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B!DRAG FRA NORSK IBP·CT. SILVA: 

Funn av liten dvergspissmus i Sør-Norge 

RICHARD W IGER. ODDVAR BREKKE OG ROAR SELBOE 

Av norske pattedyr er liten dvergspissmus, Sorex minlltiJJimflJ Zimmer
mann, t 780. en av de arter man kjenner minst til. Den ble registrert som 
ny art for landet i 1968 (Pedersen 1968) og er fra før bare kjent i to eks-

. emplarer, Jet ene fra Sør-Trøndelag. det andre fra MØre og Romsdal. Det 
er verdt å merke seg at ingen av Jem er fanget som en del aven småpatte
Jyru ndersøkelse, men i begge ti lfelle er funnet døde innendørs. (Pedersen 
1968, Aune 1970). I Sverige ble arten funner første gang i 1967, ved at er 
eksemplar ble oppdaget og fanger mens det sprang oppe på snøen. Funn
stedet va r i Norbotten nær grensa til Finland (Bergsrrøm 1967). Senere er 
arten fanget på tO nye steder i Sverige, et eksempla r i Mt."SSaure i Lappland 
vinteren 1969- 70 og et eksemplar lra Hallnas i Vcsterbonen i jun i 1970. 
Begge disse individene ble langet i insekllelJer, Barberfeller (Erkinaro 
1972). 

Under arbeidet lar IBp·CT med en invenrering av faunaen i Vassfar
området har vi til nå påvist arten p:l tre lorskjellige lokaliteter. Funnste
dene ligger i kommunene S!;jr-Aurdal, Nes og FU pl grensen mellom Opp
land og Buskerud, og ca. 300 km sør fo r de andre norske funn. Det nye 
funnstedet er vist på fig. I sammen mt.od de ridligere norske funn, samt de 
svenske funnene og hoV(..Jurbredelsen for arten. (Ener Pedersen 1968, Siivo
nen 1968. Aune 1970, Erk inaro 1972.) 

Alle fangstene er g jOrt i fallfeller beregnet på fangs t av insekter - Bar
bcrfeller. Fellene består av plastbegere - 250 ml - som graves nt.J i jorda 
slik at kanten står lin under jordoverflmen. Over fellen blir det satt et tak 
aven trefiberplate forsynt med srål rrådben, og i begeret blir Jet fylt et par 
centimeter formalin som drepe- og konserveringsvll:ske. 

Fellene står ute for kontinuerlig fangst hele året, på ånc forskjellige 
lokaliteter i Vassfaromddct. På hver lokali tet er der plassert 10 feller, og 
fe llene ettersees og tømmes for fangst med visse mellom rom. 

Ved kontroll av fell ene er det til nå i perioden juni 1970 - okt. 72 fan
get fire ind ivider av liten dver.!,>spissmus. Det første individet ble fa nget i 
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Fig. l 
Karttt vi&<:r J et nyt funnstedet av likn dvergspj~~mus, S. milluliu imus, i Spr·Norge (åpen 
sirkel), t idli;;ere kjente cnkdtfunn i Nor;;e og Sv!'tige (prikk!'r ) og utbredelsesomrl det 
$>Stover g jennom Finland (skravtrt). (Etter Pedersen 1968, Siivonen 1968, Aune 1970 og 

Erkinaro 1972.) 
The map i"dieates the lalNI diH o"er)' of the lea!t shrew, S. minutissjmus in SmIth Noru -ay 
(opel/, cirde). prer,ious siuKle ohsenulioll! (JoIs) a"d the distributiv" paller" ea!f.uard 

Ih rough Fi"',,,,d (shaded). 
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Buvas.~dalen , i det nord-vestre hjørnet av Vassfarområdet. Biotopen er her 
cn temmelig grov hogstmoden bh'tbær-granskog (Eu-Picerum) med bled
ni !"lgsstrukrur. Denne skogtypen er svært vanlig og typisk for store deler av 
liene i Vassfaret. De to neste individenc blc fanget ca. 7 km lenger sør-\;st, 
ved sj\;en Nevlingen. Det ene ble fanget på en tørr rygg med åpen furu
skog av lav-typen (Cladonio-Pinerum) som er representert på de magreste 
og tørreste områdene i Vassfardalen. Det andre ble fanget ca. "50 m derifra 
i en forsenkning med en noe rikere skogtype, bærlyngskog (Vaccino-Pine
tum) med en blanding av furu og gran i tresjiktet og blåbær som domine
rende art i fe ltsji ktet. 

Det fjerdc eksemplaret ble fanget i Bukollen i sørenden av Vidalen . StC
det ligger i utkanten av Vassfarområdet, ca. 30 km sør-\jst for det nord
ligscc fu nnet i Buvassdalen. l okaliteten ligger i Bukollgrasinga, en Sflr
vendt skråning med hØgstaude-enger (Ci<:erbition alpinae) nedenfor fjellet 
BukoJlcn. Tresettingen er dårlig, men med innslag av varmekjære artcr 
som lønn og alm. Feltsjiktet består av gressartcr og hØgstauder (turt, kvit
soleie, tyrihjelm, stork lokke, gjeitcrams, skogburkne, einstape m.f!.). Dette 
cr av de de rikeste pla ntesamfunn man kan finne i området. 

Fangssted, fangsttid, UTM angivelse, høyde over havet, mål og vekt samt 
plantesamfunnet på fangssteclet er sart opp i tabell 1. Dvrene har vært opp
bevart på formalin og sprit i en tid slik at veh og lengdemål er noe usikre. 
Halelengde og totalkngde inkluderer halespissens hår. 

Inverrebratfangstene har nå pågått i 2Y2 år og i denne tiden har Barber
fcllene stått ti! fangst i ca. 68000 felledøgn. Foruten 4 li ten dvergspissmus 
er det fanget 37 dvergspissmus, Sorex minlllllJ. Vanlig spissmus faller for
holdsvis sjelden i fellene (19 Sorex tmmeus ) og gnagerarter så godt som 
aldri (1 juv. Clethriot/omYJ sp.) på tross av at klappfellefangster har vist at 
der var en stor bestand av smågnagere og vanlig spissmus i Vassfaret i 1970 
og 1972. 

Fra juli 1969 og til nå (nov. 1972) er det satt klappfeller for fangst av 
~måpattedy r dels på de samme lokaliteter og dels i nærheten av der Barber
feIlene står. Fellene åtes med potet eller fett, og settes med 5 m avstand . 
De bl ir satt i rekker fra 50 til 150 stykker og stå r til fangst i to netter. 
Rekkcne blir san ut med ca. 1 mnd. mellomrom, på de samme lokalitcter, 
i hele den snøbare perioden . 

Materialet fra klappfellefangstcne utgjør til nå ca. 30000 fellenetrer 
som har gitt en samlet fangst av spissmus på ca. 310 vanlig spissmus, 19 
dvergspissmus, men ingen li ten dvergspissmus. 

Størrelsen hos liten dvergspissmus er sannsynligvis den vikrigste årsaken 
til at den ikke fanges i klappfeller. Imid lertid overlapper vektene for dverg
spissmus (2,0-6 g) og li ten dvcrgspissmus (1,2 - 4 g), og også totallengden 
viser noe overlapping, henholdsvis 75 -1 03 og 56-81 mm (Siivonen 1968). 
I Vassfaret har vi fått dvergspissmus ned ril 2,5 g i klappfellene. Det er 
derfor trolig at også andre trekk ved den minste arten , som f.eks. oppf~~rsel 
og nærin~valg, er med på å senke fangstbarhcrcn i klapp feller. 

Resultatene sy nes å peke i retning av fØlgende: 
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Arten, liten Jvcrgspissmus, er fange r på tre vidt atskihe lokalitcter i fi re 
forskjellige bioroper som representerer både de magreste og de rikste vegc· 
tasjonstyper vi finner i Vassfaret. Anen synes derfor il være ~pred t over he le 
Vassfarområdet uten å være knycter til noen bestemt biotop. Dette er i over· 
cnstf:mmelse med J udin (1964) som beskriver liten dvergspissmus fra Russ· 
land som cn HV dl' spissmusaner som er mest allsid ig i va lg av bimot>. 

Forholdet mellom fangstene av de tre spissmusancnc i Barbcrfeller og i 
klappfeller indikerer en lav popullis jonstenhet av liten dvergspissmus. 
Klapt>fdler er uegnet ril å fange denne arten med, og dette sammen med 
den lave fangstfrekvemen i Barberfeiler ( 1 pr. 16000 Oarbcrfelledøgn) 
gj ~jr det fullt mulig å drive en temmelig Intens innsa mling av zoolog isk 
materide gjennom flere år i et om råde som Vassfaret, uten å oppdage an en. 
Vi finner derfor liten grunn til å ta de få og spredte fangstlokaliterene J 

N:"lrge og Sverige !Om uurykk for cn diskontinuerlig U[bredel~e, men at 
;!f{e:l kan vise seg :i være spredt over større deler av den skandinav iske 
halvøy, også i cm råder som regnes for å være «omhyggelig» kardagt. 

De fire indiv idene som er fanget i Vassfaret er nå deponert ved panedyr. 
avdel ingen, Universitetets zool ogiske museum i Os lo (Lnr. 24-72, 25 - 72, 
26- 72,27- 72). 

SUMMARY 
DISCOVERY OF THE LEAST SHREW. 
SO REX t\[f./\'UTISSIMUS Z !/I-lMERMANN. 1780. IN SOUTH NORWAY 

During the ptrio<! 1970-72, four ] ~a s~ skrews. Sarex mi"NfiuimNs. were cap!ured ;n 
llarb~r p;rfall (raps which were used in an invl·stebratc study for lue Norwegian !BP·GT. 
Unt;] now !his s~("ies ha~!>et,,, found only twicc in Norway IP,-derscn 1968. Alln(- 197UJ 
and !hree time in 5,,·edcn (Bcrgslrom 1%7, Erkinaro 1972). These latesr caprurcs provide 
new information abour rh l" .lisrribUlion of Norways· smalkSl and kast knowo mammaJ. 

Authors· address: Zoologisk labora!orium. Universitetet i Oslo. N......()s]o 3. 
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Observasjoner av smågnagere og predatorer 
feltet, Sør-Norge i 1963 

IVAR MYST ER UD OG HENN ING DUNKER 

Innledning 

Atnasjø-

I dagene 12,-19. juni 196."1 ble det foretacr en undersøkelse av visse 
predatorer i Atnasjøfeltet, sør-Norge. Feltstudiene var først og fremst viet 
hubro, BI/bo hubo L. , som vil bli behandlet i et senere arbeid (Mysterud og 
Dunker in prep.). Men også fragmentariske observasjoner over andre arter 
viste interessante trekk, og skal derfor kon omta les i der følgende. 

Befaringene ble foretatt først og fremst i barskogsområdet langs Amadal
fsjret nord og syd for Atnasjøen, men dekker også deler av bjørkeregionen. 
Befaringer ble ikke foretatt over tregrensen, bortsett fra langs riksveien på 
overgangen mm Venabufjellet. Det alt vesentligste av undersøkelsene skri
ver seg fra en rekke bratte, e1ve-eroderte juv og ti lliggende områder i furu
skogen mellom Acnasjømyra og selve Rondane-massivet (fig, i ). 

S:)ill vanlig ved slike undersøkelser ble smågnager-situasjonen viet opp
merksomhet, og endel dara og inntrykk fra om rådet i jun i 1963 summeres 
fflrst. 

Forfatterne vil rette en rakk ti l dr. philos . Edvard K. Barth for en rekke 
verdifulle informasjoner om området. 

Materiale og resultater 

Smågnager-situasjonen i Atnasjøleltet 

Det framgikk tydelig under fel tarbeidet ut 1965 var et utpreget «små
gnagerår» i Atnasjøfelter. 

Far å danne ~eg et inntrykk av hvilke arter som deltok i frekvensroppen, 
ble et mindre antall feller san ut. Fangsdoka li teten lå i bjørkebeltet i nord
skrån inga av Snødølhøgda, ved Gunstadseter (UTM - N P6.)7485), vest for 
Serningsjøen i Sollia (fig. 2). 

Tresjiktet i fangstområdet var dominert av bjørk (Betula tortIlOJd), og 
parrivis var b jørkeskegen tett eg krattaktig (fig. 3) . ofte blandet med einer 
(]tmip<.trtls commllnis ) og dvergbjørk(Betllla lIana). Dominerende kompa-
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Fig. l 
Parti fra undersukelsesomr:ldet som viser de viktigstc landskapstrekk. I barskogsbcl tct som 
strekker seg mellom RondanemassiveI (i bakgrunnen) og de Slore "rn~sjpmyrene (ikke 
synli5 p! bildel), sen - m~rkerl ved piler - noen av de elvt'f'rodene juvene som 1" sl 

Iypiske for "rnasjøf .. hel. (Widerøe fOlo.) 
View I.om th~ irlf'tlIligaled a'ea rhow;ng the mori rigniJ;ranl {atldJcape leatll,eJ. In the 
cotlifrrollr fo.erl diJl,ibllud betwl!€>I !he ROf/d">lt mONnl"inl (i" h"'~g'Olmd) and Ibe 
Atn.uj6 bog (not IJiribJeJ, lome of Ihe rroded ,,,,,,iner JO trpic"J of the AtnøJjo ",eØ lSfe 

jndic4ud by ",.,OWJ. (Wideroe photo). 

nenter i markvegetasjen var forskjellige grasarter, som vekslet med partier 
av krek ling (Empe/rum) og feIre r dominert av bv, !ærJig kvitkruJl (C/ado
nia a/pes/ru) og saldav (S/ereoca"lon paschale). 

To rekker med vanlige klapp feller åtet med rå potet ble satt Ut i rene 
linjer med 10 sk rius avstand mellom fellene. Disse tO felJerekkene på til
sammen 90 klappfeJler, samr 5 levendefeJler av Longworrh-rypen ble satt 
ut 17 _ juni kl. 1700 og tau inn etter ett døgn. 

Resultatet av fangsten er viS( i tab. L Kval itativt fordeler fangsten seg på 
S forskjell ige arrer, hvorav gråsidemus (C/e/hrionomy! m!ocanlls) og mark
mus (MhrotllS agres/i!) viser de hØyeste siffere. 

Kroppsvektens fordeling er vist i tab. 2. Tabellen omfatter ikke hele 
fangsten, idet endel av dyrene var delvis oppspist i fellene, slik at vektene 
ikke kunne brukes. Selv om materialet er lite, ser en ar unge dyr allerede 
opptrer hos f.eks, lemen, representert ved et dyr i inaktiv fase, som bare 
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"mo , , , , , 
o , , , , 

D § - Felle'ekk, 
B Jl:Sf kn~Gg ." "oplln .. 

birch 10'''51 '" Rillsv .. 1 
moln 'ood 

Sel .. r~oll Tj .. ,n • [2] --3- KrottlinJ" 
mou"'oln pOSlure torn po .... e' line 

Kart over fellrfangsl områdel 

tll .. p o/ tbe !,,,pping ",e .. al 

Fig. 2 
ved Gunsladseter i SnødøJhpgda vest for Setningsiøen. med 

fellerekkene inmegnet. 
G"nrr<tdJt'It<r, Snijdiilh6gd" W o/ Set"j"gsj6e"J ul;tb I,øp_ 

lint, illdicated. 
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veide 22 gram. Av klatremus opptrådte 3 cl o med relativt lave vekter (24, 
30 og 31 gram), alJe i aktiv fase. Hele den øvrige fangsten var dyr i «mid_ 
delklassen», eller eldre dyr som 18. juni alle bar tydelige tegn på å være i 
en forplanrningsmessig høyaktiv fase. 

En rekke befaringer i furuskogen på begge sider av Atnadalføret ga er 
liknende inntrykk som fra bjørkebeltet langs SnødØla. En rekke levende og 
døde smågnagere ble observert i forskjellige biotOper, og også Ut fra di
rekte observasjoner av levende dyr var der tydelig at flere arter deltok i 
frekvenstoppen. Direkte observasjoner ga imidlertid det inntrykk at lemen, 
Lemmm lemmIls, dominerte kvantitative. Dette kan være riktig, siden van_ 
lige klappfeller fanger lemen meget dårlig, mens lemen samtidig er lettere 
å oppdage enn de andre artene. Observasjonsfrekvensen for de ulike arter 
ble noren på en strekn ing av ca. 36 km ([ 5 befaringer) gått i perioden 12. 
-19. juni, med fØlgende forceling: 10 levende + 13 døde lemen og 13 
levende + 3 døde Microflls og Clclhrionomys. De døde dyrene var for der 
meste helt fe rske eksemplarer. 

Fangstinnsarsen er imidlertid så fragmentarisk og feJrbefaringene så for
skjellige fra om råde til område, at når det gjelder kvantitativ og kval itativ 
sammenærning i smågnagerbesranden kan en her ikke si annet cn n at flere 
arrer deltck i frekvensroppen, og at de fangst-indekser som ble målt var 
relativt høye, for hele fe llefangsten 26 smågn:Jgere pr. 100 felledøgn. 

Fig. 3 
Bjørkeskogen pi fangstomrldet i Snp· 
dplhpgda var parti vis tert og krattakrig, 
ofte med innslag av einer (Jlllliperul 
co"wllmir) og dvergbjørk (Belul" """,,). 
T he bi"h /orlill in Ih" uapping area al 
Sn6JijlhiigrJa 11.'''1 pa,l/y" denle Ihidel, 
mixed lI'ifh fpetitl Illth "I jllnipeN 
(Juniperus communis) ""d du,,,r/birchel 

(Betula nana). 

TABELL I 
Resultater av felle/angstene ved Gunstadseter, Serningsjøen. Sollia, 17.-18. juni 1 96~. 

Relli/t o/ I,,,pc"fchel "I G""lllllileler, LAke Setningttn, SOIli4, 17-/8Ih !""e /963. 

An 
Spedel 

KlappfelJer 
Sn"pl'4pl 

FeJlerekke nr. Tr"p/in ø no. 1/63 2/6~ 

Le""'IUI lem milS 2 2 
C/e1hr;o"omys g/4reo/1I1 ~ 
C/ethrionomYl ,"10""""1 5 J 
Mi"'OIUI Agreltil . . .. . . . . . . .. . . • . . . I 8 
MicrOIUI oewnomlll . , . . . . . . . . . • . . . . 2 

Fangst C"uh (q ........ 13 1 J 
FelJedøgn T,apnightl (TN) 50 40 
Fanssdndeks T,,,pi,,dex C/IOOTN 26.0 27.5 

TABELL 2 

Levendcfeller S"m 
Lit'e Ir"pI T Of,,1 

3/6~ 

4 
l 
7 
9 
2 

l " , 
" 20.0 26.3 

Fordelins av kroppsvekten for 22 smågnagere fanget ved Gunstadseter, Setningsjøen, 
Sollia 17.-18 juni 1963, 

Body weighl "ill,;6,,1;0"1 for 22 miNorodenll 'Allght ,,' G"nlt.dlel#T, lAke SeIningen, 
Sollia 17-181h }tme 1963. 

An 
SpedeJ 

Vektklasse: (gram) 
Weighl dAll (g) 

21 26-31 36-41---46-51 '6--61 66-71 76--81--86 Sum 

L. lemnl/IJ 
C. gl-eo/II1 
C. rlllo("I/Ul 
AJ. "grelf;1 
M. oeco"omlll 

2 
2 , 
l , l 

2 

Obeervasjoli.er over predatorer 

Kongeørn, AqTlila chrysdiJlos, 

l 
l , 
8 
2 

Er par av de gamle og kjente kongeørnbioroper i om råder beskrevet av 
Barth ( 1956) ble sjekket. 

1/63 13.6 ble et reir som Il i et bratt østvendt heng undenøkt. Reiret va.r plbY.J!:d i a.f, 
og hadd:- tidligere pi viren blin tilført ferske _pyntekvister •. av furu,. P",II1 II /,'ell rll. 
Reiret var romt, og forsøk på hekking denne sesongen kunne Ikke plvlses. Endel eldre, 
blekede knokkelrester Il pl rdrkamen. 

2/63 15.6 ble 3 reir i et av juvene i omridct undersøkt. Det sørligste reiret, som li i 
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fu,ru ,ble kontroller! mC'd kikkcn . Det var plbygd, og (ilføn pyntekviMet denne vl ren Et 
reIr I en brar! bt.gnabb som ifølSC' Banh (I9~6) var bebodd i 1947. var sa mffiC'n,u~k 
0i ovC"rvok~t ~oo .!I,ns. og. kan ikke ha v:rrl i bruk pl flere :S.r. [RI nordligste reiret ~ 
p .e~ ICII rLl ~ lengehg pall L el br-m h~n.g. Qlls! her var der .ferske. tegn pl kongeørnens 
aktlvJ[et. Reiret var "'bygd. med remkil ferdig urforet. Reiret hadde bl itt overdldig 
pynter me<l feuke kvister av furu hele vlten og dl' eldste kvisfcnc bt>,ynrc ni J. v', 
M ·'f f , .' 1 ne . . en ørn,ene fl ørte onsatt pynte' VISU,'r, de øverSlC var hell ferske. Næringsrt'slcr fantes 
Ikke, og Intet tydet pl III del hadde- væn CO" i rtirt'1 . 

Fjellvåk, 811teo lagopIIs. 
Flere reirplasser ble sjekker uren ar hekking ble p:\visr. Bare ett av re irene 

va r tilført pymekvisrer j 1963. 

