor· mange fugler som om
kl~mmle r. 2) hVilke fuglearter og alderen av de individer som er drept av 
o jesø et. 
På forhånd takk for hjelpen. 

Oslo, 24 . juli 1972. 

H;. Munthe-Kaas Lund. 

I W R B OG FORVALTNING AV vATMARK 
Fra og m.ed høsten 1965 har medlemmer av NOF og andre, i samarbeid 
med det internasjonale vannfugIforskningsbyrået (IWRB = International 
Waterf~wl Res~arch Bureau), deltatt i de årlige opptellingene av over 
~9~~en e vann ugler. Bearbeidelsen av det innsamlete materiale er fr~ 
tetet i ~r~~adtht ~v Vlt. ass. A. O. Folkestad, Zoologisk Institutt, Universi-

eim. 

Arbeidsgrupper. 
IWadRB har opprettet en rekke arbeidsorupper f eks Ande- g o v e/uglg pp D . '" ,.. , ase- og ru er. essuten en «}aktlovgivningsgruppe» (H t · . j". h ' un Ing ratlO-
na IsatJon. resekare ? roup) hvor N orge fra september 1970 er represen
tert :v vltens apehg konsulent S. Myrberget som også er en av de 
nors e deklegate r.. H an er ansatt ved Statens vil;undersøkelser Vollebekk 
som gir ø onomlsk støtte til IWRB. " 
Doen nyeste arbeidsgruppen er «The W etland Management Grou » som 
pa norsk kan kalles «Våtmarksvern-gruppen ». Som våtmark reg!es' både 
ryrer og salte/ferske gruntvannsområder som er opptil 6 meter dype 
S ed<;ren ~\ denne nye gruppen er viltbiolog Jørgen Fog, Vildtbiologisk 

tatlOn, a ø, Danmark. Den norske representant i denne ru 
fra 1.S. 1972 k? nsulent Magnar Norderhaug, adr. Utbyggings~vd~~~n e~r 
fy~kesmannen I Vestfold, Sven Foyns gt. 9 3100 Tønsbe A be ·d fgl ' 
b~l ~ blant/nr:et å arbeidoe for vedlikehold, forbedring ~~. ut~yt:efs: ~~ 
e ; Isteren e vatmarker, pa grunnlag av forskningsresultater 
Vatmarker er særdeles viktige produksjonsområder i nacu·ren. Der om
~~tes st~re mengder organisk stoff til planter, lavere dyr fisk og vannfugl 
f at~ar svern-~ruppen har planlagt å gi ut en håndbok som skal veiled~ 
orva tere av vatma~k I arbeidet innen denne sektoren. Planene er om
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av Jørge~ Fog I «Dansk Vildtforskning» 1971-72 meddelelse n 
ra V i1dtblOloglsk Station, KaIØ. , r. 

H;. Munthe-Kaas Lund 
Zoologisk museum, Sars gt. 1,' Oslo 5. 

«ALLVERDENS FAUNA» 
Det nye storverk om jordens ville dyr , bygget opp etter moderne økologiske 
synspunkter. Dyr som lever sammen, ntuderes sammen og i sammenheng 
med sine omgivelser. Deres innbyrdes avhengighet, livskårenes betydning 
og samspillet i naturen beskrives og analyseres. 

20 BIND - 3200 SIDER - 5000 FARGEILLUSTRASJONER 
Storslagne fargeillustrasjoner av dyr som fødes, skaffer seg næring, for
merer seg, sloss , dreper og dør - en enestående fotosafari gjennom dyrenes 

verden. 
Hovedforfatter: dr. Felix Rodrigues de la Fuente. 
Norsk hovedredaktør: konservator J ørgen A. Pedersen. 
Norsk rådgivende redaktør : professor dr. philos. Rolf Vik. 

Bind 1, 2, 3 og 4 er allerede utkommet, og ca. hver måned kommer det 
et nytt bind. Vi sender Dem gjerne flere og fyldigere opplysninger om 
«ALLVERDENS FAUNA». Skriv bare (eller ring 24 5190) . 

SAMLERENS BOKKLUBB 
Aslakvn. 20 - Oslo 7 

Prisen? Ja, d.en glemte vi å nevne i farten. Bare kr. 38,50 pr. bind. 
Og De behøver ikke kjøpe flere bind enn De selv ønsker. 

H. M. Lunds Trykkeri , Oslo 



- blant annet fordi Nikon F og 
Nikkormat FTN - på grunn av 
presisjon og konstant topp
kvalitet - er dagens mest 
avanserte småbildekameraer. 

- blant annet fordi begge er 
system kameraer med utskift
bar optikk (de samme objek
tiver benyttes til begge kame
rahus). 

- blant annet fordi begge har et 
avansert lysmålingssystem, 
bygget for de forskjell igste 
fotografiske behov. 

Importør 

- blant annet fordi De allt id er 
trygg når De kjøper Nikon -
både på kval itet og service. 

lIikon 
the cameraman's camera 

INTERFOTO A.S 
HAAKON VII'S GATE 5 - OSLO 1 

Omslaget trykket i Ås-Trykk 

N 2 