3/63 Den l2,~ ble!l'1: lokaliscn el re ir plen pall 10 m høyl i en berg\'egs rell ve'l 
for V.ollem .. Soll ll. Relf(~1 ml he 90 X 70 cm i omkrets og vlr 2~ cm hØyt . Der hadde 
\·~rt I. bruk I 1.96.2, og oppgulpboller. ekskrementer og andre rester Il sHødd utover blanr 
re lrkvlstene-. TldlL,g pl dren 1963 hadde del vært fjellvlk pi lokal ireren og rC'iret var 
-pyntet_ ~ ferske kvi!!er av furu. ' 

4/63 Gam~h reir l~nt plaSK'tI ~ en Slein5jjyle sUrn ut av elva i Vulu juvet. Over_ 
ka~ten ~v søylen. der re,ret Il. var {],lv~ksl med lav, ellers \'ar 5Øylen uren vegcusjon. 
Relfe! VISle 13.6 In~n regn pl ny ak!lvlln. men var sammensunket og hadde ikke værr i 
bruk pl flere Ar. 

6/63 Reir lokali se rt pl trang hylle i srupbrafl heng nær hubrolokaliter 8/63. Reirei 
hadde ikke \ærl btonyuel av fjdlvlk pi flere lr. men hubro brukte det som si ttl'plan 
(dagplau?). 

Jaktfalk, Foleo ruJI;colllJ. 
Et individ nettopp «slåu :t ble funner blant byttedyrene samler inn ved 

hubrclokalitet 9/ 63. 

Dvergfa Ik , Faleo colllmbaritlJ. 
13.6 2 individer i flukt over Vulujuver. 

Tårnfalk, Falea t;nnunctliJlJ. 
Tårnfalken syntes å oppue tallrik ut fra observasjoner, og flere reirfunn 

ble gjOH. 
12.6 2 t:lrnfalker observert i rypisk biotop ved fjellovergangen mor 

Venabufjcl ler. 

14!631?en 13A b~e der s.l~ig o~rvetl Ilrnfalk i midtre de l av Bjørndalen. ReireI ble 
lokalisert l en n's.e l el uuls.ensehg: bratl pUli av \·esrveggen. men ble ikke n:lermere 
undersøkl. 

15/63 Den 15.6 ~Ie det lok:,-lise~t tirnfalk i e~ bergvess ved elvemøret i Myllingju \·er. 
F~glene s.lo Kg sradlg ul og Inn I n brau panl, og del var Iyddig al de hekkn. men 
.e-Ifet ble ,kke nærmere undersøkt. 

l6/63. l?en U.6 ble det obse~vetl 2 I I~nfal~~t i Vulujuvet, og scinere ble de sradig SCII 
og .høn I ,uver .. Den 19.? ble re.lret 10kall5t'fI I en srupbralt bto rgvegg i den mest utiIgjen. 
Sel l~ delen av ,uver. Reiret ble ,kke nærmere undersøkt, men inneholdr unger. 

. 16:6 Et individ med østlig fluktretning observert i furuskogen ved Set
mngsJøen. 

17.6 Et individ observert ved Gunstadseter. 
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Fig. 4 
De ro største hubrollngene ilokalilei 7/63 forografen 13. juni. Ungene holdt scg slore 
deler av ru..gen i ro pi reirhylla, ofle god t skjult under det fram slikkende- heng $OtTI 5e$ i 

bakgrunnen. 
Tb. /" '0 Lzrgm ,o,mg in &lgl. 0",/ b.biltll 7/63 pboJog~.pbu /1m. J3. Tb. ,01/nK 
11.].d Ilill ".011 o/ lb. d." /h./rffU b] Ih. ol·.,h."ging ~0,1t IU" j" ,h. b",ltg~ol/ .. d. 

Hubro, BT/ba bl/bo. 
Som nevnt innledn ingsvis vil innsamlet mareriale over hubro bl i publi

sen i et eget arbeid (Mysterud og Dunker in prep.), men reirlokalitetene 
skal korr omtales i det følgende. Navnet på lokalitetene vil ikke bli nøy
aktig angiu, da den cruristmcssige belastning. i form av forsryrrelser in
nenfor derte omr~det allerede er meget stor. Arbeidet ble konsentrert om 
4 tradisjonelle hubro-habitater. En av lokalitetene ligger Øse for Arnasjø
myra i Sollia, hvor Holt (1945) gjorde ob!ervasjoner over hubro i 1944. 
De andre tre lokalitetene ligger alle i furuskogwmrådet mellom AtnasjØ
dalføret og Rondane-massivet, og nummereres fra sør mot nord. 

7/63 Loblilet hvor reiromridet Il i er elvegravet juv med braIle sider. tokaHlnen ble 
fpUle gang besøklom kvelden 12.6; hunfugJen flØY da Ul fu bergvcggen med en skarp 
varscIlk Reirei ble snart lob liscrl, og det inneholdr 3 unger. Noe se ine re kom hInfuglen 
til reiret med con lemen i nebbet. Den landel pi nakken lil en av observarørene, og 
~da5ket. dem begsc med vingene. Det presiseres II der ikke var snakk om noe angrep fra 
hubroens side; da foglen ble oppmerksom pl hvor den hadde sllu seg ned, forsvanl de-n 
i all haSt. 

8/63 lokal itel hvor reiromrldet Ylr et elvcgravt'1 juv med braIle sider. Det ble (jlrste 
gang besøkl 14,6. Rundl de gamle reirplasscne ble del ved n:rrmere undersøkelser funnel 
endel ferske og halvgamle myrefjær og ekskrementer av hubro. En undersøkelsc IV hele 
juvet frambrakte n srørre materiale som tydelig vi!!e al hubro holdl lil i omridet. Og" 
ved sclve re irgropene var det ferske og r;ydeligc- spor euer aklivil(:t, men hek!..ing eller 
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forsøk pl hekking ble ikke phisI. Pi en nalilig befarios den 14.- 1).6 ble en voksen 
hanfugl hørt i reiromridn. 

9 / 63 Lokalilet h"or reiromri det Il i en bratt li tilknytleI el elvegravet juv med braIle 
sider. Lokali teten ble undersøkt 13.6, og ogs! her ble det fuonet en god del ferske myte. 
fjær og rester elter hubro-aklivi tet. Juvet mC'd tilliggende partier ble undeupkt, men heller 
ikke her kunne det pivises forsøk pi hekking. 

10/63 Hab;tal ve!! for Atnasjpmyra und.:-rsøkt 15.6. Sko.;en pl lokaliteten er furuskog 
av rpsslyng·ryttebær type, med tprre, veltede stammer. To hellere 10 m fra hverandre i er. 
bratt omride fullt av løsblokker hadde vært i bruk som reirplasser. Den ene er avbilder 
hos Holt (1945). Disse hadde ikke vært bebodd pi mange Ar. og avslØrte seg bare pl et 
innhold av blekede, gamle knokke1restcr. Tiltross for grundig undersøkelse ble det ikk.:
plvist ferskc spor etter hubro i dette omrldet. 

Hornugle, A sio olIlS. 
Et ind ivid ble funnet blanc byttedyrene samlet inn 13. JUni ved en av 

hubrolokalitetene (7/ 63). 

J ordugle, A sio jltlmmells. 
12/ 6 Et individ hørt <poende~ på en høyde sørøst fo r Vulujuvet. 
18/ 6 To individer hørt «poende. i området ved Gundstadseter, Enden. 

Samme kveld fanget lyskasterne på bilen inn ei jordugle i lav flukt over 
riksveien rett sørvest for Enden. 

[9/ 6 Et individ ble støkket i typisk habitat ved Sjøliseter. )ordugle var 
hørt i dette området hele våren ( iflg. øvergaard, ArnasjØ kafe, Sollia), og 
omstendighetene tydet på ar den hekket. Kl. 2210 om kvelden ble tO indi
vider observert i flukt leik med «vingeklapring~ innenfor sa mme område 
ved Gunstadseter som det ble hørt fugler 18.6. Noe !einere hØrtes igjen et 
individ som «pcer. , anragelig en av de samme fuglene. 

Perleugle, AegolirJJ !lInereus. 
13/ 6 KL 2300 ble en syngende o -fugl hørt langt unna fra et område 

nordvest for Rånåbekken. 
16/ 6 Et individ ble observert i lia øst for Semingsjøen. 
19/ 63 reirphsser funnet av lokalbefolkningen i bygda ble undersøkt. 

11 / 63 ReirhuJa 11 3.8 m høyt i en avkappet, grov furugokk som var plassert ved 
lunet pi Arna kafe, Soll ia. Srokk.:-n Var sau opp for bl.a. i bære el reklameskilt, og i 
loppe-n var det innlagl elektr isk lys. Som ;nnglingshull benytrer uglene en skri spalte 
8 X 33 cm nMI;1 el rom med dybde 28 cm. Reiret inneholdt 21. april 3 egg (iflg. R. 
Øvergand), os: 19. iuni 5 nesten fullfjørede unger. Av fersk e byllereger fa nles bakre 
halvdel aven klauemui. CI, tbr;o"OtIJll l l.reollil. 

I 2/ 63 Reir i holk 7 m over marka pl kullu rbiolop inntil husene p! Utd gl,d, Alna· 
bru. En fu ll fjører ungt' satt ig;en ; reiret, de andre ungene vn utfløyet. Av f.:-rske bytrMyr 
fante$ rester av I Clethrio"om'1 spp. 

13/63 Reir i holk hengr opp for kvinand, Bllceph.l. ""ngli/", i el lire holl av bjørke
trær ved elvekanten i utmarka ril Moen g!rd, Alnabru. Den adul te 'i' ·fuglen trykket 
meget hard!, og ble lall med bare hendene 08 ringmerket. Reirei inneholdt 7 egg. Reir 
nr. 6/63 og 7/63 Il meget tett, aV5landen i luftlinje mellom dem var bare ca. 800 m. 

19/ 6 Ei lita ugle, anragelig perleugle ble støkket i veikamen ved Enden, 
Sollia, 
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Rovpattedyr 

Av pattedyr-predatorer ble det g jort få observas joner. En røyskatt, 
MIIsteltl erminetl, ble sen i ei ur i Bjørndalen 13.6. Den 18.6 ble et unge
kuli av røyskan observerr ved piping og annen aktivitet i ei ur i Vulujuvet. 

Diskusjon 
Allerede observasjoner som ble gjon under utsetting av fellene tydet pa 

at smågnagerkonsenrrasjonen i bjørkebelter på Snødølhøgda var usedvanlig 
stor. Når det gjaldr lemen, ble tyngdepunktet av de tilsynelatende stasjo
nære dyrene observert i fukt ige landskapspartier, f.eks. i myrene som ut
gjør en av lemenenes typiske sommerbioroper (Kale.la 196L). Fo~Øv~ig 
kunne en se dyr som var i bevege lse eller fo rflyuer seg I mange for.ikJelll.b>e 
områder, og langs bilveiene ble det smdig fun net ihjelkjØrte dyr, sam t lemen 
som løp langs veikantene. 

Man observerte eksempler p! at smågnagere, kanskje særlig gråsidemus, 
virket urolige og i sin ad ferd nærmest overaktive. Liknende observasjoner 
av gråsidemus fra AtnasjØen i Rondanefeltet i 1963 er lx"'Skrevet og dis~u: 
tert av )ohnels (1964). Det ser derfor ut til at denne arten er mer vanlig I 

Rondanefeltet enn det som tidligere er anført av Barrh ( 1956). 
Som en konklusjon når der gjelder smågnagerforholdene, må en si at det 

i skogområdene rundt Amasjøen og i Rondane-feltet i 19.63 var et. typisk 
to?pår. Produksjonsforholdene skulle derfor forventes :\ ligge vel ni reue 
fo r de myofage predarorene. . ' 

Rondane-feltet er relativt godt kart lagt dyregcograf.sk, og det foreligger 
også relativt gode kvalimtive informasjoner om de predatorer som van
ligvis o?ptrer i områder under proouksjonsårene (Banh & Hagen 195 l, 
Banh 19%). En vil j denne sammenheng bare peke på noen hovedtrekk 
mm kan supplere de allerede foreliggende data. 

To tradisjonelle lokal iteter der kongeørnen hekker år om annet ble un
dersøkt, og på begge lokaliteter holdt det til Ørn, idet reirene var påbygd og 
pyntet. Selv om bestanden av hare, Lepm timidlls, og rype, iAgøplis Itlg~pIIJ, 
kanskje var relativt svak, var det på bakgrunn av den genere.lIe nænng~
situas jonen likevel noe uventet ar ikke enga ng forsøk på hekkmg ble regl-
stren. ' 

Ut fra observasjoner summen av Barth (1956) er det typisk ar følgen~e 
rovfugler og ugler invaderer området i smågnagerårene: perleugle, Aegolull 
!fmerells, tårnfalk , Folco linn1mclllus, og fjellvåk, Bllieo ItlgopfJs. 

Et uventet trekk var der derfor at fjellvåk, Buteo /tlgoplIs ikke ble obser
ven under befaringene. En rekke reirplasser og fl ere områder der .det van
ligvis holder til fj ellvåk, ble und.ersøkt uten re:sultat: V.ed ett av reItene ble 
det o~serverr at fj ellvåk hadde tilført pyntekvJSter ndil.gere på. våren. Erter 
alt å dømme har dette revirer vært besøkt av fugle r I trekktiden, som så 
seinere har forsvunnet Ut av området, en bemerkelsesverdig observasjon 
næringssiruasjonen tatt i betra ktning. 
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Mangel på fjellvåk-observasjoner under befaringene i Rondandeltet er 
desto mer .Jnteressam fordi fjellvåkpopulasjonen i Dovrefeltet, et fjellom_ 
råde som JIgger bare ca. 50 km mot nordvest, hekket relativt teu. Dette er 
e~ nytt eksempel på noe som er observert gjentagne ganger, nemlig at visse 
fJelltra.kter i S~andinavia. der bæreevnen har vært tilstrekkelig høy, ikke 
har blitt. kolOnisere av fjellvåk. Således nevner Curry- Lindahl (1961) at 
mange fjellområder i Nord-Sverige var uten fjellvåk lemenåtet 1960, bore
sett fra tilfeller av rent sporadisk opptreden. Det samme er beskrevet fra 
Hardangervidda i 1959 (Hagen 1960). I 1962 ble det beskrevet et tilfelle 
der en fjellvåkpopulasjon koloniserte de høyboreale sko!,>sområdene på Øsr
landet (Mysrerud 1964), en uvanlig situasjon med forkortet trekk, som i 
enkelte år kan forklare at populasjonen i nordenforliggende fjellområder 
kan bli «uuynnet.». Imidlertid kan slike begivenheter ikke antas å ha satt 
sitt preg på forholdene i 1963. Som en hypmese kan en anføre at det vir· 
ker ~m når bæreevnen blir hØY over store geografiske områder samtidig, 
så er Ikke den skandinaviske fjellvåkpopulasjonen stor nok til å kolonisere 
og «fylle igjen» alle om rådene. Den opptrer, selv om bæreevnen er jevnt 
høy, klumper og ujevnt fordelt med vekslende «tette~ og «tynt» koloni
serte områder. Komparative undersøkelser av flere fjellområder samtidig er 
imidlertid nødvendig før dette kan begrunnes nærmere. For en generell 
diskusjon av smågnagerårenes variasjon og predatorenes fordeling henvises 
til Mysterud (1970). 

Mens dvergfalk, Falco coltmtbarius, ble observert en gang i Vulujuvet 
ble tårnfalken, Fnlco tinmmcullls, i 1963 observert med relativt høy fre
kvens. Dette føyer seg helt til den karakteristikk som oppgis av Barth 
(1956) hvor tårn falken angis som rugefugl i vekslende antall i barskog· 
traktene og opp i bjørkebeltet innenfor dette området. De fleste observa
sjonene se~trerte ~eg rundt 3 habitarer, Bjørndalen, Vulujuvet og Myllinga, 
hvor hekkmg fant sted i hvert fall på de to førstnevnte loka liteter. 

Jaktfalk, Ffilea rusticolr/s, ble funnet som byttedyr på den nordligste 
hubrolokalireten. Den var relativt nylig «slån», og var antagelig en ung
fugl av årets produksjon. Hekking av jaktfa lk ble i dette cmddet påvist 
først i 1968 (Ødegaard 1969), men flere observasjoner som indikerte hek
king er gjon tidligere, bl.a . har det blitt funnet en ungfugl i et kongeørn. 
reir i 1947 (Banh & Hagen 1951). 

En undersøkelse av 4 hubrolokalireter brakte for dagen at dec var hubro 
tilstede på tre av dem. Der var noe uventet ut fra den gode næringssitua
sjonen at hekking likevel bare fam sted på en av lokalitetene. Dette til tross 
for at også selve reitgropene på de andre lokaliteter viste spor etter helt 
«fersk» aktiviret av hubro. En kan imidlertid ikke si noe sikkert om det 
har vært par eller bare enslige fugler tilsrede. 

I en smågnagertopp i 1949 ble haukugla, S"rnid 111fIla, funnet hekkende 
på to loka liteter i området (Hagen og Barth 1950). Begge disse lokaliteter 
ble grundig undersøkt, og likeså større områder med potensielle biotoper i 
fu ruskogen langs da lfører. Det foreligger altså ingen indikasjon på at arten 
fantes i området i 1963. 
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Hornugle, Asio O/lIS, ble funnet som byttedyr på den sørligste hubroloka
llteten . Den er tidligere funner hekkende nær Atnasjøen (Barth og Hagen 
1951), og artens periodevise opptreden i fjellskogen i sør-Norge er disku
tert av Hagen (1965). 

Fordi det ikke er registrert ridligere, var det også av interesse i 1963 å 
notere en invasjon av jordugle, Asia /ldmmells, i disse områdene. Selv om 
materialet er fragmenta risk, ble jord ugla gjentagne ganger phruffec i om
rådene omkring Arnasjøen. Til tross for at en ikke kunne avsette tid til å 
lokalisere reir, var det rydelig ut fra enkelte fuglers adferd at de hekket. 

I barskogområdene langs Amadalføret og i de lavereliggende deler av 
cmrådet hadde perleugla, Aegolills !lInerws, invadert og ener air å dømme 
etablert seg i relativt tett populasjon, således var den innbyrdes avstand 
mellom 3 reir henholdsvis 6,5, 0,8 og 7,3 km. 

SUMMARY 
OBSERVATIONS OF SMALL RODENTS AND PREDATORS IN 
THE ATNASJO AREA, SOUTH NORWAY, IN 1963 

A survey of small roJenls and predacors In rhe Amasjo area was carried OUt in 1963. 
The resulu are cllscussed on basis of rhe general zoogeographiOiI informarion from Ihe 
area. 

1963 was a Iypical rodenr high, and al leasl 5 different spesles. M. "gres/is, M. oeco"o· 
milS, C. gl"fco!:u. C. rujoci1n11S and L. {e",mlls parricipaled in lhe pt""ak. A few rrap
calches wele carried our, and revealed 25 rodenrs on 95 lfapniilhrs. which corresponds co 
an index e/lDD TN of 26 (labil' I). Weight clistribution of Ihe animals is shown in 
rable 2. 

In some neSlS of the Golden Eagle (Aquili1 ,hfYS.wtOl) new neSI malerial and frl'sh 
branches had b~n adcled, but no attempl al breeding was revealed. The ROllgh·legged 
Buzzard (Bueto {i1/{opus) was conspicuous by ilS absence during the survey, an inleres
tins: feamre. as one of the neighbouring mountain areas had a rda!iveJy denS!' popula_ 
lion. It was evidenl, however. thar "ne Rough-legsed Buzzard habiral in lhe Atnasjo 
area had been visired during Ihe spring migrarion period, and fresh branches had been 
added to Ihe neSI. The habilal had la!er been de5('rled. A general hypolhesis regarding 
Rouilh·legged Buzzard abundance is pllt forward and discus5('d. The Scandinavian Rough
legged Buzzard population seems 100 small to "fiJI up' all the are3S wi th high carrying 
capacity during periods with small rodent highs (Overing large pares of the Scandinavian 
mountain range. 

One Gyr , Fakon (Fi1ka fUSlicoluJ ) was found among rhe prey animals in onc of the 
fagll' Owl (Bubo bIIbo) habitau. Merlin (Fi1len columbi1riul) was "bserved in one ca5(', 
while the Kesrrd ( Fi1lco I;nnunculus) appcared to he common. 

The fidd "'ork was mainly aimed ar Ihe Eagle Owl (Bubo bubo) and the r("sulls will be 
published separare!y. Four different habilaIs of Ihis speeies were visired: 3 were occupied 
by adult bilds, bUl brecding look plaee in ooly one (7/63). The Long-eared Owl (Asio 
of us) was found among the prey animals in one of the Eagle 0",.1 habirals. 

The area was invaded by populations of Short-eared Owl (Asio /1"mmeuJ) and Teng
malm's Owl (Aegolills fUnefllIlJ ). Although Ihe predator populalion in the area has heen 
followed for a considerable series of years. rhis is Ihe firsl recorded invasion of Short" 
eared Owl. 

AUlhor's address: Zoological laboratory, Universiry of Oslo, Blindern, N--Oslo 3. 
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Nyrr FRA UN IVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO, NR. 4' 

Ektoparasitter fra rødrev i Norge 

REIDAR M EHL 

Flere av de fanlastiske dyrehismrier wm i Norge ofre siteres fra biskop 
Pomoppidan (1753), fin nes i bøkene cHisroria om de nordiska folken~ 
skrevet ro hundre ar tidligere, utgitt i 15 55 , av erkebiskop Olaus Magnus i 
Uppsala. Blant dem cr egsa historien om hvordan reven kvitter seg med 
utøy (Magnus 1925. s. 85) : «Då han har lOss, rager han en liten tapp mjukt 
ho, inholjd i har, i mu nnen o~h sanker sig ~man ingom ned i vattnet, fOrst 
med bakdelen och sedan med hela kroppen, for att lO~en , nar de fl y undan 
vanner, skola krypa upp ti l hufvuder. Darefter doppa r han afven ned 
hufvuder, for au de skola fl y afver til hOet; och da detta ar gjordr, Jamnar 
han hOet kva r i van ner och dyker srrax upp igen.~ 

Pontoppidans versjon av hisrorien (Ponroi'pidan 1753, s. 36) omhandler 
imidlerrid lopper og ikke lus. Illustrasjonen i Olaus Magnus' bok (Fig. J) 
tyder imidlertid på at det også i hans tilfelle er tale om lopper da insek
tene er avbildet med bein bare pa den ene siden av kroppen. Lopper er fl at
trykte fra 5idene eg avbildes vanligvis sert fra siden med aHe bein pekende 
nedover. Lusene, som er fl amykt mor rygg - buksiden avbildes sett oven
fra med beina pekende ur til hver ~ide . 

Ut fra dene kan en få det inntrykk ar lopper pa rødrev skulle være 
bodt kjent i Norge. Im id lertid foreligger i våre zoo lo~iske museer bare en 
prøve av revelc;>per (ubestemt) fra før 1966. I 1968 publiserte jeg for 
første gang fun n av revcloppa Chaelopsylla globiceps, fra N orge. I tO 
tid ligere artikler i dcnne serien over norske pauedyrs ekropa rasiuer (Mehl 
t971 og 1972 a) er del nevm funn :lV la ngforet ekorn loppe, pig~svin loppe 
ng en flåu fra rørdev. Fra sølvrev i farm nevner Natvig (1950) funn av 
hundeloppa, Ctenocephalides eanis (Curris, 1826), men loka litet er ikkc 
o:Jpgitt. Lo;mcne finnes ved Zoologi~k museu m i Oslo og er fra Stryn, 
Sngn og Fjordane, 10. august 1937. 

Fra N orden fcrøvrig foreligger forholdsvis få og sorcdte rapporter om 
ekroparasincr fra rev (Schulze 1930, Johnsen 1946, Smit 1953, 1969, 
Brinck· Lindroth & Smit 197 1. Henriksson 197 1). 

Fjellrevens ektoparasitter i Norge er ikke kjent. 
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Fig. 1 
Hlusttasjon fra Olaus Magnus (1"5) som viller rt,-vrns listighet. Den ene reven går hak
lengs ut i vannet og kvitter seg med sine lopper som flykter over i en høydott som reven 
holder i munnen. Reven fisker samtidig kreps med halen. Den andre reven lurer veps til 
;\ angripe ha!rn slik at de filtrer seg inn i hårene og leet kan drepes, samtidig som d('n 

fang('r atseletende fugler v('d ! legge seg om død. 
IIlusrration. from Olauf Magnus (1555) showing the slyneI! of Ih e fox. O"e fo x is stepping 
back.w<1f'dr imo the waler to get rid ol ilJ Ihas that suk refuge in some hay that the fox 
caffies in jlf moulh. At the same time Ihe fax lhhes cray/ish with its tai/. The olher fox 
cmehes attacking u:asps with its tail, a,ld is afro taking ctffTio" ealing birds by prete"d,,,;; 

l() be detui. 

Materialer til denne artikkelen omfatter parasitter fra 20 rødrever. En del 
dyr er skutt, andre funnet døde, nylig påkjørt av bil, og undersøkelsen er 
foretatt til forskjellig tid etter døden. En stor del av dyrene ble undersøkt 
ved Zoologisk museum, Oslo. I andre tilfelle er parasittene plukket av på 
stedet og sendt meg av samleren. Det meste av materialet er samlet på 
0slandet. Eldre materiale fra før 1966 ved Zoologisk museum i Oslo om
fatter parasitter fra fire rødrever. 

En del rødrev ble undersøkt uren at det ble funnet parasitter på dem. 
De er ikke tatt med i den videre bearbeidelsen av materialet i tabell r og Il 
da mangelen på parasitter kan skyldes behandlingen av de døde revene. 
Dyrene kan derfor ikke med sikkerhet anvendes for å gi et bilde av hvor 
vanlig det er at rever er fri for parasitter. 

Parasittmaterialet gir foruten en registrering av ektoparasittene også et 
inntrykk av forholdet mellom anene og deres årridsopptreden . 

Jeg vil takke følgende for hjelp med innsamling: Edvard K. Barth , 
Lennart Blomberg, Aslak Harstveit, Jøran Teig og Richard Wiger. 

Undersøkelsen er giu økonomisk støtte av Norges almenvitenskapelige 
forskningsråd, prosjekt 0 .60.47-03. 

248 

Rødreven, Vulpes VIt/pCS (L ), er med en rekke underarter utbredt i 
Europa, Nord-Afrika, Asia og stOre deler av Nord-Amerika (Ellerman & 
Morrison·Seett, 1966). I Norge forekommer nominatrasen over hele landet. 

Rødreven skaffer seg et hi i februar/ mars hvor ungene fødes i april/mai. 
På sensommeren forlater reven hiet og bruker såkalte dagleier, (Johnsen 
1969), til neste forplamningssesong. 

Pelsens bygning og fysiske egenskaper har StOr betydning for de parasit. 
tene som lever i den. Rødreven har en meget tykk pels dominert av ullhår. 
FØrstepreparanr Blomberg ved Zoologisk Museum opplyser at det ved 
vasking av reveskinn er så godt som umulig å få vann til å trenge gjennom 
den tette pelsen og ned til huden uten bruk av vaskemidler. Den foran
nevnte historien fra Olaus Magnus savner således sin viktigste forutsetning 
nemlig kontakt med det vannet reven !enker seg ned i. 

1 alt ble det funnet 11 arter ektoparasitter med tilsammen 307 individer 
på revemateria[et: 

Reveloppe, Chaetopsylla globiceps (Taschenberg, 1880),54 <3 <3 134 99 
Grevlinglvppc, Chaetopsylla trichosa (Kohaut, 1903),7 <5 <3 399 

» Paraceras melis melis (Wa lker, 1856),3 0<5 2 99 
Piggsvinloppe, Archaeopsylla erinacei erinacei (Bouche, 1835), I Cjl 

Museloppe, Ctenophthalmlls agyrtes agyrtes Heller, 1896, t 9 
» MalaraelIs penicHliger mmtelae (Da[e, 1878), I å 

Ekornloppe, Tarsopsylla o. octodedmdentata (Kolenati, 1863), 1 o 1 9 
0reskabbmidd, Otodectes cynotis (HerinE, 1838),50 
Flått, Ixodes hexagonus Leach, 1815 , 699,7 nymfer 

» Ixodes ricinlls (Linne, 1758),3 o å 329':;' 
Midd, Eulae/aps stabIIlaris (Koch, 1836), 1 9 

Innsamlingsdara for de unders~!-::te rever og de ekroparasiner de enkelte 
dyr hadde er angitt i tabell I. 

Lopper (Slphonaptera) 
Rev, grevl ing og bjørn har i Norden hver sin loppeart av slekten Chaeto

psylla. Denne slekten tilhører familien Vermipsyllidae og har ca. 25 be
skrevne arter som nesten alle har rovdyr (Carnivara) som verrsdyr. Det 
eneste unntaket er en nylig beskrevet art som lever på en pipeharearr, 
Ocholona roy/ei Ogilby, i Nepal. De fleste Chaet()psylld·arcer lever i Pale· 
arktis og noen få i Nord·Amerika (Hopkins & Rotschild 1956, Smit 1%6, 
Lewis 1971 ). 

Familien Vermipsyllidac har omkring 28 arter som alle mangler de 
«kammene» på hode og forbryst som er så karakteristiske for mange lopper, 
fig. 2. Denne familien omfatter de tre eneste loppearter som har hovdyr 
(Artiodactyla og PerisS<Xlactyla) som hovedverrer. De tilhører slektene 
Dorcadi(l og Vermipsylla som er utbredt i 0st.Palearktis, hvor de i VISse 

strøk er meget skadelige parasitter på husdyr. 
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pa grunn av det store eggantallet svulmer hos mange aner i familien 
Vermipsyllidae hunnenes bakkropp meget sterkt opp under eggmodn ingen. 
Bakkroppens hudplater som opprinnelig overlapper hverandre, blir da ofre 
helt adskille sa huden mellom dem kommer til syne. loppene greier da 
ikke a hoppe lenger og oppholder seg lpenban det meste av siu liv pa verts. 
dyret hvor de temmel ig kominuerlig suger blod. Blodtapet kan hos verten 
fø re til anemi. Hos rev med mye lopper har jeg funnet store mengder av 
blodholdige loppeckskrementer i underpelsen. De voksne loppene i denne 
familien opptrer ifø lge Smit (1966) og Lewis (1971) hovedsakelig om 
vinteren. 

Hos vermipsyllide- Ioppene er både den høye eggproduksjon og det at 
de voksne loppene fcrblir på ven en, tilpasninger som vi l gjøre det sikrere 
fo r den nye generasjon a fi nne frem til nye verter. 
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Fig. 2 
Hode og bryst av loppa CbaelopJylla Ir;ebos4. 

(1'010: ElclcrronmilcrOlkopisk laboratorium for biologiske fag, Oslo.) 
Hr"d and Ibo'nc ol Chaeropsylla ukhOlll. 

De fleste hovdyr forflytter seg over Store avstander og har hverken bol 
eller faste liggeplasser hvor overføring av de nye lopper kan skje forholds
vis lett. Deres loppeaner har derfor en kraftig eggproduksjon og hunnene 
sterkt oppsvulmet bakkropp. 

Hunnene av ChaelopsyJla-arter pl stOre rovdyr svulmer likeledes ganske 
kraftig opp, mens aner pa sml og mer stedbundne vener har li ten eller 
ingen oppsvu lming (Lewis 1971). 

Reveloppa, C. globiceps, fig. 3, er utbred i del meste av Europa og i 
Libanon, Tien Shan og Sibir. Den forekommer på fjellrev, A/opex lagop'lJ, 
på Grønland, men er ikke funnet hverken pl rødrev av /rl/tla-gruppen eller 
pl fjellrev i Nord-A merika forØvrig. Den er heller ikke funnet på Pyre. 
neerhalvøya eller De britiske øyer. Revcloppas utbredelse synes ~ledes 
ikke l falle !ammen med rødrevens, men må være bestemt av andre fak-

Fig. 3 
Reveloppa Ch"elOpJ'JlIa gJobicøPl. a: Hunnens bakkropp5spiu, b: spermalek, c: ductul 
bursae copulalricis og d: bakeUle Indchull hos hunnen. e: Hanncns bakkroppsspis.s med 
geniulicr. Spermawkeu vedhcng (b) er uwn vOfle i spissen og den sklerolisc rce del av 
kjønskanølen (c) er forholdsvis kore og svak! bøyd. Pi hannens paringstang er finger F 

kOrl og festct i øversle .It:! av platen. (Original. ) 
Th. fox Ile" Chaecopsylla globiceps. a: Tb. lip ol lb. abdomen, 9, b: Jpermlllhrta, 
t: dIltlIll bllfsa, copIIJ",r;t;l. a"d d: Ih. hindermosl sp;rad. ollh. '.mal •. e: T.,.m;",J;" 

and &,,,i'ali4 ollh, m41 •. Sp,,;m'''J Irom Btflrllm. 
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torer enn bare hovedvertens forekomst. Reveloppa synes å forekomme sjel
den på andre ~ertsdyr en~ rødrev og fjellrev. I Norden er den foruten på 
rødrev ~unnet. en gang - [ Danm~rk - på røyskatt, Mllstela erminea; og i 
RomaOla på tider, M1IJteia p,l1orllls, (Hopkins & Rothschild 1956, Smit 
'%9). 

I Norden er på rødrev foruten C. globiceps følgende lopper funnet: Men
neskeloppe, PlIlex irritans, hunde loppe, Ctenocephal;des canis, grevling
loppe, C. trichosa, og ekornlopper, Monopsyl/II.! sciurorum og TarJOpsylla 
octodecimdentala. Fra Sveits nevner Smit ( 1966) at det er funnet to andre 

TABELL I 
Eklcparas;tcer fra rødrev. EClopdrøS;les from red fox Vulpes vulpes 

Rødrev, Red fox 

Sted Dam 
Localily Ddle 

Østfold 
Moss XlI .1 970 

Hedmark 
Ytre Rendal I.X1.1969 

Akershus og Oslo 
Enebakk 18.VLl9~1 

- 5.1.1969 
- 13.1Ll969 
- 5.11.1970 

Asker ILl9G8 
Bærum 28.XI.1966 

- (2 ,) ~) 8.L1969 
-

Oslo 
Oppeglrd 

Vestfold 
NØttcrøy 

Telemark 
Kragerø 
Drangedal 

Ause-Agder 
Moland 
Amli 

-
Hordaland 

Etne 

Totale antall 
Totall111mber 
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12.1 .1969 
vlren 197 1 
13.x.1972 

l.lV. I968 

17.1Ll95l 
1951 

2.11.1972 
2~. I Ll97 2 
1::! .IILl971 

4.V.1909 

20 

Lopper Flå.rt 
F/edl T;&ÆI -, , , 

-~ , Andre arter lopper og midd . , 
'" • , , .~ o , Olhu specin ol f/ear ø,ld mites 

l' 
, •• ~ ., .... ~ • .~ o ~ ~ 

~,., " ~ ~ 

- - - H -
2 2 - - -

3 3 2 - -
7 6 - - A. "inacei l 
3 3 - - -

19 19 - - -
4 2 - - P. melis 2 
l - - - C. øgyrles l 

" 32 - - P. melis 2, C. trichOJ(J l 

" '0 - - T. ocrodedmdenldtd I 
70 69 - - C. lrichoJd I , O. c)lnoris 

l - - l T . octodecimatmllPil 1 
E. Jlilbularis I, O. cynol;J 

l l - - -

l - 7 - M. prmicilfiger mUJlelde 1 
- - l - -

2 l - - P. melis l 
8 - - - C. tr;rhOSd 8 

- - 2 - -

- - l - -
188 l3 

arter av slekten Chaetop.!ylla på rødtev. Der er ikke usannsynlig at noen 
av disse artene kan finnes i Norge. 

Ved denne undenøkelsen ble det på rødrev funnet 188 revelopper, 15 
grevlinglopper fordelt på to aner og 5 lopper fordelt på fire arrer fra 
byttedyrene piggsv in, ekorn og ~mågnagere, tabell l Menneskeloppe og 
hundeloppe er i andre land funnet forholdsvis ohe på tev, men disse lop
pene er meget sjeldne eller mangler i Norge. Bare to smågnagerlopper ble 
funnet, C. a/!,yrtes og Al. penhi{J;ger. Det lave amallet fra disse viktige 
byttedyrene kan skyldes at smågnagerloppene gjemmer seg bedre i pelsen 
og derfor er vanskeligere å finne enn reveloppa. Det er imidlerrid også 
mulig at smågnagerloppene ikke finner seg vel til reue i revepelsen. 

Tabell II antyder at reve loppa er en vinterloppe hvilket overensstemmer 
med det som tidligere er skrevet. l januar-februar hadde åtte av ti undet
søkte rever denne loppeanen i et samler antall av 113, mens bare tre av 
åtre undersøkte rever i resten av årer hadde reveloppa med et samlet anta ll 
av bare seks lopper. Tiden for stsr loppebestand på rødrev synes altså å 
falle sammen med den årstid som reven finner seg hi. Det er naturlig at 
rever vil få mange lopper på seg ved de førsre besøk i hi hvor loppelarver 
har utviklet ~eg året før, men hvorfor reveloppa resten av året sammen
lignet med den nærbeslektede loppa C. t,;chosa på grevling (se Mehl 
1972 b) ble funnet så fåtallig på revene kan foreløbig ikke forklares. 

Mesostigmatide midd 

En midd av denne gruppen, Elllaelaps stabu/aris, ble funnet på en av 
rødrevene. Denne midden er mer utførlig behandler i (O andre artikler 
(Mehl 1972 a, b). Den er tidligere ikke rapportert fra rødrev i Norge. 

Flått (Ixodldae) 

Flått ble funnet på 7 liV de undersøkte 20 rødrever. Fem av revene hadde 
bare Ixodes hexflgonllJ, mens de to lindre bare hadde Ixodes rici1ltf.J. Ingen 
flått cr tidl igere registrert fra rev i Norge. Arsaken til at I. rh;nllJ ikke ble 
funnet oftere er vel at de fleste inmamlingslokalitetene for verrsdyr ligger 
utenfor denne flåtta rtens vanlige urbredelsewmdde eg at innsamlingene for 
det meste ble foretatt på en årstid hvor denne arten ikke er i aktivitet. Det 
samme kan sies om årslIken til forskjellen i forekomst på grevling av de 
samme to flåuarrene (Mchl 1972 b). 

Biologien eg utbredelsen til l. hexagunlls har jeg nylig behandlet i en 
annen artikkel i Fauna (Mehl 1972 a). Forekomst på verter av de enkelte 
stadier av denne flåtten til forskje!lige årstider er vist i tabell f l. Tabellen 
bygger på alle tidsbestemte funn som jeg har kjennskap til i Norge. Den 
viser ar denne flåtten er aktiv hele året. Dette har sammenheng med at den 
er en hiflån som om vinteren kan dra nytte av hienes varmere mikroklima. 

På en liV revene ble 3 66 og 31 22 av flåtten l . ricinTIJ funnet under 
huden i fCl( og bindevevshinner på innsiden av lårene, omkring penis og 
analåpning og på magen. Et flåttpar var i paring. I forbindelse med en 
annen rødrev ved Zoologisk Museum i 0s1C', fra Drangedal i Telemark 
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TABEll Il 
forekornsr av reveloppa ChllepIQPJ},1I11 giobieøpl iHImmenli!:nel med amall undersøkte rød. 
rever fil forsk;ell is lrstid. ArSlidsoppueden av fl åtten Ixades hexllgomll oo$('tI pl alle 

norlke funn. 
SeIlIOl",1 OUllrllllU ol C. globiceps 011 loxel comp""a u·ilh IIl1mher o/ ,Xllmillea loxu, 
lina 1'11101,,,1 OUllre"fe ol l. hexa!:onu5 b"ua O" all NOTU·eg i"" reeordl f,om ('1I,,,i' ·O"1 

llwi hdgebogl. 

Jan. feb. Mar. Apr. Mai J un. J ul. Aug. Sep. Okt. Nov. De,. 

Rødrcvcr undersøkt .... 4 6 2 
Fox,1 ,x"mi"ea 
Reveloppe, C.,/obi('eps 

;nfi$(' r!e rcver .... 4 4 
lox,s i"/'Iua 

O O O O 

antall lopper 88 " O 
,,"mb" o/ /leIIs 

O 3 O 2 O 

Fll tr, l. h,XlIgOIIIIS 
hunner, /em .. les 2 2 6 Il 3 
nymfer, IIymphs , 2 17 4 
lørver; I",," .. ø .. ......... I I 

12. des. 1950, foreligger notater om at fem flått ble funnet under huden i 
lysken. De 3 1 <.?t? flåttene var bare Ere og omtrent likt utvidet av nærings. 
Opptak. Fl åttene veide ca. 5 mg. Vekten tyder på at flåttene har sittet fast. 
sugd i ca. to d~Sgn (Arthur 1962). J lØpet av denne tiden har de s;\ trengt 
gjennom de tynnhudete partier i Iyskeregionen og blitt kvalt antagelig 
ganske snaf{ etter at srigmene, åndehullene, har blitt tildekket, 

Flått.hannen suger ikke næring, men siuer under parringen festet med 
hodet i hunnens kjl;;nsåpning. De tre hannene som ble funnet under huden, 
har antagelig fu lgt med hunnene på denne måten inn under huden. 

Arthur ( 1962) nevner at mange aUlOriteter er meget skeptiske overfor 
rapporter om fl ått som har trengt seg gjennom huden. Han omta ler imid. 
lertid tre fHlttatle r. deribhlOt I . ,j(;;nIlJ og I . hexagonm, som skulle være 
funnet under huden p.l sine vertsdyr. To funn var fra «rev. og et tred je 
g jalr cn ikkc helt lukket cyste hos menneske. Flånen trenger muligens 
gjennom huden ved at det oppstår en betennel~esa ktig hevelse av huden over 
det hudl:lgct hvor stikkesnabelen, hypostomen , er fester. Huden vil da kunne 
oms lutte hele flånen og etter sårdannehe vokse sammen over denne (Arthur 
1962). 

Fra Europa ~å langt nord som til Danmark er det på rev og grevling 
rapportert funn av andre !xodeJ·arter som tildels skal ha disse pattcclyrene 
som hovedvener og er oppkalt etter dem (Johnsen [946, Babos [964). Det 
er for tiden uklart hvor mange av disse funnene som egentlig er IxodeJ 
hexagof/IIJ og hvilke andre beskrevne arter som kan aksepteres som gode 
arter. 

En hjernehinnebetennelse som skyldes et virus som overføres av fl ått ble 
omtalt i min forrige artikkel i Fauna (Mehl 1972 a). Den er nylig (Traa-
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vik 1972) ved serologiske undersøkelser hos storfe for første gang påvist 
i Norge. PrØver fra flere lokaliteter på Vestlander fra Lista til Sunnmøre 
var positive. 

Skabbmidd (Psoroptldae og Sarcoptldae) 

Rovdyrenes ørcskabbmidd, OloJecleJ cynolil, fig. 4, tilhører familien 
Psoroptidae. Den lever vanligvis dypt inne i øregangene på rød rev, fjellrev , 
hund, kan og ilder. Middene lever ofte ubemerket, men ved stor middbe· 
stand kan ~sregangene tettes igjen, betennelser oppstå i mellomøret og 
tydelig reaksjoner iakttas hos vertsdyret. Hos katter og hunder forekommer 
epilepsilignende kramper (Sweatman 1958, 197 1). 

Disse øreskabbmidd ble føm oppfattet som tre forskjellige arter og 
senere som (fe va rieteter. $wearman ( 1958) viste eksperimentelt og ved 
morfologiske undersøkelser at middene fra hund, rev, ilder og katt var både 
utseendemessig og biologisk identiske og ar andre rovdyr som ulv, prærie· 
ulv og svartbjørn er gode potensielle verrsdy r. Præriegrevling, T a:ddea 
taxlIl, og flere andre rovdyr viSle seg dårl ig egnet som verter. 

Biolcgi og livssyk lus ril rovdyrenes øreskabbmidd ligner meget piggsvin. 
skabbm iddens, Capa,in;n I,ipi/;s, sem tidligere er omtalt (Mehl 1972 a). 
Den livshistorien ska l derfor ikke gjentas her. Livssyklus fra egg ti! egg tar 

Fig. 4 
Rovdyrenes øreskabbmidd, Ol"a,elll e) nQ/il, hann (t . venstre). hunn (r. høyre). 

(Foro: R. Mehl. ) 
The ear ('(lIIk,r mit6 of """;"""1, Otedeaes cynofi5. 111"/' (Ieft), femal, (righl). 

Spuim'''1 frOnl Oppt gJ,a. 
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omkring rre uker (Swea rman 1958). Øreskabbmidden skader huden mer 
cnn piggsvinskabbmidden og både midd og egg fin nes under hudsekret
skorper inne i ører. 

I denne undersøkelsen ble øreskabbmidden funnet bare på to rødrever, 
begge fra Oslo-området (Tab. I). . 

0reskabbmidd cr dessuten innsamler fra sølvrev (Vcrcrinærinstiruttet, 
desember 1925), blårev fra Norges landbrukshøgskoles pelsgård 1971 og 
fra kan (Norges VeterinærhØgskole, februar 1972). 

0rcskabbmidden kjenn es fra de andre arter i familien Psoropridae på at 
hunnen har kortStilkcrc hefcelapper på L og Jf . benpar, mens Ill. og IV. 
benpar har lange rermina[e hår. Bakkroppsspissen har hare cu par lange 
hår. Hannen har bare en licen innbukrning av bakkroppsspissen og ikke to 
spisse utvekster som hos andre aner. De voksne middene er ca. 0,4 mm 
lange og er såvidt syn lige uten forstørrelse. 

Øreskabbmidd kan samles ved å grave ur c:ørevoks:t fra øregangen med 
en pimet{ forsynt med en bomu IIsdott. 

Ekre skabbmidd, Sarcoples Jcabei, ble ikke funner ved denne undersø· 
kelsen. I Finland er der nylig beskrevet en del tilfeller av skabb på rødrev 
i de sørlige landsdeler i tiden 1967-1970 (Henriksson 1971 ). Skabbmid· 
den S. Jcabei, som tilhører familien Sarcoptidae, forårsaket kraftig hårav· 
fall og hudlesjoner. De første funnene kunne tyde på at skabben var kom. 
mer til Finland med rev som var gått over isen fra de Baltiske land. 

Denne undersøkelsen omfaner materiale bare fra sørlige deler av sør. 
Norge. N ordligere undersøkelser foreligge r heller ikke i de andre nordiske 
land. Der er mulig at andre antr forekommer i diS.!:e områder eller ar ans· 
sammensetningen er en annen. Der er derfor av største interesse ar pre· 
paranter, reve jegere og andre som har med rev å g jøre, tar seg tid ril å 
samle pa rasitter fra rev i nordl ige landsdeler og i fj e ll strøk slik at vi ,kan f;\ 
et bedre bilde av hva som plager reven avekroparasitter og hva den kan 
påføre andre dyr og mennesker av sykdomsoverførere. 

SUMMARY 
ECTOPARASlTES FROM RED FOX . VULPES VULPES, IN NORWAY 

Eleven spe<:ies of cCtopanuilcs were (ollecred from 20 re.! foxes, VII/pes "II/pn, in 
Soulhctn Norway: Chøetops" //ø glob;ceps ( 188 spccimcns), Ch"etopsyllø I~iehosø (1 0), 
P,,~ø'erøs melis (,). A~chMOpI'//" erin"'ei (l), Ctenophlh"lmlis Igy"el (1), M"/.,,.u,u 
p.nici/Jiger ( I ), TlITsopJ,II" ot/04l1cinuiePlIII/" (2), O/oaeetll (}notiJ. l:coJn he:c.gonlll 
( 13 ), l:coatlf ~;cin"s (3) and EIIIMløpll/"hlll.".il (I). 

The ([ra C. glohiCtlPl has only becn fnund on red fox in Norway. It was mOSI 
abundam on foxes in January-r cbruary. Fi ... e of Ihe foxes had ahogclher U badger fleu. 
while only fi ... c fleu and one mi re on rhe foxes came ftom rodenIS, squirrel and hedgehog. 

The Norwegian maletial of rhe liek b odes hex4gon"l. 58 specimens, showed rhal Ihis 
lick in Sourhern Norway may be aer i ... e al aJl 5('";lsons. Ixodes r;c;'ulJ, 3 a a 3 1 "'''', 
were found in fat and (On neel;"e lissues under Ihe skin in Ihc groi" reg ion of a fox. 

Two lables g ive Ihe coJlecrion dala of the hosls and C'Clopan.sircs, and the seasonal 
occurcnec of C. globieeps and l. hex4goPlIIS. 

Aurhor's addre»: Zoological Mu.seum, Sangl. l. N-Oslo ~. 

256 

1 

LITTERATUR 
Arthur, D. 1961: TieR.lllnd dilt"SI. Oxford (petgamon Press), 44, $. 

Babas, S. 1964: Dill ZuR.ln!øMPI" '\ lilfele",oplIs. Budapest (Akademia Kiaoo), 410 s. 
Brinck-Lindrolh, G. & Smil, F. G. A. f, L 1971; The Kemner Colleaion of Siphonap(en. 

in {he Enlomological Museum. Lund. with a chcckliSl of Ihe fleu of Sweden. EPlI. 

Sc."d. 2: 296-286. 
Ellerman. ]. R. & Morrison.$cott, T. C. S. 1966; ChuR.1i11 ol 1>41"e,"~ctic 4"d /"d;'m 

ilI4mmais I7j81O / 946. London (British Museum, Nal. Hist.), 810 $. 

Henriksson, K. 1971: KUlUjen lamilva syyhYlailli suomen5a. SOMm ePl R;ista 23; 127~135. 
Hopkins, G. H. E. & ROlhschild, M. 1956: A" illus/rtlled c.t.logMe of Ihe Ro/huhi/J 

Collection ol Fle.l, Vol. Il . London (Bri ,. Mus. ), 44' s. 
John.sen. P. 1946: Bidrag lil Kundskabl'n om den danske Ixodidc !'auna. Ent. Meddel. 24: 

397--401. 
Johnsen. S. 1969: Rødreven, s. 210--229 i R. Frislid & A. S~.'mIrJohanS$On: Norglll d". 

Første bind. P./udyr. Oslo (Cappelen). 
Ltwis, R. E. 1971: A new spedes of Chaetopsylla Kohaul. 19Q1. infcYing pika! in Nepal 

(Siphonapl~ra: VcrmipsyJlidae). J. P"~"sif. 57: 1 344~1348. 
Magnus, O. 192': H;Jto~;iI om de uordisR.. 10Uen, Ijit~Je d,l,n. Slockholm (Michadis-

FiU("f), 330 s. 
Mehl , R. 1968; Ncw records of fleas fmm Norway. No~sR. ,nI. Tidllkr. U: 70. 
_ 1971: Ehoparasiucr pl. ckorn, $ciurus vulgaris. i Norge. F"lIna (Oslo) 24: 69--83. 
_ 1972a.: Lopper, fUll og midd pl pigg~vin i Norge. rilMnil (0110) 2j: 186-196. 
~ 1972 b: Ekroparasillcr pi grevl ing i Norge. Filunil (OJlo) 25: 264-273. 
Natvi,;; , L. R. 19' 0: Hclseskaddi;!;e og blodsugende inseher og midder. s. 166-203 l 

B. Førn, G. Ruud & H. Røyse; No~gel dy~elill, Billd IV. !1 t'irt'elljllll dyr. Oslo (Cap· 
pelen) 631 5. 

Pomoppidan, E. 1753: Dlf lø,s/e lonøg PØil NorgeJ IlutM ~figl biJ'o ~il. Anden Jecl. 
Kiøbenhavn. 464 s. 12, 12 bl. 

Smil. F. G. A. M. 1953: Rec:ords of Siphonaplcn. from Dcnmark. En/. J\l lddlll. 26: 
H9-,48. 

~ 1966: Siphonapu.·ra. / USICfil He/I'e/kl, CII/doglll I: 1~ 1 06. 
_ 1969: A calalogue of lhe Siphonaplera of Finland wilh distr ibulion mllps of all Ft"nno

scandian spe<:ics. Ann. Zool. Fenn. 6: 47--86. 
SWeliunan, G . 19'8: Biology of OlodCCles cynolis, thc ear cankcr milt" of carni ... o res. 

Cøn"". j. Zool. 36: 849-862. 
1971: Miles and pemaSlOmes, s. 3--64 in Davis & "ndersan: PilrilJ;I;, Jimuel of 
wild lIl4mmøll. Arnes (Iowa state univ. press) . 

Traavik. T. 1972: SerologicaJ inve5ligalions indicating Ihe ,·xis'enee of ,iek·borne enee· 
phalitis virus foc; along Ihe Norwegian coaSI. Au", p"lb. /IIie,obio/. lcØnJ. (i manus). 

257 



EI uvanlig gaupespor og IiH om gaupe I Vassfarlraklene 
1960-60 

KARE ELGMORK 

Et karakteristisk Ifekk ved sporsrcmpler av gaupe {L )'tlx Iynx (L.» er ar 
der sjelden sees merker etter klør. Som med lem av kanefamilien holder 
gaupa klørne inmrukker under gang. Der er bare ved angrep på bytte, ved 
klatring og andre situasjoner hvor der gjelder ;\ få godt rak, at klørne er ute. 

I februar 1969 ble funner er spor ener er av de store rovdyr i Strøms.'t
bygda nord for Sokna p1l. Ringerike med tydelige avtrykk etler klØr ( fig. I). 
Folk der er vant med gaupespor, men hadde tid ligere ikke seU noe liknende. 
Sporet m1l. lte nesten 15 cm i bredde i er rØrr og tyne nysnølag. T yde lige mer· 
ker e([cr klør var synlige i praktisk talt alle sporsrcmpler pa den vel I) km 
lange strekning som sporet ble fulgt. Også i flau lende var klarnerker syn
lige. Begge føtter hadde klØrne me og melukker skade på en av føttene. 

Det var i begynne lsen vanskelig å si med sikkerhet om der var gaupe 
eller ulv som hadde Jaget sporene. Sporene minner som der sees av fig. I 
pMakelig om hundefami lien. Visse n ekk ved sporets gang i terrenget an
tyder imidlen id gaupe, som f.eks. tendens ti l å gå opp bratte ulendte fjell 
koller. Dyret forserte f.eks. Bukollen. En sikker identifikasjon ble imidlenid 
først mulig en er at der ble funnet noen hår langs sporruta og etter obduk
sjon av er rådyr som ble drept av dette dyret. 

I apri l samme år ble et nyu spor fulgr i Vassfaret av [re zoologisrudemer. 
Det viste også tyde lige klomerker, og stammet uren rvil fra dersamme indi
videt. Dyret hadde gå tr ojJp lia fra Aurda lsfjorden mot Veslefjell (fig. 4) og 
i sporruta hadde den tatt en riur som er van lig byne for gaupe. Av og til 
hadde den kommer nær trelegger eg på barken ble det fun net noen hi r som 
velvilligst ble overlatt forfalleren. Disse hårene lex det seg gjøre å idemi· 
fi ~ere som gaupehår ved hje lp av sca nning elektronmikroskop. Bilder ble 
tatt av hår fra skinn av ~aupe og ulv fra Zoologisk museum i Oslo, ( fig. 2) 
og sammenlikner med bi lder av hårene funnet i Vassfarer. 

Der ble ikke gjOrt noen systematisk undersøkelse av overflarestrukturen 
på forskjell ige h;h av gaupe og ulv, men sannsvn ligvis er de tynne bunn ull· 
hårene best egnet til å skille disse artene, da dekkhårene er mer like. 

I $rrØmsåtbygda i februar hadde rovdyret tatr er rådyr oppe i åsen vest 
for bebyggelsen. Der var en bukk som veide 22.5 kg. FØr angrepet hadde 
det ringet rådyrer i en sirkel pi ca. 100 m i omkrets. Ridyret va r blitt fl yn et 

258 

Fi8. l 
Gaupespor mW klomerker fra Su ømsltbygda i februar 1969. (FOlO: K. Elgmork.) 
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Fig. 2 
Ullhlr IV gaupe (øvem) og ulv (ne<lem) tan me<l seanning e!ektronmikrO$kop. 

(FOIo: Trond Br.l.ten.) 

bare ca. 5 m fra der det ble angrepet. Slik kort jakt er forøvrig typisk for 
gaupe. Det var gravet en del snØ over rådyret og klomerker var syn lige 
etter gravingen. På ddyrct var venstre bog og venstre lår spiS[ av. Store 
deler av hud og muskulatur var revet bort, flere steder helt inn [il knok
lene. Ellers var der ingen ytre merker å finne. 

Av de 4 srore rovdyra er gaupa den arten som er mest stereotyp ved 
angrep på bytte. Den dreper nesten alhid større pattedyr ved bitt i mupe
regionen. [)et har værr en vanlig mening at gaupa suger b lod av byttet, men 
detre er ikke tilfelle. Observasjoner særlig av rådyr tatt av gaupe, har vist 
at gaupa biter til over strupehodet og klemmer det slik at bynet kve les 
(Borg 1962). I mange tilfelle sees bloduuredelser og ofte merker ener 
hjØrnetenner i strupeparriet. Andre ganger fins ingen ytre merker på ut
siden av ha lsen som i det tilfellet det her gjelder. Men ved obduksjon viste 

• det seg tydelige parvise perforasjoner på innersiden av huden som dekker 
strupehodet (fig. 3). Det hadde imidlert id ikke vært noen blødning i sårene 
eller i mupehodct. Det samme va r forøvrig tilfelle med de srore sårene i 
bog og lår. Det er derfor mul ig at r:\dyrer v:l r døende da det ble angrepet, 
og at gaupa derfor har duppet srrupebiuet tidligere enn vanlig. Rådy ret var 
forØvrig meget avkrefter, alle fendepoter var oppbrukt og fettprosenten i 
beinmargen var på ca. 20 %. 

Fi, . .3 
Merker eller htørnetennet av gaupe pl innsiden IV halshuden d! r.l.dyrel drept i SIrØm.s:!.l· 

bygda. (FOIo: K. Elgmork.) 



Både idemifikasjonen av hårene og påvisningen av bitcmerkene i mupen 
viser ar det var gaupe som hadde laget sporene med de tydelige klornerkene. 
Haglund (pers. medd.) observerte et liknende avvikende gaupespor i Sverige 
; 1969. 

Der ble foretau en rekke mll l av sporene i Strøms:hbygda, fortrinnsvis 
på fl atmark og i svak motbakke. Avstanden mellom sporstemplene (dvs. 
halv skrittlengde) varier/e fra 33 til 65 cm med et middeltall på 50 cm 
(n = 28). Skrevningen var g jennomgående liten, ofte under 10 cm. Maksi
mal skrevning var 15 cm. Gaupa hadde gått relativt rettlinjet i stOr~ buer. 

I februar 1968 ble det i Brekkebygda ca. lO km sørvest for observasjons
stedet i StrØmsåtbygda, sett et spor av et srort rovdyr som ble amatt å skrive 
seg fra bjørn. Det hender at bjørnen kan skifte oppholdssted om vimeren. 
Forfatteren så sporene først Il. mars og de var da noe gjenføyket av snØ og 
der va r vanskelig å identifisere sporet. Avstanden mellbm sporstemplene på 
litt varierende natt lende varierte fra 38 til 70 cm med et gjennomsnitt pl 
53 cm (n = 42). Skrevningen var også her liten, mindre enn 10 cm der 
den lot seg måle. 

Som det sees ligger disse målene meget nær opp ri l gaupesporet i 
StrØmsåtbygda året etter. Det er derfor sannsynlig at det va r samme dyret 
som laget sporene i Brekkebygda. 

Andre observasjoner av gaupe I Vassfartraktene 

Med Vassfarrraktene menes her et betydelig større omdlde enn selve 
Vassfardalen og omfatter omliggende skoger og fjell spesielt i sØrØstlig ret
ning. Området begrenses mot vest av Hallingdal-Krøderen og mot øst av 
Bcgnadal-Sperillen-Adal. Mot nord begrenses området aven linje øsr-vest 
nord for Strøen, og mot sør av riksveg 7 gjennom Soknedal og Krødsherad 
(f;g.4). 

J Vassfartraktene som definert her, ble j 1 960·ha gjOrt en del observa
sjoner av gaupe og sett spor og spottegn av gaupe. Observasjonene kan 
deles i tO grupper. Den ene omfatter observasjoner som er kommet i avi
sene og er samlet av Statens viltundersøkelser. Disse observasjoner er an
gitt som fylte sirkler på kanet i fig. 4. Den andre rype omfatter forfatterens 
observasjoner som enten er egne iakttagelser eller grunner seg på intervjuer. 

Av kartet fram~ r at pressemeldingene og forfatterens observasjoner for
deler seg forskjellig. Egne observasjoner har et tydelig ryngdepunkt fra 
Vassfaret sørover mot FM. i Hallingda l, et om råde hvor forfatteren har 
oppholdt seg mye i siste halvdel av 196O-åra. Disse observasjonene viser at 
det regelmessig fins gaupe i dette området, men sier lite om forekomsten i 
forhold til andre områder. 

De mer tilfeldige pressemeldinger har et marken tyngdepLi nkt i området 
Sokneda l-StrØmsåtbygda. Mange observas joner er gjOrt nær bebyggelse og 
hvor det er et nett av skogsbi lveier. Det var stor skogsd rift i dette området 
i 1960-åra. Dette kan være medvirkende ril konsentrasjonen av observasjo
ner. Men det er påfa llende hvor mange flere iakttagelser som er gjOrt rundt 
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Su Ømsåtbygda i sammenl ikning med andre omr~der med like Stor bebyg· 
gelse og skogsdrift som f.eks. områdene rundt Hedal lenger nord. Ved en 
tilfeldighet kan det hende at observasjoner fra et omnlde lenere kommer ril 
avisenes kunnskap enn fra andre. Men det er li te sannsynlig at dette kan 
forklare den tydel ige konsentrasjon av observasjoner som er spredt gjennom 
mange år. Det ser derfor ut ril å være et tyngdepunkt i forekomsten av 
gaupe i området Sokna-Strømshbygda. 
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Fig. 4 
Obscrvujoner av gaup<' i Vassfamaktene 1960--69. 

SIWf/! lirkler: Pressemeldinger. 
Ap"., Jirkler: ':orfatterens observasioner. 

S/iplet l/rek: Sporruler for gaup<'. Det sØrlige ha 1968, de tO andre fra 1969. 
Prikket: Bebygd .. omrlder. 

S: Supmsltbygda 
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Sammenliknes forekomslen av gaupe med den for bjørn i det samme om
r:\det, og bygd p:\ de samme observasjonsmcrooer i sa mme tidsrom (Elg
mork, under arbeid), viser del seg en inleressanl forskje ll. (Kfr. ogs:l Elg
mork 1966). Bjørnen forde ler seg omtrenl motsau av b'3upa med en tyngde
punkt i liene rundt de sent rale fjellpartier som Vidalen og VassfardaJen 
skjærer seg gjennom. I disse omr~dene mangler nesten gaupcobservas joner. 
I sør hvor ga upeobservasjonene har siu tyngdepunkt, er det meget få ob
servasjoner av bjørn. Disse viser heller ingen tilknytning til bebygde strøk 
som gaupeobservasjonenc synes å gjøre. 

Observasjonene av gaupe i Vassfartraktene er såpass mange og regelmes
sige ar der sannsynligvis er en fast stamme i områder. Detre er ogs:l kon
klusjonen til Myrberger ener undersøkelser pl la ndsbasis bygd pa utsendte 
SpØrreskjemaer (1968) og på oppgaver fra de komm unale viltnemnder og 
skogfunksjonærer ( 1970). 
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Til alle disse vi l jeg rette min beste rakk for samarbeidel. 

SUMMARY 
AN ATYPICAL TRACK OF LYN X AND SOME OBSERVATIONS OF LYNX 
IN THE VASSFARET AREA 1960-69 

Traeb of Iynx (Lynx '>·nx (L.» are usua Jl y WilhoUl marks of cia"' , . An inslanee is 
reporrcd in whkh tracks of Iynx consislcmly showed cleat markin,gs of claws in soft 
snow (Fig. I). 

Idl"ntification of spcries "'aS po$siblc by lhe U$C of scanning elccuonmieroscopy of hairs 
found along the I",lek. The surfac!' panern of hairs from the underfur of the Iynx and 
wolf is quitc different as shown in Fig. 2. (Above: lyn", below: woJf). Abo the Iyn"'s 
way of killing roe dcer with a choking bite in [he [hroar supporred the identificuion. 

The disrribution of ,he Jynx in the Vassfaret area 1960---69 is shown in Fig. 4. T he 
black dots (ndiUle tandom observlrions white ,he cirdes are biased observlr ions. 
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Ekloparasilter på grevling i Norge 

REIDAR MEHL 

Grevlingen, Mele; mele; L , må kunne sies å være Norges mest lusete og 
loppete pattedyr. Få grevlinger synes å være fri for lopper eller lus. Ganske 
rikelig med pa rasi tter fra delte dyret var fra før i sa mlingene ved Zoologisk 
Museum og de fø rste funn ble publisert fra Norge for syrri år siden. 

Wahlgren (1903) omta ler loppen Oncopsylla vlIl-pes Ritsema funnet på 
grevling i Drøbak februa r 1887. Hepkins & Rotschi ld ( 1956) har revidert 
ansbestemmelsen av et par av Wahlgren's lopper som finnes i Britisk 
Museum, til Chaelopsylla. frichosd. Derte er nå det gy ldige navnet. Resten 
av loppene fra denne grevlingen finnes i Zoologisk Museum i Oslo 
(tabell O. Ved kontrollbestemmelse av disse loppene ble det oppdaget ett 
eksemplar av den andre grevlingloppen, Paracera; melit, som \'V'ahlgren 
hadde oversett. Denne loppearren fant Hysing- Dahl ( 1954) sammen med 
g revlinglusa TrichoJeCles melis på en grevling fra Fjære i Aust-Agder 
8. april 1951. Et nytt funn av loppa P. melis og funn av ekorn lopper, 
piggsvinlopper og flått fra grevling er publisen av meg (Meh l 1967, 197 1, 
1972 a, b). 

Det fi nnes ingen sam let oversi kt over grevlin1:,>ens ektoparasin er i Norden, 
mcn en rekke funn av lopper og fl ått fin nes i publikasjoncr ovcr disse para
singrupper. Referanser til disse finnes i mine ovenfor nevnte anikler. Grev
lingpclslusa er nevnt av MjØberg (19 10). 

Grevlingen , Meies meies (L.), er utbredt med 24 underarter i det meste 
av Europa, g jennom Sibir til Sti llehavskysten, Japan og Sør-Kina (Ellerman 
& Morrison-Scon , 1966). I Norge har grevlingen tO atskilre utbredelses
emråder. Det ene omfancr kyst_ og dalstrøkene på Østlandet og Sørlandet, 
vestover ti l de sørlige deler av Roga land. Det and re er området sØr og øst 
for Trondheimsfjorden. Streifdyr er funnet bngt utenfor disse områdene. 

Grevlingene er sterkt knyner til hiplassen (Va leur 1969). Den følger 
gjerne bestemte stier og bruker hiet til hel hsbolig. Den tilbringer vinteren 
i hiet fra okrober/ november til februar/ mars, men har ingen dvale med 
nerkt nedsatt kroppStemperatur. Ungene fødes i hiet i mars. 
Grevlin,gens pel s - ektOparasinenes biotop - er svært stri med en forholds
vis sror del dekkhår. På hele undersiden er grevlingen spa rsomt hehher og 
nesten uten ullh:\r. PeI~en er således megel forskjellig fra rødrevens pels 
(Mehl 1972 b) og ligner mer på riggsv inets bukpels. 
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Materialet av grevlinger og parasiuer til denne undersøkelsen er meget 
heterogem og er samlet på 5.1mme måte som beskrevet for reveparasinene 
(Mehl 1972 b). Det omfatter parasitter fra 21 grevlinger og et grevlinghi. 
Grevlinglopper er dessuten funnet på rødrev (Mehl 1972 b), hund og ilder. 

Eldre materiale (før 1966) ved Zo:::logisk Museum i Oslq omfatter 2 [ [ 
parasiuer fra ~eks grevlinger. Fra Zoologisk Museum i Bergen er utlåm 
parasiner fra cn grevling. 

Bare tO-tre g revlinger ble funnet fri for parasiner, men dette kan skyldes 
behandl ing av dyrene før undersøkelse. Disse dyrene er derfor ikke tatt med 
imbell1. 

Jeg vil takke følgende for hje lp med innsam li ng: Edvard K. Barth, Len
mm Blomberg, Arnold Hamstad, Aslak Harsrveit, El ine Benestad Hågvar, 
Gunnar Lid, Jørgen A. Pedersen eg Finn Smedstad. 

FØlgende 9 arter parasiner ble funnet på grevling, Meies meIes: 
Grevling loppe ChtleJopsylla IriehoJa (Kohaut, [903) 69 cl cl 71 <29 

- PlIrlleeraJ melis mehs (Walker, 1856) 15 cl cl 31 2<2 
Piggsvin loppe Archaeopsylla e. erintl~ei (Bouche, 1835) I cl 
Ekornloppe /lf 01lOpsyllm ScillrOTllm (Schrank. 1803) J å 
Pelslus Tr;ehodeetes mehs (J. Fabricius, 1805) 97 d d 125 <2 <296 nymfer 
Midd Eftllleillps stablllaris (Koch, 1836) l <2 
FUtt, Ixodlls hexagot/lls Leach, 1815 199<2,2 nymfer, l larve 

- Ixodes Neil1l1S (Linne, 1758) I 9 
0remidd Melesodectes lI11rb,llIru Fain & Lukaschus, 1968 8 

I balmaterialer fra grevlinghi fr a Bærum i Akcr~hus 31. august og [5 . 
september 1969 ble det funnet fire ekæmplarer av P. melis og to av 
E stab"laris. 

Grevlinglopper ble registrert på tre vemdyraner utenom grevling. Til
sammen 15 grevlinglopper av begge an er ble funnet på 5 rødrever (Mehl 
1972 b). På en ilder, M"sJela pfl/orills, fra ÅS i Akershus 15. mai 197 \ ble 
det samler l d 2 <22 av loppa C. /richosa, og fra en grevlinghund fra Amli, 
Aust-Agder, 22. mai 197 1 ble det sa mler 6 d d \ J 29 av loppa P. meliJ, 

Parasiufaunaen på de enkelte grevlinger og in nsamlingsdata for parasit
ter og vemdyr fremgår av tabell I. 

Pelslus (Mallophaga) 

Grev lingpclslusa, 'rriehodeetes melis, fig. I, tilhører familien Tricho
decridae. Den er utbred t på g revling i Europa og Sibir (Z lororzycka 1972) 
og betegnes av EichJer (1963) w m meget vanlig. Grevlingpelslusa er næn 
i slekt med hundepelslusa, T ri ,hodeetes ca/lis (De Geer, 1778) som den 
ligner meget. Den har et karakterinisk utseende (fig. I). Hannen er 1,7-
2,0 mm og hunnen 2,0-2.3 mm lang. Hannens antenner er sterkt forryk
kede ved basis og er spesia li ~ert til å holde hunnen fast under paringen. 
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Fig. 1 
Grevl ingpelslus. T,ichQ</,ctes melis. hann (I. venstre ), hunn (I. høyre). Arien kjennes rra 

den nærbeslektede hundepelslusa pl al hodels forkan! har en lydelig innbuktnin8. 
(Fom R. Mehl.) 

Bitdger bi/ing 10l<se, Trichodecres melis. male (lell), lemtllø (rigb/). 
Spedmens from B""I<m. 

Grev lingpelslus ble funnet på 17 av 2 [ grevlinger. Lusbesranden på 
grev lingene er ofte langt større enn det innsamlere materialet gir inntrykk 
av, men varierte meget fra individ til individ. Voksne lus og nymfer ble 
funnet til alle de årstider materialet ble samler. 

Angående pelslusenes næring nevner Eich ler ( 1963) at anene av familien 
Trichodcctidae som regel spiser av huden, epidermis, og ursondringer fra 
denne. Han nevner videre ar en undersøkelse over hundepelslusa T. etl f/U 
visre at denne overveiende levde av blod og at det på grevl ing skal være 
iakttatt tallrike biumerker i huden etter blodsugende grevlingpelslus. 

På grevling i vintersøvn er det iak ttatt ar pelsluscne opptrer i reue an. 
samlinger særlig i lyskeregionen og under halen hvor de oppnår god hud
kontakt og varme (Eichler 1963). 

På døde grevlinger vandrer pelslusene ut mor hårspissen og i et tilfelle 
samlet mange seg i en ten ansamling helt fremme ved snuten p!I. lignende 
måre som når fjæ rlus hos fugler samler seg ved nebbroten. 
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TABELL 1 
Ekwparasiu{"r fra grevling. EC!op.rraJ;leJ from the badger, Meies meles. 

Grevling, Blldger 

i 
- ". 
~-St ..... i Dato 
" ' L;ca{iTy Date ~ , 
-~ -, , , . 
<Z 

Østfold 
Rakkestad 2 I.1V.19~0 3 
Moss 26.!X.1966 <I 

Akershus og Oslo 
Drøbak 11.I 8S7 18 

Ulen dato 
Frogn n.x1.l936 
Asker 27.lV.1901 

26.VIl1.l97 I 16 
7.X.1971 37 

Bærum høsten 1966 15 
Oslo 21.111.1968 1\ 

29.V!I!.1968 20 
20.Y.Ig69 
24.IV. 197 1 5 

Jessheim 16.VIl1.l 971 
Buskerud 

Lier 27.IV.1969 5 
V{"stfold 

Holmem and 6.JV.1 970 15 
Aust-Agder 

Amli 20.!X .1970 29 
20.IY.197 1 12 
RV.1971 

Bygland 24.X.1970 4 
MØre og Romsdal 

Andaisnes 25.V.1949 

Loppt>r Pels-
F/ells l", 

Lice 

, 
• 

~ ~ 
, 

.~ -.., , , 
~ U ,.; 

3 68 
2 2 23 

17 , 

" I 
27 

6 10 7 
2 35 43 

15 19 
3 

(, I3 2 

, 6 
3 

, 8 

" 2 

18 Il 24 
10 2 

4 , 

23 

FUtt 
Tit!s 

-• • • • [ ., 
.~ 

~ 

~ ~ 

6 

4 

4 

Totak antall 
T Olal number li 188 46 140 318 22 

Lopper (SiphonBpterB) 

Andre arier 
[oppt>r og midd 

Grh/!"f rpecies 
of I/eal and milel 

Al. anricnlarir 

M. lc;nrorn", 
A. /!"finacei 1 

M. aur;lNlaris 

E. sTabu/aris l 

Lopper ble funnet på 15 av 2 1 grevlinger i tilsammen 188 eksemplarer. 
Bare tO lopper, en ekorn loppe A1. scillromm og en piggsvin loppe A. erina
t:e; .. tilhørte grevlingens byttedyr. Resten va r grevlingens to egne loppeaner 
Ptiftl f:et·tlS me/i! (46 ehemplar) og Chaetopsylln tri~hosa (140 eksemplar). 
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På rødrev ble grevJinglopper (Mehl 1972 b) funnet forholdsvis ofte, 
men ingen revelopper Chaetopsylla globiceps ble funnet pl grevling. 
Andre undersøkelser i områder det er naturlig å sammenligne med (Smit 
1957,1966,1969, Brinck-Lindroth & Smith 197 1, Skuratowicz 1967), viser 
ar der ved siden av de ro grevlingsloppene bare er funnet piggsvinloppe 
A. ermace1. og menneskeloppe Pli/ex irritanJ på grev ling. Wagner ( [ 939 
s. 65) skrev at hos grevling i England og på Krim er menneskeloppa en 
fast parasitt og i det vestlige Kazakhstan ble bare denne arten funnet i 
rusenvis på grevling. Menneskeloppa er meget sjelden eller mangler i 
Norge i dag og det er nærliggende å anta at grevlingpelsens færegne byg-

a 

d 

:'::':";,-
; ...... 

F 
i 

!. " 
. _. '-'--'..;-, < "~,o "" 

b 

c 

Fig. 2 
Grevlingloppa ehutopIyl/a Ir;chosa. a: Speramtek, b: duc[Us bursa{" copulatricis og c: 
hunnens bakerste åndehull. d: Hannens boikkroppsspiss med genilalier. Spt>rmalekers ved_ 
heng har en vone i spissen og den sklerotiske del av kjønskanalen (b) er lengre og ster
kere bøyd {"nn hos dl""n meget like rcvdoppa. Finger F på hannens paringstang cr lang 

og festet nær midten av plaTll. (Original. ) 
The bat/get" flea ChaNopsylla trichosa. a: Spermalhe,a, b: aUc/UI burtaø cop",',"il. and c: 

the hindermOlt spirac'~ of thu lemale. d: Terminal;" md genilal;" of the maft>. 
Specimenllrom B.erum a"J Am!;. 
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nlOg er cn viklig årsak til at så få andre fremmede lopper ble funnet på 
grev ling. 

Loppa C. friehoJa, fig. 2, har grevling som hovedvcrr. Den er ganske 
ofte funnet på rød rev både i Norden og andre steder, men forekommer 
sjelden på andre dyr. I denne undersøkelsen ble den funnet 'på ilder, som 
graver sine higanger på lignende steder som grev lingen. Hopkins & RQth
schild ( 1956) oppga også funn fra dene verrsdyrer. 

G revlingloppa C. IriehoJa ble i denne undersøkelsen, tabell Il , ikke 
funnet å være en utpreget vimedoppe som reveloppa C. g/obieepJ (Mehl 
1972 b). Den opprråne va nl ig både i februar-ap ril og i august-oktOOcr. 

Grevling loppa P. me/iJ, fig. 3, tilhører familien Cerarophyllidae og har 
en kam av bakutrerrede renner i bakkam av forbrystet. Slekten PllfaeeraJ 
omfatter arrcr som parasinerer rovdyr (Canoidea og Feloidea) ekorn 

b 

c - ~---

Fig. 3 
G,evlingloppa P"'rU""J m,/;s. a: Hode. ". b: spermarl.'k 08 kjønskanal ug c: hunnens 

sjuende buk plate. d: En del av hannens parin.gstang. (OriginaL) 
Tht b..Jl{" /It<l Paraeetas mel is. ti: He"", ", h: genil..!;", " , c: 11""Um Vlf, " , d: pro

• nses of ".sP", &. Sp.clme"l from Bærum "nil Amli. 
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(Sci~ridae) og raner ~ Ratlus} i Palearkds og den Orientalske region. Bare 
nommauasen P. me/u melis forekommer i Europa. Den er her utbredt i 
omtrenr hele g revlingens utbrede lsewmrlde. østover i Sibir og Tien Shan 
avløses den av underarten P. melis I/abel/um Wagner, 1916 og i Kina og 
Japan av P. me/illinenJis (Liu, 1935). 

Loppa P. meliJ er langt oftere funnet på fremmede vensdyr en n 
Chaeroplyl/a-arrene. Den er fo rholdsvis ohe funnet på rødrev og ellers på 
hund, ilder, mår, husmus, ekorn, menneske og giøk (Smit 195 3. 1957, 
1966. 1969. Brinek-Lindroth & Smit 197 1, Sku ratowiez 1967). Denne loppa 
synes ut fra dette materialet (mbell l l) å være van ligst om høsten. 

TABELL Il 
Funn av 8revlin8loppcnC' Ch4lfQpl,lI" "irhOl4 O,!l: P"r"'''''1 melil sammenli8net med 

underspktC' gtC'vlinger til forskjell ig !rstid. 
Se" Jonal <lei;";" o/ ,ht b..Jg" /leM ChaCfopsylla trichosa tI"d Pa'aceras rndis on thll 

hmlgllf. 

Jan. !'C'b. Ma •. Ap •. M~i Jun. Jul. Aus·&p· Okt. Nov. D (,5. 

Grevlin8, Meies mtln .. 6 l 
undersøkt, tX<lmi"td 

l 2 2 

Grevlin.ger rnC'd lopp<>r 
&ulgers wilh {/t/<l1 

C. uichoS4 ...... ..... . I , O 2 2 2 O 
P. me/il .......... O I O 2 2 I I 

Antall loppet 
Numb", o{ /letIl 

C. IrichQltl ...... .. 17 3 lO O 2l il 19 O 
P. "udil .. I O 10 O 12 20 2 

Mesostigmatide midd 

Midden Eu/ae/apJ JJabll/ariJ ble funnet på en av grevlingene og i bol
materialer. Denne midden er tidligere rapportert fra smågnagere, spissmus 
og piggsvinbol, og er nærmere omtalt av Mehl ( 1972 a) og Edler & Mehl 
( 1972). Jeg har ellers funnet arten på rødrev, i sjøfuglreir fra Røst i 
Lofoten og i et reir av rødstrupe, ErilhacuJ r"beef//a, fra Minnesund. 

FlAtt (Ixodldae) 

Flån ble innsamlet fm fem av grevlingene. Fire grevl inger hadde bare 
lxodeJ hexago1111J med ti lsa mmen 22 eksemplar. Bare en grevling hadde 
en lxodeJ ficintlJ. Biologi, utbredelse og sesongforekomst fo r disse [Q fl år· 
tene er nylig behandlet i to andre artik ler i Fauna (MehJ 1972 a, b). og der 
henvises derfor til disse . 
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Fi,.4 
Grolins;..prtmiddtn, M~/"oJ,(ln ,,",i~lIl .. js, hypopuJ. Kroppsltnsdt 0,4 mm. 

(Folo: R. MthL) 
Tb. hød,tr mi" Mtlt500«II'1 auricullr is. bY/HJp-,. Spuim,,, from j , Jsb,;m. 

Grevllng-oremldd (MeIHOdecUnae) 
G revling-øremidden, AfeieJodeClU auriclliarts, fig. 4, ble funnet hos .tO 

grevlinger (tabell Il ), men da det ikke ble lett systematisk etter den ne mId-
den sa gir funnet ikke utrrykk for hyppigheten. . 

Midden ble for fø rste gang beskrever fra Nederland I 1968. Nym fer av 
andre og tredje stadium ble d~ funnet i øregangen i der ytre .øret pa grev
ling. Siden er den fu nnet i Svens og Lukoschus, de Cock .& F~m ( 197 1). har 
klare a f:\ frem og beskrive de andre stadiene ved dyrkmg I laboratOrlum. 
Den følgende besk rivelse bygger pa deres publikasjon. 

Hos grevling-ørem idden er stadiene følgende: egg.- larve - tre nymfe
stadier (Proro-, deuto- og tritonymfe) - og voksen midd. Der andre nymfe
smdiet, deutonymfen, fig. 4, er ulik de andre tO ved at munndeler ikke er ut
vik let og den mr ikke næring til seg. En slik nymfe ~alles en. hypopus ~g 
fungerer i de fleste tilfeller som et hvile eller sprednmgssmdLum. Vanltg-
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vis har hypopiene sugeskåler eller andre fastheftingsorganer, men sl ike 
mangler hos grevling-øremidden. Den ligner i s1 henseende familien Hypo
deridae hvor hypopiene lever under huden pa fug ler og sm:1gnagere. Hos 
de voksne middene er det tydelig kjønsforskje ll. Hannens and re benpa r er 
sterkt forrykket og dan ner en slags knipetang mellom utvekster p:1 lår og 
legg. Denne tangen brukes til å holde om hunnens bakerste, fjerde, benpar 
med under paringen. 

De ovenfornevme forfatterne forss;kte l dyrke middene i glassrØr p:i 
flere slags næring. Hypopiene ut'vik let seg til trito-nymfer i alle kullurer, 
men Ulvikling av voksne midd skjedde bare i glassrør med Øredeler. Videre 
urvikling av larver og protonymfer skjedde bare i rØr hvor fetrvev var til
stede. Beste resuhat ga øregangdeler sammen med fetrvevog muskelvev, 
og hvor fuk tigheten varierte ved at bomu llspluggen i røret ble fuktet med 
vann to ganger i døgnet Store mengder larver ble urviklet, men de førte 
til f:1 protonymfer og kulturene døde ut pa delte !tadium uten videre urvik
ling til hypopier. 

P:i en parteunge av grevling hvor moren hadde Øremidd, ble det ikke 
funnet midd i Ørene eller pelsen. PA buken og innsiden av baklårene ble 
det observerr sm4 skader i huden. Ved a snitte opp huden i disse om r4dene 
under stereom ikroskop, ble det funnet hypopier i bindevet rundt musklene 
og under huden. 

Utviklingen fra hypopus i en ,generasjon ti l protOnymfe i neste ,gikk me
get raskt. Kortest tid ble funnet a være 12 døgn i laboratoriet. Det skulle 
s:tledes være rikelig med tid til utvikling av larver og protonymfer og 
infisering av grevlingungene i løper av dieperioden som for grevling er 
12- 14 uker. 

De ovenfor refererte undersøkelsene tyder på at grevling-Øremidden ikke 
er en frittlevende bolmidd med hypopier som bare spres med verrsdyrer, 
som vanlig i familien Glycyphagidae, men at det er en spesia lisert monofag 
parasitt. 

Grevling-øremidden er vanskelig a plassere i middsystemer. Den har 
visse bygningmekk felles med familien Saproglyphidae, men Lukoschus et 
al. (197 1) har innlemmet den i fam ilien Glycyphagidae som en egen under
familie. 

Ved mine undersøke her ble grevlin,g-øremidden funnet i Ørene på voksne 
grevlinger i august og oktOber. mens alle funn nevnt av Lukoschus et al. 
( 197 1) er fra april. Dette ka n bety at dreiS nye generasjon tidlig pl høsten 
vandrer til Ørene for a overvintre der. 

Ekroparasitter fra grev ling er ikke kjent fra dens nordlige utbredelses
cmr:1de i Norge og innsamlin,ger i dette omrAdet er derfor ønske lig. 

SUMMARY 
ECfQPARASlTES FROM THE 8ADGER. MELES AIELES. IN NORWAY 

Tht $urvty is blIstd upon htlefogtnou$ mattrial from 21 badgtu, J\[~/" m~/". from 
Soulhem Nor_y. A few badgt'rs Wilhoul p&I1IS;ltS .... trt omiuoo s;net il may be dut lO 
faulty handling of Ihe badgers bcofort tumination. Tht following «Iop&l1Isitl'1 " ·eTe 
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found: Fle,u: ChlllltOPSyl/" tri(hDl" (140 spet'imens), P"rllCUøs mtlis (46), Arch"BopsylJ" 
u;nllClli ( I), /IIonoplyllltl seiltfO'ltm (I). Biling Iou~: T,;(hoåll(flll melil (l 18). Me$O
stigmatie mites: EltlMI"ps j/"blt'",;s one on a hadger, two in ne51 malerial IOgelher w;lh 
P. "Ill/il and ([ca larval'. Tieks: /xoJes hu"go",n (22), hodes ridnlts (1). Sarcopdform 
mitf~s: /IIeltsodulIIl "It,;cltl",is (8). 

The flea C. t,iehos" _s also !ound on thrtt red fox~ Vit/PilS ,·ltlpel,. and one poleat, 
/lIItslIll" Pltto,iltl. P. mBlii .... as recorded from Ihret' reU fOJl.'es and one hadser dog. Only 
twO fJcas on the badgeu may come from ils prey. 

The flea. C. trithos" w;u abundant boI:h in Februal)'-Aptil and in August-Octobcr. 
Il does nOl: $CC"m tO be so Iypinl ill winter fle. as Ihe foll.' flea ChMtopsyll" globk,pl, bUl 
malerial was Jackillg from the summer season. 

Two reoords are givelI of ,he mite /Il. "It,kltfmis Ihat was foulId as hypopi in Ihe ears 
of rwo badgeu ill Augusl and Octobcr. This mile is previously recordcd only from 
Swit~rlalld and the Nl."therlands where il _s foulId as hypopi in April. 

AUlho,'s address: Zoologinl Mu~um, Sarsgt. I, N--Oslo 5. 
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Blomkålsyke (Papillomatose) hos ål, 
første rapport fra Norge 

N ILS GULLESTAD 

Høsten 1967 fikk jeg innsendt tO dypfrosne ål, Anglli/Ja angui/(a. De var 
fanget den 3. oktober 1967 i Øvre del av Halleelva, 59°N, 9 ° 55'0. Elva 
forbinder Hallevatnet med sjøen og ligger i Vestfold fylke. Den tOtale 
fangsten beStO av 19 blankå l, hvorav disse tO ski lte seg ut ved fle re svulst
lignende brunrøde utvekster på snutepa rtiet (Fig. I). Det makroskopiske 
ut~cende pekte i rerning av blomkålsyken, som tidligere er registrere og be
skrevet av blant annet Christiansen & Jensen (1947), S::haperclaus ( 1954), 
Llihmann & Mann ( 1960) og Am lacher (196 1). Et individ ble Videresendt 
til fiskepatolog , veterinær T. Håstein ved Veterinærinstituttet i Oslo. Dette 
ble senere returnere med anmerkning cm at hiscologiske undersøkelser ikke 
gav resultater, men etter der ytre bilde 1 dømme var Hen angrepet av blom
kålsyken. 

Da denne sykdom hos ål såvidt vites ikke er registrert i Norge tidligere, 
skal det i der følgende gies en kort fattet oversikt. 

Sykdommen opptrer både i ferskvann, brakkvann og saltvann og er på
truffet blde hos ål og torsk. I blodet hos angrepet al har Pfitzner & Schubert 
(969) greid å isolere et virus ~om antaes å være årsaken. Sykdommens 
hovedutbredelse er i den ytre halvdel av 0 stersjøen, fra den polske kyst og 
utover. Enkelte observasjoner er g jOrt så langt opp som Skagerrak. I 1953 
ble den også registrert på den ryske Nordsjøkyslen. Hyppigheten av angre
pet ål har stadig tiltatt, fra ca. 0,2 % i 1947 lil ca. 5 % i 1950. I 1956 var 
ca. 10 % av all ål tilført Hamburg fra Nords jøkysten angrepet. 

De fleste sykdomstilfeller oppcrer j august-september og det er fortrinns
vis små og spisshodete ål som angripes. Sykdommen arter seg ved blomkål
lignende svul stdanne l~cr som først og fremst er loka lisert til snutepartiet og 
hodet, men de kan også strekke seg lenger bakover. De svulsrl ignende dan
nelsene angriper kun huden og er ikke iakttatt på slimhinnene eller i indre 
organer. De er ru ndaktige og sterkt utstående med en vel avgrenset basis. 
Overflaten er noe ujevn og knudret, og har en rekke spa lreformede inn
skjæringer og kløfter som kan være vanskelige å se uten gjennomskjæring 
av svulstdannelsen. Fargen varierer fra lys rødlig ril mørkere rød eller hel
brun, alt avhengig av angrepets sty rke. Svulstdannelsene på snutepartiet 
kan bli aven slik stØrrel~e at de hindrer næringsopptaket, noe som raskt 
medfører at ålen blir mager. Alen 5cr uappetitlig ut og blir i de fleste til
feller vraket som mat. Sykdommen er smittsom, og noen metode for hel
bredelse av denne finnes ikke i dag. 
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F;,. I 
AI angrepe!: av blomkAJsyken. Emr Pfhnl""r & Schuber! (1969). 

E,/.IIHled by p.piIl01ll1ll')1;s. 

Arsaken til dette funn av bJomk~lsyken utenfor tidligere kjent utbredel
sesomclde sky ldes sannsynligvis en stad ig videre ekspansjon av sykdom
men. En annen mulighet er at smiuen kan være overføn fra er da mbruk 
ved elva som fidligere periodevis har innført regnbueørret fm Danmark. 

V~ fisko:-avdelingl""n, UniveuirC'"leu UlOlogiske mu.srum i Oslo, l""r dC'"l fltrl"" l""kill""mplarer 
m~ blomkAlsykl"" bl.a. fra 0:11 Vl""d Fr~riksrad. 

SUMMARY 
PAPILlOMATOSIS IN THE EEL. ANGUf LLA ANGUfUA, 
I'I RST RECORD FROM NORWAY 

Red. 

On 3. Oaober 1%7, 19 ~Is wtfl"" augh! in Hall~lva in lhe county of Vl""$dold. T .. ·o 
of thl""m had tumor like growlhs around the moumpans and on Ihl' grounds of lb<: 
macroscopic picrufe papillomalOs;s ""IS diagnolll""'li. 

AUlhors address: Zoologial Laboralory. UnivenilY of Oslo, Blindl'fn. N-Oslo 3. 
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Artsbestemmeise av norske hjortedyr ved bruk av hår 

KNUT BIRKELAND, ROAR MY HRE OG SVEIN MYRBERGET 

v~ undersøkelser over føde n til rovpauedyr kan fle re metoder benyues. 
Van ligst er ana lyser av mageinnhold eller ekskrementer, og fo r å identifi 
sere pattedyrarter bygger man da i Stor utstrekning på hårana lyser. 

Hos de fleste panedy r bes t~r pelsen av ro ryper hår, dekkh~r og ullhk 
Hos enkelte pauooyrgrupper. f.eks. Insektivora og Chiroptera, er disse h:\r
typene meget like, hos andre grupper er de svært forskje llige. 

Dekkhårene er vanligvis sterkt pigmentene. Et lengdesniu av dekkhår 
består rent skjematisk av (re Jag. Ytterst er en lYnn curicula med en skjell
srrukrur. Innenfor ligger cortex, som har forskjellig tykkelse hos ulike dyr. 
Den inneholder bl.a. pigmentkorn og lu{rblærer. Innerst er en medu lla som 
cr danner av løst pakkere celler som ogd kan inneholde lu ft. 

Ullhårene sitter ved basis av dekkhårene, og er som regel ta llrikere enn 
disse. De er kone, oftest uren moou lJa og bøyet eller snodd. 

En rekke forskere har studert hårsrruktu ren hos ulike pauedyran er. (En 
historisk oversi kt er gitt av Adorjan & Kolenosky 1969.) Som regel legges 
dckkh~rene ti l grunn ved ilmbestemmelse. Ved en kombi nasjon av srruk· 
ruren av cuticularskjellenc, medullaens form og h~renes tverrsnitt kan en 
som oftest forera en bestemmelse til art (Day 1966). Hårbcsrcmmelsen bør 
foretaS ved basis av håret, da strukturen i medu lla og curicularskjell holder 
seg mest konsta nt der (Mathiak 1938). I tillegg kan benyttes makrosko
piske kjennetegn som fa rge og totallengde, samt i visse tilfeller bølgelengde. 

Hos mange arret, bl.a. hjortedyr, holder de artstypiske h~rkr i terier seg 
mest konstant pl rygg eller buk. H~r fra andre steder av dyret er ofte noe 
avvikende, men kan i de fleste ti lfeller bestemmes. Hår fra de sentrale 
deler av byttedyret kan imidlertid som regel fi nnes i en mageprøve ved 
tilstrekkelig leti ng (Day op. ei/.). 

Når et hår p:lsscrer fordøyelsessystemet hos rovdyr, skjer en oppløsning 
av medulla på de steder hvor håret er brukket. Dette foregå r imidlertid i 
alt vesentlig nær bruddstedet, slik at som regel fo religger de ler av håret 
hvor en besremmeise kan foretas (e.g. Smith 1958). 
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Denne underSSlkd sen cr kommet i gang for å identifisere byncdyr tatt av 
jerv, GI/lo Kl/Jo, og gaupe, Fe/ix Iynx (Myhre 1968. Birkeland 1971 ). Av 
vil t!evcnde p:lttedyr spiser disse to rovdyr i stor grad hjom:dyr, til dels hare 
og smågnagere og n~ og da andre rovpactcdyr. Her vil bli fremlagt meto
der for artsbestemme Ise av norske hjortedyr pi' grunn!:lg HV h;h. 

Metode 
En del har av ulike pam-dyr ble fremskaffer bl.a. fm Universitetets 

zoologiske museum, Oslo, og Statens vlhundcrsøkelscr, As - N LH. 
For mikroskopisk undersøkelse av mcdulla ble hårene in nleiret dIrekte i 

ellkiu på ob]cktg lass. Hårenes skjellStrukrur ble underss)kr p. avtrykk i 
gelIakk : Håret legges på et objektglass, og et tynt lag lakk mykes over. 
Ener G I. 10 minutter blir h~ ret forsiktig fjernet, og av try kket trer klart frem 
i lakken. Nærmere beskrivelse av mctooen er giu av Wi lJiamson ( [951 ) 
og Adorjan & Kolcnosky ( 1969). Det ble ikke taU tverrsni.u av harene. 
da de med tilstrekkelig nØyaktighet kunne bestemmes ved hJC'lp HV and re 
kriterier. 

Fig. I 
Medu lla i dekkhår av hjorredyr. 

ø verst: rein (til \'(' nSCTe) og rådr r. Nederst : elg (til yt'nsm') og hjlJfc. 
Jlledull" of "lind h"i,s of cer ,'iJ s. 

Upper /ine; Ran.,:ifcr tarandus (Iefl) .lIId Capreolus capreolus. Lo" ff lille: Akes al ,cs (Ie/l ) 
,/Ild Ccrvus daphus. 
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Vi hadde ikke tilstrekkel ige referansehår for :, undersøke eventuelle 
variasjoner med alder, :lrstid eller lokalitet. Day ( 1966) angir imidlert id 
at hår av juvenile dyr viser s.1mme karakteristikk som adu lte. Hos men
n(-sk(' r varierer imidlertid hårsrrukruren noe med barnets alder (Duggins & 
Trouer 1951). 

Undersøke lsen ble ulfprr ved Zoologisk laboratorium, Univ('rsi tet('r i 
Oslo, Blindern. Økonomisk st~)(Ie ble moua(t fra Statens vilrundersøkelser 
og fra professor R. ColJeus legat. 

Bestemmelse 

l30rtscu fra på små kalver er hjortedyrenes h, r w m regel fra 4 ri l 15 cm. 
Oe kan ski lles fra andre famil iers hår ved flSlgcnde kriterier: Hårene er 
uren medulla i spissen. og er noe pigmentcrr. Bredden av mcdu lla (ilmr 
mm basis av hårer. Concx cr tynn, og lli ftfyhe cellerom gjør ar en del av 
hhet er kalkhvin av farge og meget sprødr. Hårene er jevnt og regelmes
sig bølger i ett plan. 

I tabe ll l er angitt en bcs(emmelscSnfjkkel for de i Norge fi re van lige 
vil rlcvende arter, rein, rådyr. elg og hjort, se også fig. l. 

TA BELL l 
Art ~b~SI<:mmebc: ~. norske hjotledyr \'ed bmk ~v dekkhår. St: også Fig. 1. 

A. I ) Bolseknsde n. O.} cm ................... 8 
l ) Bølgelengde n. 0.5 , m ............. C 

B. l ) Mcdulla med forholdsvis regdm.-ssigc 5-6 bmell" 
,elll'r. Farge kalkhv it/~rl .................... Rein 11?,m/Cifer Il1r,,,,dlls ! 

2 ) Medulla uregelm.mi~ grupP't'n; cellen.- av ul ik smr· 
reise. Fargen pl hlrel s jl.'nnomgicndc }tuJbrun, med 
1.'1 Iys[ fclt nær spis~:n. kaJkhvit vcd basis . .. .. . Rådyr (C" preolln ,,,p,,olll1) 

C I) ullene i mcdulla nærmesc kub iskc.-. s~' nes i ha _hull_ 
i midlen. Cellent· ligger nCSlen regelmessi.,!: på lin je. 
Farge kalkhvil /,i;ri . ......... ........ .... Elg ( 1IIrell1lrH/ 

2/ Celler\{' i mcdulla uregdlTK'$sig gruppc.'rI. norrclsc og 
Ulformins forskjellig. Cellene synes :I ha sml _for_ 
hoyninger •. Fargt· kalkhyil/gr~brun .... Hion (Cen'lIf el"phlls} 

SUMMAAY 
IOENTIFICATION O F nu: NORWEG IAN CERVIDES SPECIES 
BY THE USE OF HAIRS 

The guard hairs of Iht· four wild.l ivin,l( spt'cics of cerv(des in Norwar could be idemi. 
f i<,d br hair wave·!enlj[h, [he mucturt· of the medulla and [hl' colour of [Il{' hai r 
(Table l and Filjure 1). 

Authors' addreues: 
Birkeland, Nr,ilurdsveLt'n 70 D, N-}200 S~lldc:·fj() rd. 
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" lyrbergel. Boks 6}. N-14}2 As - NU-I. 
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En bunnhenler som er lell å lage 

DAG HONGV E 

Av bunnhent ere til bruk i fe rskvann er der i årenes løp utviklet mange 
typer. alle med sine spes ielle fortrinn og ulemper. De modellene som er i 
handelen er imidlertid dyre i anskaffelse, For amatør<:r eg andre sem kan
skje bar problemer med ~ f~ midlene ril a strekke ril, kan derfor den 
mcdellen wm h<:r skal beskrives, ha inreresse. 

Dens vesenrligste fortrinn er at den kan lages aven noenl unde neve
nyttig person i løper av ('t par timer, uten an nen r<:dsbp enn den som 
finnes i de fleste hjem. M:Herialkostnadene be lØper ~eg til La. kr. 20,- , 
avhengig av 5tørrd~cn, Anvende ligheren rn a sies a være fullt på høyde med 
hva den er hos liknende seriefrarnsri lte ryper. Den kan brukes på de flesre 
bunntyper bensen fra sand og stein. 

l\1cx:lellen lukkes "ed tOppvemi lpri nsippct som er kjent fm and re typer, 
bl.a. Kajak-henteren og Moore ( Pfl<:ger}-henreren ( Edmondson og W inberg 
197 1). Fordelen med dene er at man få r hlngt mer uforstyrrede prlSver cnn 
om henteren skulle lukkes i bunnen. 

Virkemåten er følge nde: Et lodclbclastcr plexigla~srør drives av sin egen 
tyngde ned i bunnen. Over enden av rjjrcr er der en kork som sitrer i en 
viss av~rand så lenge tau(-{ er srramr ( fig. ' ). N år tauet slakkes, slipper 
kroken mm holder korken, raker. N år tauet igjen Strammes, trekkes korken 
inn mor rliråpningen. 

I fig. , er modellen regnet med l" plexiglass rør. Dette er rilsrrc:kkelig 
hvis man bare er intere~sert i mindrc sed imentpr~jver. Vil man ha pr~)ver av 
Dllllnfaunaen, bøt sqln e r~j rdimensjoner benynes. Hvor rykke rtl r det er 
mulig å arbeide med, avhenger he lt av bunnens beskaffenhet. For Kajak
henteren o?plyses der :It den kan ta prj1ver pa oppt il 50 cm~, dvs. diameter 
fl cm, 

Under nedfi ringen ho ldes korken oppe aven dobbeitkrok. Friksjonen av 
tauer i øyer på denne er nok tjl a ho lde det hcle på plass. For å få kroken 
til å ~ I!ppe raket når tauet slakkes, må den enten lages så [Ung at den g lir 
ned ved ~in egen ryngde, eller be lasres med er lodd. Lc.!det kan JnJn la 
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fig. I 
Lukkemd:ani~m(' i åpen srillin..,;. Delvis ,i;jennomsklrl'1. a. krok: b, t,"("rpinne mN spalier 
som tauct trl."s ig;cnnom; c. )o:ummikork fesu' ! lil tver.pinnen: d. nylo ntau; e. Il},t"lkro t'"; 
f. vinkeljern; R. sJangcklemme; h. S[~'r('pinne for kork, me..! ots, ikk ... r(' som gl ir mot rp'. 

,·t'g,gl'"n: i. pl t"lCi!,dassror ml'<l avru ndel inn('rk~n1 nverst 0,1; sl ipt kant nederst. 

henge ned bn,gs siden på r~j rer og fcste del med er [aU neden for pyel på 
kroken. (Ikke inntegnet på fjg. 1.) Krokens ~j}'c ml lages av langt. Denc 
får kroken ril il. snu Stg 90 ° n:1r tauer strammes, og risikoen for ar den 
ska l hekee seg O?P i llbtikkell<lc deler, blir mindre. 

På henteren ef del mOnlert f:lsle lau wm lina sem den fires ned i, bindes 
fast til. r..Ionl(Oringen av dis!e m~ gj,)res ~ Iik al kerken med sry Tepin nc kan 
ras hell Ut ilV rører. 

FOT at røret sbl ga lodd r('u og trenge tilstrekkelig langt ned isedimen. 
tene, må det oc'];lSles mcd lodd. Det beste vi l v,t're støpte Icxld som bn 
tres på og holdes på p la~s med sJnngcklemmer på den nedre halvdelen 
( fig. 2), Nec annet tungt som bindes in ntil røret og festes med Hiv stå l· 
tråd opp til vi nkel jernene, vi l im id lertid g jpre S;lIllmC nytten. Den nedre del 
av ~edimentproppen som [as opp. må være så fas t at den ikke ka n ren ne 
ut. Det kan de rfor va're nødvendig å gi friu fa Il på en ti l to meter for å 
trenge langt nok ned. H vi .. loddbc!asmingen ~ikes, kan dette i de fleste t il· 
feller unngåf. T il vanlig bruk vil ca. 50 cm's lengdt, på rsjret være Dasse. 

Sedimentene fås ut av rdret med et stempel som skyves oppcver. Detre 
laj!es lenest aven gllmmikcrk feSlet til en stang av rørets lengde. N:l r 
fcdimcnt? rc?pen ~kyves ut, kan den ~(' I cs o!Jp i s;i tynne sjikt m;1O måttc 
pnske . 

SUMMARY 
A BOlTOl\I SAMPLER WHleH IS EASY TO MAK !:: 

A new COreHj'pe borrom sampler is JeKr it)!:d. TIte mllin lIdV3n111}:C of this 'j'p<" is 
rh:!I it is t"lIsy 10 makeo No unusual10QIs al(' n/:C('ssary. 

AuthGl'S addre» : Deparrm('nr of limnoJo~y, University of Oslo, 
Bl indt' rn . N--OsJo 3. 
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Visent - europeisk bison - dør ikke ut! 

PAUL G~ROUDET 

(Dl'nn ... ~r\ikkl' l l'r 5krl"'l'l , anltdnin~ Ulgi~d5tc 1l av dl'! SlOr ... bukvnk.,!, ALLVERDENS 
FAUNA som nl 0,1;5:\ fOrl' Ii,l;,I;cr pl norsk. - Paul G .... roudcl l'r vill'Mbpclig medarbeider 
n ·d \'Vorhl Wildlifl' Pund. - JAP.) 

For tusen l r siden fames ro ville srorkveganer i de store skogene som 
dengang dekker Mellom.Europa. Den ene. det sagnomsuste ur feer Bos pri, 
lIIiKellills, er nå utrydder av men nesker. Det siste individer døde i Polen i 
1627. Strengr tatt kan man egentlig ikke mle om en fulls tendig utryddelse; 
for denne an ens eblod:. renner fortsatt i li rene på mange av vhe mmme 
sterferaser. Bl:mr mange av d is~e finner vi dyr som av utseende minner 
svært mye om disse sine forfedre. Der kan vi f.eks. se av de forh istoriske 
hulemaleriene i L'lsceaux i Dordagne. Ved selektiv oppd rett i Miinchen 
Zoo har det endog lykkes å egjenskape. dyr som tilnærmelsesvis er lik 
urfe. s. vidl man ver. 

Europeisk bison eller visent, BiJOII bOI/(lsJIJ , holdl derimOI på , bli helt 
lIIrydde( ulen engang å etterlate seg tamme elterkommere. Denne swre, 
prek ligc dr~)vtygg(.·rarten fantes tidligere i den tempererte sonen fra Adan· 
lerhavskysten til de ve~dige de ler av Asia. Bortsett fra Pyreneerhalvsiya var 
(len utbredt overalt i dette området. R}'dding ;iV skogene og den sladige 
jakten på disse dyrene, flirte imidlertid ril en brå nedgang i ama.llet og e~ 
innsk renkning og oppdeling av deres utbredelse. Fra gamle kr\smker vet V I 

at det fantes visenler s. senr som i det 7. århund re i Vogcsene, og i dC:I Il. 
århund r(.· i Nord·Schweil. (Denne dyrearten imponerte sik kert vare for· 
fed re, vikingene; for de brukte skipsnavnet eVisunt:..) Fra Bmndenbu r~s 
sletl<:r i Tyskland for~vant de i det 16., og fra øst. Preussen og Transsy lvanm 
i det l H. arhundre. r begynnelsen av det 19. arhundre var det bare to om· 
r:ider igjen, hvor m:m kunne rreffe "isen ter. Del var i den S(Qre urskogen, 
13ialowieza i Polen og pa nordsiden av Kaukasus. 

Europeisk biwn er hØyere og ikke Sl' tettbygd som amerikansk bison. 
Visent kan na en skulderhøyde på nesten 2 m, en lengde pa 3!/;! m og en 
vekt pa bortimor l r. En fullvoksen okse er virkelig en imponerende skik. 
ke lse nl(:d sin skulderpukkel og det SlOre skjeggete, hornbesarte hodet. 
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Lavbndsvisenten er den eneste gjenværende underart. Den holder helst 
til i l~vskog med gr~srike lysninger og tjern. Den eter alle slags plante· 
malenaler som detle livsområdel kan by på: urter, kvister, knopper, bark, 
ci~cnø![er , mose og lav. Visemf[okkene består som oftest av 10-15 d}' r av 
~llk alder. All erler årstid og andre omStendigheter, slreifer de fritt omkring 
,.sprah orden eller de samler seg i flokk. Selvsagt trenger dj~e stere dyrene 
tilsvarende livsomdder av betydelig utstrekning. I Bialow iela.-(lmrådel fal· 
ler brunsuiden i augusl-september. Kalvene kommer sa for det meste til 
verden en ga ng i mai. De blir kjønnsmodne i fireårsalderen, og de kan bli 
Gl. 26 år gamle. Visenter ha r intet å frykte fra ulvenes side. 

Kaukasus-visent eller fje ll-v isent er en noe mind re underart som først ble 
oppdaget i Kubans skoger i 183 1. Allerede dengang dreide det seg bare om 
en liten resrbestand . Selv om tsarene utstedte strenge forordninger med 
sikte på disse fjell. visen ters beskyttelse, så sank anta llet fra 2000 ind ivider 
i 1850 til bare 800 like fl>r 1914. Den russiske revolusjonen utløste tsjer
ke~sernes hevnlyst, og omkri ng 1920 ble de fleste av kau kasus-visentenc: 
meier ned. De aller siste d l~de omkring 1925 og dermed er denne under· 
arten av europeisk bison, fj ell-visent en, utd\,wd og forsvunnet for alltid. 

Lav landsvisenren, som hadde rrukkc:t seg tilbake til Biolowiela·området, 

Fi,. I 
GjcOU(SIUle vis.-nlct , Bialowi<,u som 0:1 N polsk na ( urp~rk. 

H/!·i fllroduu ' EIITOP/!"" biJon in lb , 8i"/0,, il l" F" rt SI nJlllrtl rt se .. ·t iN Pu/""J. 
(1;010: J. Siudl'Cki., 



Fig. 2 
Viwmrr bbm d., f~r;lo:rprd,Ii.'t(" hukmakrirr i Allamira, NorJ·Span;a. o., blir 31lJIlu li 

v~r(" 10 ()()()--40 000 :lr gamle. 
(;lIrop'''1I IIIWIIS "m M/il Ihe (olo"rl,,1 t"te·p"illlillgs olAlrllmirll. SpIli" - eSlim"teJ W 

be /0,000--40.000 )"f"rJ olJ. 

trivdes noenlunde bra st lenge tsarene beskytter dem. I 1860 var det enda 
1500 stykker av dem, men i 1910 bare 600. Disse ble alle utrydder i det 
kaoSCt som fulgte i revolusjonens spor e[[er I. verdenskrig. 

En bestand av visenter som fyrsten av Pless hadde overfl' rt til øvre· 
& hk-sien, ble j 1921 redusert fra 70 til 3 dyr. Da overflynet den unge 
polske reg jeringen imid lertid de siste everlevende til en strengt bevoktet 
innhegning i 13ill lowieza og innfljne sam tidig 3 and re visenter fra zoo logiske 
hager i utlander. 

I 1930 foretOk COct In{('rnasjonale Sclskllp ti l 13cskyttelsc av Europeisk 
l3ison:t en nøyaktig opptelling av den ennå eksisterende visent·bestanden. 
Resultatet ble, at det alt i ah nr ba re 30 ind ivider igjen - samtl ige i bn· 
genskap! Dette v:l r en sa liten popu lasjon at man betraktet hele saken som 
tapt. Man trodde fo r sikkert at visent allerede var d~jmt til undergang. Like· 
vel lyktes det ved StOre anwengelser og utveksling av avlsdyktige eks(.'m· 
plarer mellom forskje llige dyrehager a fa til en øket produksjon av kalver, 
slik ;1[ antallet langsomt begynte å stige i,gjen til tross for at enkelte indivi· 
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der naturlig døde. I 1938 hadde man i hele verden 96 rene visemer - slike 
hvis stamtav le viste at de ikke hadde en eneste amerikansk bison blant sine 
aner. Av di~se levde 13 i Bialowiez.1. 

T ross en hel del tap under 2. verdenskrig, va r det likevel sradig så mange 
som 98 visenter tilbake i 1947. Bare fire ~ r senere var dette [lIller kommet 
opp i 147. Det kri tiske punktet var 0:1 overvunnet, og etablering av nye 
av lssenrre, bl.a. i Polen og Russland, bestyrket suksessen: av 384 eksemp la· 
rer i 1959 v:l r det lykkes i II)pet av de flS lgende 10 årene :'I f1 verdensbe· 
standen av visent opp på 1000 stykker. 

I mellomtiden er et forsøk p:1 ~ gi eu ropeisk bison friheten tilbake i 
13ia lowieza blil[ kronet med he ll. Skogen dekker en del av både Rus~ bnd 
og Polen, og på begge sider av grensen levde i 1969 ville visemflokker med 
tilsammen 170 dyr. Alle er de Sunne, praklfulle ind ivider, som formere r seg 
normalt. De er under konsmm bevoktn ing av viltpoliti. Om vinteren er 
det i~ idlertid nødvendig :'I fore dem for :'I hind re :lt de giør skade på skogen, 
~ærllg på unge trær. De sov jetiske myndighetene har for Øvrig også over
føre en del flokke r ti l Kaukasus. Her dreier det seg imidlert id om noen mer 
eller mi ndre hybride dyr. 

Redningen av europeisk bison fra uts lettelsen later etter dette ti l a hu 
lykkes - selv om det skjedde i siste minu tt. Dis ~e gode resu ltatene ble 
oppnådd ved et sa marbeid på internasjona lt plan og med støtte av de for· 
~kjellige land~ reg jeringer, i løpet aven 40·:'Irs periode. Man kan altså i dag 
gå igang med a gjeninn føre visenten i skoger hvorfra den har vært bone i 
arhundrer. Dette eksempe l ma oppmuntre ms til forn yet innsats - for a 
verne faunaen og naturen og dermed oss se lv og v~ re etterkommere. 

SUMMARY 
THE EUROPEAN BISON SAVED FROM EXTINCTION 

A review of Ihe hi$ll)'1' of Ihe sav;n/l o( Iht- Europe~n biøn from 100ai nrinction 
Ihanks 10 Ihe efforts of ~mon8 ochen diffe rl'm Zoos. TIK' sp«it'$ die<! DU! in Ihe wild 
bUl iJ no .... beeing re·inlrO<!uced ;nlO ilS old h~b;'alS bt-ginning .... i'h Iht- Forest of 
Bialo .... ie-za. 
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SMANOTISER 

SNEUGLE. HUBRO, JORDUGLE OG HØNSEHAUK I VEGA HERRED 
Pl Mudvær, efl "ygruppe ,irka 10 kilQlTIe1er syd for den sydv('$lliJ!$It' delen av ~n 

Vega i Nordland, iakuok. !r.fild Pl><lcfsen ~'n hel t hvil sncugl" ffa midten av juni dl bc:-
,!:ynndS('n av J.::pll'mb~r 197 1. Den fpUle mån,..!en ble den sen da.~ li ll. FUlllen sal10fte 
pi hustaket og speidct o:ucr v~nJ os .Ilt var sjeldcll den bommet pl bYIICt. Dl-ns flu kt · 
.I islanse on'rlor IlK'nneskcr var Nr" n. 10--11 melt',. Selv om del 15 flt-fl' rugende.- ~r· 
(u}d i omt'gllt' ll IOk denne uJ{la Nre vind -. Del Cf ogd. tidligere ~ .. n ,n!."Ugle- pl Mud· 
y~r. med mange rs mdlomrQffi. (En Obse'Vl1sjon av !ncugle 1;1 havs omtaler Nanna 
I:bbing i ' ''({l'opaslcn_ 6.'.1969. ()(>I Yl. en snt'ugle som ble SkUl1 pl den dansh·laksc· 
liol'bålen H . l. Sonnt' 1'0 kvartmil V('SI for V('Sfl' rlll'n. I . Vi r.knn . 4.4.1972 skrivcr 
.K.G. Bodo· om cn sncu!!le som i februar 197 1 slo SI.'J.: ned pl Cl oPpSl'ns(arl IJY (irc mil 
utenfor Makkaur i Finnmark.) 

EI hubrop;ir hl'kkcl ogd. pl Mudv:tr, 0/>t 2 ungcr ble ringmclker der av Torbjorn Hd· 
/>tcsen sommcren 197 1. Hubroene tok assl mest vi nd, ml'n iblam en og annen :l·rfu.!'!. 
Arild Pedelsen m~Jddll' i aU,lo:usl 1971 :11 del dc siSle 30 lr hal hl·kkel hubro pl Mud
v;crt!)''' . og 31 dl'! de sisft;, 3 lr har vokscl o pp henholdsvis 5 - <1 - 3 unger, I)(,nnl' 
uSl.x!vanlig SfOle 0ppvl,kSlprOSl:nl mi "el skyld .. s al biolopen er særli)! veIegnei. Dl'n 9. 
upril i C1 av kli/>tslleoc bil' dl'l fuoncl l'n hubro rugc:nJe pl 6 egg, Selv om hubro og 
sn("\I,,! le hadd(' (dll', jaklmark ..leone somm<:ren. ble del ,Idri $C.'II al de an8rcP hverandre. 
I auguSi 1972 ffi(odddll' Arild Pedersen al hubrOl'n hadde la81 3 e~ og al 3 uogel voksle 
o pp. En .(rJgJI ru~et bare CIl. 20 meler fIa hubrore,kpl~ sSC'n. m .. n ,l!isungene forlm r(.,Jn 
ul("n:1 bli anJo:repcl. EI jorJu)!ll'par ruget ogu pl Mudv:tr i 1972. Ol'( kom 4 slike ugle l 
lil 0l'a ulpl vin'n. og i juli bil' dCI (umll't 3 ungcr hvorav dco minSIc ikkc ble fly!!e. 
• Il'kli); for mid t ; ausuSI måned, V~ndbeslanden ,'ar god o~d i 19~2, 

I:n honschauk hal hall tilhold pi Mudva'f v;nu:ren 19-0r I 0,11 19-1/72, Dl'll har 
"J.:sl SPl-"Sialis/"r1 SCF pa fan j.(SI av vånd, hllddc fluk ld islanse p! n. 15 meler, og forlot oya 
i april 1972. 

Ærfuj.(k'Il<' Vltr nokd. redde for hauken, 
Den usNvanlig SfOfe p roduksjon av vind sjcnnom mangl·lr. som vl"! særlig finnt. Sted 

pi OYl" mN Slor sjofU,l!lbeSlaod 0,<1 dcnil hon:nde m'rk g;oJsling >IV vesetasjonc>n, ef el 
inlNessam okolos;sk (l'nomen. Delle ml Væfl." en f. iSlendc fo.skningsopppn' fOf en 
,l:lUpll('I'n;r;rl' b i"Jo)!~ r, 

Summ;1ry. 
Sno .... y. &.,I(k and lo!lS-(';lred 0 .... 1. 

On Mlldv:t' r, some small islands 5.\X', of Vega (65°30'N) a m,.11.' of NJCu" " ""di"c,, 
"'35 obSlCrvN (rom middh.- of Junl~Sl'pl. 1971. lIS f{)()<! "'>IS probably Art'irof" tørresIris, 

A p;iir of A"o 11"","",,11 NliS/,'<l 3 l'Oun,,;slhl.'le in 1972, 
A pair of B"btJ b"bfJ has M'n brttdin,r.: in Ihl' saml' localill' for JO YC.'llrs, >lnd 5. 4, 

~nd J fOUl\}( have b::en r~iSl..,j in Ihc summcn 1%9-71, re'~iveJy, Thl"$(' birds hunlN 
voll's 100. bUl somelimes a[so killed a f" .... of Ihe s/"mi·doffil."sli<: blttdin~ Somllt"ill II/OJ/il' 
lill/Il on Ihe island. 

(A p;ipel by Ihl' aUlnor on Ihe btl1,.din,l/ of B. b"bo a, 69°N. in Nor .... ay h~s been 
publishl'<.l in fJamk O""FQ •. TidJJ..F 9. 1955. p , 12) 

An AClIplle, xentdiJ aba hunred voles in [m: sarm·localill' durins Ihe .... imefS 19-0/71, 
19~1r2. 

I-I ja/mil' .IJNII/IJe,KaaJ I.HI/d. i'..oolo,l(isk museum. Sars ,1(1. l. N---Oslo 5, 
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FUGLENE _ ET PROBLEM FOR FLYSIKKERHI:.TEN 

Gjenno~ millio~er .>lV ~r har fUJ;lent' h>l" !ilhold pi "ir klode, l lopcl av dl'nnl' ,id 
har de UI,,[klel l'n mSlmkllv redseloverfo. fiender. ml'n delte Kidder deHvefte ikke ovcr. 
for fI"ene, som forSl: erobrC1 lufli:n for vcl schli i l sid!m, B.:..re veJ overhengemie f~.e 
laf fUj.!lene nmis av firene. men d~ I."r dl'l Ofll' ro r sem , 

Kollisjoner mellom fly 0/1. fugl har VII:tI el problem helt fra fJ\'vningens barndom 
ml."n dCI ~ar fom bliu særli,r.: alvorl ig i dl' sisIl' :irlier 0,1( Vl."ffe blir dCI vel i {rcmddl'n.' 
Ar~keo ul dn~e ~. forSl: OJ:. (remSI den sradi/l. voksendl' flyfrekvens 0,1( den okcde fly. 
~sl,,~hC1, En v,k,,!! faktor er o.l!så o\·e l,l;3n,l(l."n lil j(olmolOler, fordi di~ er særli,,! om, 
fmdrli.lle VN innsugning av frl'mnk'dleFeffi(·r. 
. Dcn alvorli,lls l" kjentl' ulykke pi J:.runn av fugl skjeddc i Boston. USA. i 1960. En 
Elcklt~ IOk IV med 72 ml'llI,lcskl.".' ombord. og srraks e ll l'r aV,l;3nF fl(l)' den inn i I."n flokk 
S1:l'r, En mnlor kum', ol·l."bllkkl'l,.<:. mens kraflen i 10 and", ble rcduserl. OCUt medfllrlC 
~t fl)'('( .sryrU.' I. n,r.: 62 av dl' ombo.dv:rrl'nde omkom. 

,Hel i .Iandl'! kienn~e l vi lil bare. ~n enc.Stt' fuglekollis,on ffil'd tap av mtnneskliv, OCllm: 
sk j&lde , aUJ:.uSI 19 l. da Cl m,llIærl ,a,llcrfl)' Ifaf( en sildem:ike som 8ikk ;,::jl'nnom 
fronifula 0.0: dr~p. c flyveren . . 

Ol1:. kan hnskje S)'~l'S o.'erraskend .. al el 51Ort, tun.~ 1 fly som kan veil' over hundrc 
t~nn ,kkc klin .væ.le s,~k(,1 overfor fUJ;[cr som ba.(' vdel noen hund lc );ram, De, >I,', 
,Iltorl."nde hrt e r .m,dlcrud dl."n som o('1'S( SIO II." hasti.o:hel \'cd (ujllekolJisjonl."l'-

v.~ dt1: o\'~nnevnre fa.all' uhelle, ved Lisla h~r JlUIn f.eks. re,r.:nl'1 ul a. k.aflen i 
kOl hsJonsoyebJ,kkc. var mer enn 1010nn, 

D" .ma'Cficll l· skadenl' p:1 jlrunn av fUJ.:kkolJisjuner med milil:l"(' (Jy i Norge cr ~n. 
SU ll III omkttn.o: l'n Y.z million kroner ~rli,ll. KollisjoneI med mn.orsk~der cr dl' mest 
kOSlbare, 

A~I>I[~ fU,l;ll'ko[ljsjoner ml"! mililæle fly . h.;1r dl' sislt' fl'm i r "'ril'n mellom 260J.: 3M. 
Hcl~ • .o:v~s har de ([e.SI .. av d,sse .esuJrI."r1 , '",l:l'n dier b;rre u~lydclill skade pl fll'l'nt. 

T~I . na e~ dl't re.'l , sl~l."rI a[ heil' 40 forskjclllgl." fUjlleaner ha. Hl:fI involvetl i fU."lle, 
ko lliSjoner ~ ,No r~'e . ~ [ akenc Silt her i en s:l: rSliliing idl:l vi 'I."gller Ollx! al n. halvparten 
~v all.1." koll,.s JO~l'r, skje. med denne (ugll',I( ruppt:II , De fleS!<' kollisjont'r inmre(fer foruvri ll: 
, p~rtoden Jun, ul st'plcm!x'I. Særli.g i forbindelse med fUS[l'n~ hosurckk sk;Cr m~n!t~ . 
uhell. 

Fig. I, En T 33 jllj.Str (.uffel i vingcn aV en fisk~mJ.kc ved Sol. flyplass , 



Fig. l. 24 fiskcmJhr drept i kollisjon mtxl et siv ilt jelfly på ~ola flyplass sommeren 197 1. 
\ Foto; To r A. Bakk".) 

U d" i Nor~,' O.l: i udandct ('r dC I kjl'nr al l'n stor proSl'nt a V fU.l:k'ko llisjonen" skjl'r 
p! cllcr i umiddl'lbar nærhI.'l av flyplassc:nl', Av 17 1 r"gislrenc tilfcJ ler av fuvle ko llisjo. 
ncr i Luftforsvarll i p/:tiod"n 1961-1971 , skjcdde 50 unde r aVS~n)!, 47 undcr lamlinJo; 
o:~ 71'1 undcr flyvnins. Da slike ko llisjont" r er særli.!: farli):c neltopp i sta rt , o)/. landin.'~s· 
fasen. er del vikl i)/. :lo pron' og rl ... lu s.c re fusle plagen pl sdve fl)·plassc:nl'. 

Dcn flyplassen $Om i NmJole har hau de fleslt" fugJc kollis joncr er foruvri l{ 60<.10. D.' r· 
liter hll)/.l'r Ørland. Sola og RY.lUW. 

En rl'kk ~ forskjelli)l.e melodcr fot" rl-du.se re fly /fuglckollisjonsfarcn er p((Iyel b ,Ilo i 
utlandel 0/1 her i landel, Fl av diSS(' har de!lSve rrc !;itt virkclil{ /lode rl'su llllu.' r. Her skal 
bart' kon nevncs noen av dl' mCloder som har 'ært forsokl 1'5 vlre flyplasser: 

Ih skytning mtxl ha,ll I.l{l" ær for l d repe fugl. innfansin}o: av fu~d og fje,n ing ~v eAA OJol 
rdr. bruk aV automaliske skremnwkanoner, ul)kytning av forsk jdl i)l.e typer skremml" 
skudd. fjernl' tiltrekningsfaklOlN som f,eki. jordbruksakl ivitl"l. su mpomrldc, o)/. !II)ppd , 
fylli n)/.cr O.l! uISl'ndel$C av (uJoller) \"uS<'lskrik ved hjclp av ~ndoPplakere o): hoynall-rc. 
Den s;srnevnlc ml',ode i kombinasjon mt'(l smdhkudd har gm dl" beMe rt'Sli haler hos oss. 

Nit dl""! ,l(je lder ko llisjon('r umll' r selvc flyvningen, l', dct svært lile man kan /ljore for 
:lo h indre disse. Del man fO" t OJol fremst hu salset pi e r vanlill.ll av nurre fll):le"ekk ved 
h jelp av rada,. O"ervikning mcd ndar kan O)l.sa brukes lokalt for fll'plassomr:ldrr for 
! vanll' om smrre fugll'Svcrmcl . Melding om fugktrekk cr forulsall ,ltiu fJyvernc ettcr 
samlT\(' rUf inc $Om ~Ieorologiskc dala. Hcr i land(,1 hl per vi I komITIl' i /tan/lo mc.xI 
radarvarsl ing i 1973. 

Som allerl-de amY.!1'1 vil trolig fuglcnc fOf all frcmt;d v~re Cl problem for fl)'si kker. 
helen. D t"1 er .Ir rfor av slor viktighcl at man gjor ah fo r :1 rcdu!it're koll isjonsfarl'n. 0,1( 
.!.ll: rJi:; vikti,l( cr dCI al man lar hcnsyn lil fuglcprobkmct n"; planl l'jo(g ing a" nYl' fl)" 
plasSl' r. Der ,il f.cks. 'ærr me,!:el uhc ldig. for ikkc :1 si kalastrofalt. om man anl CAAl' f 
slOfflyplau 1':1 Salt holm ,'ed Danmark. [ dl' eVl'mudl l' inn· 0,1( ulflyv ningucklo renc 
fOIl' .... l r el av Europll$ storstl· fugletrekk. Pl .selve salth{,lm h ~kker IUM'nvi! av m:lkepllr , 
Ul{ i fal\'ann~1 rundt raSler og oV('rVintrl·r Sto re mengder svaner og ender. Plassc:ringen av 
dl'l1 nye flyp[ aSS~1l vcd St\lru p i Sk:1ne er kamkje yc l si farli<: sctt ut fra fly/kollis jons, 
ptGblcmalikkcn som Ul .·vemud l SalthoJm flyplan. Ti l tron for ihl'rd ige prOU.'SlCr '* 
adva rslc r fra sveri~cs orn itolo,!;t:r o)/. nalurvemfolk, er Stu,up flypl ass n:1 latt i bruk i Cl 
av Europas fuslerikesl ~ omr5der. 

Vi f:lr barI.' hlpe at en sto,fl)'plass i Nors.c vil bli plasse rt i et .fugld~tli)/.. omrld." OJol 
31 m~n YC,! s~lvc utformin.~l'n ay plusen gjor d(' n m insl mulig riluckkende pl fugll'ne. 

G"tul'" Lid, Zoologisk museum, Sars ):1 . l, N--Oslo~. 
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GAUPE OG HVITKINNGAS VED NORDRE V)YERN 

Den 16. jllii 19i 2 oMcrv('rrc vi l'n ,l(3Upe p~ nært hold ved Nord r(' 0 )·l'rn. 
Områdcr (' r li lholdulcd for ridyr. oJol Yi har fu nnCI ('It d repI. Del er ogsa fun net en 

d repl katlu,i:lt' i omr:\Jl"I. 
Den IK jllni 1972 obse"'erll' vi l'n Iwitkinn.lIls i Nord .. · 0 rrrn. 
DCI er i del omridl'1 di5M' eim·rya!jonl'n.· ble ,l:jorr ar d('n ny(' kca·fabrikken e r undl'f 

bYgJ:ing. 

Su mma ry. 
L)'nx and B.arnacle Goose at Norrhcrn O)·('m . 

A Lynx was oMcrvl..J 16, J llly and a Oarnaclc Goose 11i. JunI' 19-2 at thc norrh('rn 
l'nd of lak(' Orern caM of Oslo. Sit" Slellell. O)/iHd Frilsr'Qld. 

STALORM ER OBERV ERT I ROGALAND 
)r,l: " 1'1 ikkl' om noen andre p~ rso n l'r hl'r i saudasjfll.'n som cr mc.',l1~m i NZF. men 

kJ: kan da Ulrl·m · not' alen.·. 
)clj: har observert srllurmen, A"I."is /'"I.i!/I, i Saudasjocn de ll 6.7.1972. Stl Jorml·n be_ 

fa m S{',l!. i "cskan len mellom tnrrl' kviste r. sl('n o): gras. ) ~Jo: tok sri lormcn med meg hjem. 
de r jC.1): beho ld t d('n i ell cskc ml-d Ill"e kV ; ~l e r. mose 0/0: lov. /'.kn etter ('n l id forsvant 
sdlormcn sporl"st. Sencrl· hH ;es. ikh· $/:11 sdlorml'n i <.IN lwl<-. 

Dcn sr510rmm j •. /lo hadd(· var ikh' he lt uI>"uks!, 

Summary. 
Slow.worm obsnved in RUl!al~n,1. 

A slow-worm. A'I/:ll is /," ~i1iJ, was founJ in Saudas j&.-n on 6.VlI 1972. The slo,,··worm 
was at Ih ~ siJe of the road amo n,« ,l: r~ss and SIonl·S. It was !ahn home and kepI it in 
a bo". b:.l l laler is disa ppearl'J. and has not b.."l.'n M"l.'n sub:sc."<Juc lltly. 

FOrJkni"Cl"JII-/,,, NAV F; 
TOruSEN TIGRE 

Bare 2000 t;,; r{' cr fortsall i live i Ind ias SkoKCl. Ml.'n bestan,!en minkcr si h llrti,!! al 
landelS rcgjerin)! har anmodel FAO om hjel p lil l IY.-"are dl'nn(' dy rcartcn. All jakl pl 
l iger cr for bud i [ndia. ( Utl~J(o F~"I"'rl.1 

Samlepermer III FAUNA 

NI har vi Utt ny fors)'ning av samme Iype 
som ,idli,l('(1.' i Hmnn plasl mc.-d guIJbokslavl.'r 
pJ rygg .. n, se fow . NcderSI pl ryggcn er dct 
~n planlommc fo r nOlal om hvil ke Irganlj:cr 
permcn innehold('r. 

Som lidligere Jolir permen plass lil 2-2~ 
l rJ.lllngcr (8-10 Ild"·r). Av dd,c.lynncrc hef. 
rc r blir del plus til 3 l r};anser. 

Pri$l' n cr kr, 12,- pr. perm fri lt til S<'ndt. 
Iksri!lingsbdpp'."1 bes fo rhåndsbeta lt lil Ydr 
posIJ;irokonlO I 25 lB . Norsk ZooloJ; isk Fo r· 
~n inJol, 7..oologisk museum, Oslo 5. IkSlillinJ;en 
ml skrives pl baksiden av lalongen. 

lokalavdelinlj:enl' bn rekvi re re s.amlepermer 
{or Yidcrc .sa lg. 
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BOKAfliMELDELSER 

S. f.. 1. USPENSK I 1~72: Die Eiderenlen. 
Dil' Nt-ue B"hrn-Buchere i. A. Ziemsl'n Verlag, ''(' ill('nlY.-rg l.uthc tslaJI. 
10 3 s. 

En-I In ".<"nt",,11 innlednin,.: OVl:. :l>r f"/I'lartcocs karaktertrekk 0,1: systcma, ikk, ,1:;' dr. 
U5pensld ksm,," ,'o kort .mono:;trllfi. on' , de fi,(' anenI.'. Tr ksI('o ledsa).:<'s avemit:! 
middrIs s[r('k [ ('.en; n~c r o.&: man" .... bra Imos. Forfatteren har pi .", .dat;" ,'luJ m5tl' (lu 
, amk jurl sine t'!o<, <l.~ andr., russ isk" f",sk ~ r "s undeuøkelser O.l( (' ,far;o!'('. med da lu fr~ 
dt" uvrj ":,-, "",dl n, IIlln på nccn punktct ha, fO/hold i def nordli,l:c Sovit ' - s:t:rli.&: for 
ll'rfu!,kns vcdkomrnl'nde - fårt domine.e noe for mcget. Omtaltn aV hwr art , ]"u<'$ 
Jlwd b~'!rakrnin~l'r uver arl~n s <lk"no!!1;ske b~[ydojng . ",&: når dH !,:jeldn ærfugl burde 
deut va"., ,i l l !lenank.., f" r nmJml'nn o)/. norske for hold. En informasjonsrik Il).: lc~ver · 
di ~ buk h:i:.k for kil Oil h 'rd. 

I'ff PClhMI. 

H,·(j. PETZOLD 1971: Blindschleie und Schettopuslk, 
Dk Nc,,~ Brehm-I.lurhcrc i. A, Zit·msm Vedag. \Xlincnb<:r~ Lmhcr. rad!. 
102 s. 

Tilr ~kn p,i d{'nn~ hok ,., n",s.:u mi~vis.:·nJ, .. idu boken omfalrer lan.l'! mc' r ,·nn .1'1 
liu~kll forrdkr uu. Dl! <.er I)·ddi~ il' fn rfau(·rtn cr sy.uemaliker. $idln han ,.:.ir Cl $ol 
dtl91krl bildc· ilv hell' 5d lormfamili~m ,)·s lcmali kk o).: utbredels!.'. Le s.:·,en Hr imi.Ucrrid 
w:s ,\ en ":0.1 ,s.:jcnnotll .dclS<.'" aV dc flem, bio lo,lI.ish sider. inldu.i,·c 'crrMi,'huld, av de IQ 

,i!ldarl ln~· _ .o;t,ilormUl n.1t .<:ul b ll ko~lcn. lJ,,,ken {'r ook lilt fur spesiell fo r no rske z()ol",.:. i
ilu<lesscrle. men {o, <It- tJ m,·.! ~1Y~Si2I inlcrcssc for kr)"l>oJyrcocs liv 0.l( 1("\"0<1 vil .1"0 '·ær<· 
,i plus, {(l r bnkh)·U,·o. 

Pcr I'oh"n. 

THEODORE SAVORY 1971: Biology of the Cryplozoa_ 
Mcrru'" pul:lishio.c Co. Ltd .. En."JaoJ 19- ],48 pp. 

Dum,· lillr- Oil 1 .. ld f"$le b"k .. n tHnh~ndler ('n okolo~isk .<: ruppe av dyr som .<:lr under 
b: ' e.<:n .. lsen Cr)'PIOZ~. Ol·rsom ('n skal pro\"(' 5. ).:i ... n dcfinisj(ln_ ml del bli : En ).:ruppe 
av S:l'a I(' rn'srrish, d)'r som oppholder se): i morke under , Ieiner. bl~dcI, Slokk", og kvis
I,'r. , amf under b~rkl" n <tV U,~r dkr i andre omgivelsel h,·or miljøfo rholden .. er ,I,· 
5;J mme. 

Gruppeo nmfau<I hL" . .Irr S11 m miJd. cJJnko!,p"r. mosskorpioner. skrukketroll, sprOI ' 
half r o,:: borsl ~ hal rr, ~~ "11 sko lop<:ndl' re o.1t ll!5e nl>~ in . tW ke" tar fm srI! SY~ l r maf;kk. ,-,volu· 
sjon O·! d:"lo)/.i, U~n pi r 01;sJ. opplysnin .~ 010 inn>:lmlin).:sleknikk. En m!.'~<! hl'ndi~ 0.<; 

r n ·i b:;k som ff)'.t l kl n iUl bdalrs lil inwrcsS(.'lfl'. 
Alberl/.illrhammu. 

TH EODOR E S/\ VO R y 1')71. Evolution in the Arachnld a. 
M?rrow pLIblishin ... Co. Ltd .. En.\! land 1971.42 pp. 

I.\Okl o "mh~ "dkl k l a!s~ n Edd,·rk uPI,dyr (t\rachn i,la ). Otn lar fm ,t,.: SYSltlilalikk Ol': 
c \olll sjon. I" lr lk r31~\lnd .. ufllcner r r ,Id o:;så salt c p!' en Dvtrsikr mc\1 fakwnomi skc 
br:ll;rerrr . 

Boktn ('r Ir ltl tst. o\·e rsikdi~ o;<i ka" anh~ (al "5 ti! inlcrcss.nt r. 
Alhrrll_dleha/llma , 
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J. BAlOG H 1972: The oribatid genera of the world_ 
Ak~Jemiai Kiado, Bud~ pt'sr . ISS 5. + 7 plafcs. S 13.-. 

~ornmidd . (Ori":alei) har lillrukh1 St:J; s'adi!! ok ... nde oppmerksomher i forbindd:;e m,-d 
)ordbannsOkolog •. og dt't har d ... rfDr vær! ,!oskel it; l fl cn om(il.llCnde ovelsikl over d .. nne 
dyregruppe. Dw .. har vi nå HI! . 

• For i kunnt' kl as;o; ifix- re ledd·Jyr har ,lcI !idlig ... re vær! CII ~bsolutr forul!il:tning al man 
m~ne la"ft' 5eg en rekkt' {aJ;h.~nt'vnelJ,(:r på dyr('oL"S analomi,ke s{fuklurer. FodauefCn har 
her forS()kl s.:.-g med nO(' O)·lt - .som rl.'"du:;erer kr~Vl't lil fa).:lx:nevneJS<:l. KO/letabclJrn, 
som omfatr~r 6--10 vik,i~ .. syslemariskc kjelln~ le,ICn for d,- fnrsk jellj~e ,1eklen ... , ... , san 
opp punk"·,, fo r å leliC b~Sft·mmc l$("sa rtll:ide t . 

Illustrasj.cne, ~\. hornmidd opp,ar neSlC-1l halve bokelI. og nir di$.';{" blir bruk! sammcn 
ml'd ~~~le,,:,meJ $("snoklcne og kod~lab!>llcoe t'r del muli.1I for en il:kc-,pes ialisl :i plaSSt'"le 
et IOd,,",d III ~n av d .. -00 sl~klen .. som 1'1 om!~h . 

Ri{hard lI"ixu. 

MAR IT E. CH RISTIA NSEN 1972: BestemmelseslabelI over 
Crustacea decapoda - tifotkreps. 
Uoivl'rsi{('fsforlage(. O~lu 1972. 7 1 5 .. kr. 20,-. 

• j\I ~.! ~rnn<, b~slclOmtls:srabdkn har un(krvisn inJ;slineraturen i marin zoolo,lti ",.d 
vare ltll l\'USltNtr fltt l'l vndif,illt tii skuJd. Forfatt er innen har hrr samlei d~n dkls 
spr~dt~ lirreraluren o,lt sammen nlt'" e,.:ne i~kuallds~r gi tt ,·n on·lsikrli.., fremSfilJin .l; . 

lab~lle~ har med d(, fl es'e' an,·, tifOlklep, ( O~capoda) som {in nes langs dr kysI. ,il . 
sam,,:,cn .Uttl artcr av rekcr (Natanria ), la"shalekrt,ps (Ma(fllra /{cptantia), rrolJkrcp, o).: 
erem mkr"ps (Anomura), ,amt krabbt,r (Bra(h)'IJTaj. 1'0r~)\'Ii.~ cr alle nor,kc ti forkreps 
(Occapoda j tat, mtd i l·n ~t'stemlli sk H.t,-, m~d ).IiclJen.!c lalin,h n~vn. De, (d~) norske 
naVn fmner (·n undcr hvn art samm,'n med def lalinskc og S}'oonymer. 

Brst .. mmelsesnpklelle ~r enkle :I. bruke. o).: sammen med god .... oversikrl il(c I~gnifl,.;,·r 
h~ r sdv en on)·bc/lyno.t" ro ,k swrsu· muli..,he!er fOf ! arfSbcSI('mm~' sine d}'r. F.t li,t minu, 
er a l Dart" krabh:.--te!(mnl1eoe har m~kSf<Jkk. selv om del i lekslcn for h'·er art ... r mu me<.l 
slOrr,lscn sammen med beskrivel:;e av far;.;c, bioto p og ulbredelse. 

· En ).;0<1 f,!rklaring .av. urfr7 ~keo,-, brukl i l:J.b~ llen. sammcn fficd s kjem~liskc t ... .<:nin!>er 
J;J(Jf deo <>/,53. me.!(el 1I).I!)t'n.l!d.,!: for a lle krepsJyr. imele$sef( e amalore r. 

To,}. Sømlle/u". 

SV.El N l\IYRBER(;);\ 1972: Generell viltokologi, 
UniversiTetsforlaget. OsI". 16 1 5. Pris kl. 39.3 5. 

· M}'Ibt,r.'iC IS bok rcprcsenre rer noe 1l)·lr i v~r sparsomme oorskc læreboksl iueralul. O ... n 
VIser hvordan helhCfssyocl pl n~tu,en n5. Cl eo ~~lvfOI..,e, OK markeler en ulv iklinK,linje S()m 
går fra O . Olstad •• Jaknoologi_ !j{Hn kum i 1945. og fr~m lil MyrbcrgCfs bok .• Generell 
vihpknlugi. e, byggu på fort-lt"$oin.'(e r holdl ve,1 Norges t.andb'uk shø.!l~k ole, og Jen ,icr 
~el og,å noe om hvordan undt'rvisnin,.:,·n i dell<' fal! <f laglom. "-leo Myt!:x>tgU5 bok t·r 
.kke ~rl- velegne! til unde rvisn in,ft i fnukjcll (l(c skoltr, både almendannende og nl(>r 
yrkeso" .. mcrlr. Den bor ogd med utb;·u e k"nnL· lcs~s av ~lle med Cn JY lXn imeresse {Of 
\'i lmell og jakt . 
· &k~n gir en, OH'lSikt OVt-, vilmkolo,l;lcn sem er del I'·(lf("fisk<· glunnlag (or del prak . 

m ke vllmrJl. Sa lan).:t do har '·ær! mulig, har Myrherlo«1 !:x>ly'l ~i lt stoff m,.J ek~mpln 
fra norske eller nordisk<" (orhoIJ. Boken n Iculr5t o,.; hal '·0 binlogisk legning. nOC rom 
er tyddig i kap irlt"II'· om vilwlS ulbledd§.(", atferd. fl'produksjon 08 besrandsregukrio,.;, 
Dens mangt! på matema' iske f,,'msfillin):,-, r 0).1 hi(l(·ncrgC!iskc betraktninger vi l enkelt .. 
savne, m~n. dCI opplcllJ: M Ylb~·r).:el h.a r vall:\l for sin fremsti lling, gjør ~t han kan nå el 
,OJrrr publ!kum. Den bor nå fron fil a ll,· som stelkr Ull'J ellcl er inlercssert i jah 010( 

v!ltstdl. Boken av.duncs mf.! bldl' s,ikk()r,l - H,: arrsrel1i$ll'r. og anlx·(alc, herved fil alle 
inlC{eS5crtc. 

/lme Semb-Joha"IJO". 
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HEINZ PENZLIN 1970: Kurzes Lehrbuch der Tierphysiologie 
VEB G una" Fisdwr verL • .I(, 1ena, 466 ~, Pris DDR M 39,'0. 

Denne boken ('r skr('v('. (pl .ysk ) pl grunnlag a" ('n ford('~nifl,ll.sse.ic (orfancrtn har 
" in ,,-'d Ros.od Uni"l' rsi'l'f, lur Sll1denter i biologi. Swffcr spenner ovcr hele del spektrum 
en ~jl.'rne bll<' r ,L:l' nl' rl'lt fysiologi. O.' fpiologiske prinsip!>t'ne er ilJUSlfl'1! ikk{> oor., med 
.I, . . .. ,t<iisjonelk .lyrcnl' kanin, kall. TOn e og menneskeI, men forfaueren har ben)'!!'" 
aner fra hde ,.!)·rerikcl lil dene, lloken omfauer derfor o).(så d~ "ib iss.e aspeklCoC av den 
samnwnl i,.;nen<le fysiulu.I(ien. ~k,1 tn ramme så "id 50m dene e. del kl~tI ~I n<",n d)'perl' 
innfming i dl' enk(,lw emnl'ne e r d'"1 ikke plass liI p~ de ca. 410 sidene, Boken er hel!<-r 
ik ke ml' n. fra fOrfaUNCnS siJ~ :i gi cn inn()fing i geneldl fys iolo.l(i. mc:n del foru lselll-s 
al luen'n har en .Id kunnsbpt"I i fysiolo.l(i. anatomi . fpikk. kjemi ol' biokjemi. Den "il 
derfor kunne leSl's nll'd ).(0<11 u.byw: a" p<'r50n .. r 501fl holder pl med. ell"r h~r lau fprsll' 
3,'d"l in,L: i zoologi. 

I ,k 10 f:ITSH.' bpi!!,'n(' blir J;enerelle probJeffi{'r ang!..." d" enerl'i,. sloff· o,.; info,ma· 
sj<lns,slfornrnln i orj.(anisml.'n b~handlc'. h'-'>T del er la);1 ,-"kl på dbeskriv" f"nurn{>nl' n<' 
Ul fra en J)'nalnisk O.l( biok}'berne.isk belrakrn ingsm:ile. Derl'uer følger 10 kapider om 
slOffoPPlak o;.; fo,dd in."! i or"anisnwn. OJ.: om reJ.:ule ringen av Jel .im"rne miljo",., O" 
~islc 10 ka pitlenc lar for S~.I( sa n ~·, ner~e· og mu~kd_hs i olol! j . 

Tl'ksl Oj.( fi,;:ur~r ,'r dkrs pedagogisk mesel bra lagt opp. Bok,'n cr ~iJl'rc fors)'nI n1('J 
en lillcra ll"l isle med hen~isnin.l(n fil slØrre g,'ne rclk lærcb! lk l'f i cmnel. 0,1; 51><'51all ;lI l" 
ra"'r som omfllner .. Ik, dl' aspek",n" loriatteren har behandlet. Ocnnl' boken skull,' s.l· 
lNl'! pa.ue II1C~l'l bra f'IT i,o:lv5Iud ium. 

Kjoll l'ulllllli. 

PAU L & ANNE EHRLlCH 1972 : 
Population , Resou rces, Environment. 
\'Il . H. Fr,..:man & Co., San Franei~(), 1971. 2nd EJn '09 pp. 

T he Ehr! idlS, as prota.l(onills of the -~",'ironm~nla! cr i ~i s- . nc"d no inlroounion ~nd 
Ihe S<'{und eJiltOn of the; r book, -Populaliol1 , Rcso\!lcC!. Envi ronmen.: {om,,! off Ih,' 
p"'sscs only 2 YC-.lrs alrer Ihe firsl ,.Ji tion - such ;5 Ihe pace of d~vdopmenls in .his 
f;cld. Enli. el)' n,'W st'nions have be-en added and orhers u ltns ivel)' rev;scd. Th., bunk, 
~ IK-fry IOllle of over 50lJ 1)3).:('$, is a valuabk r..rr.en~~ wo.k on human ~olol!Y bOlh for 
slaff ~nd swdellls. Mosl <"<JflCC'PU and terms are weU .. xplainl.J, Cilhl" in Ihl' Il'XI or ;n 
-box", St'paral" frum Ihe main I"XI. The -boxcs· are ~150 used 10 gi\'e addi liunal t<ump
les ,,'hl'r,' Ihese ""ould inrerfe ... with . he main line of thoughl. AI th .. end of e-~ch ehapw, 
Iherr is a bibli~raph}' w;lh annotau.'d nOI<'S On mos. of Ih(" reference! ei lt..:l; a uscful 
LxlTa. Man}' of thl' enmples IhcmSt·lvcs arc drawn from Am .. rica. but dt" .. 'ader should 
ha\c no diffirulr~' in r('Ollin.1.: c'x~mples from neare r home. 

The d .. mo,r.:r~phie asp«'s of .he subjcrl arc givcn priOrilY. :IOmc,,'hal 10 Ihe detriml'nI 
of Ih" discussion on Ihe limiu .. l nafure of the eanh's rcWurCt"s and on pollul;o". The use 
of bofh Ihe Amerk-an/Enl'lish syslems of wcighl! and mcasurcs and Ihe metr ic system 
C~n b~ ccmfusint:. al!hou.'lh Ihe cClwersion labk on Iht inside Co\'er may ~o somt " 'a)' 
!Owards alle~iaring .his problem. 

Ahhough basically a rdtrtnet " ork it is cminend y readahk, de~p il<' Ihe 50mbre naturc 
of the pm,r.: noslicalions. ~nd Olle ",oul.l hope it ",i ll reach the ""id .. , rc~der.htp il deser"cs, 

Joh" B,i/lll;'l. 

R, tlf D/\RN ELI. 1971: Organism and Environment. A manual 
of quantltatlve Ecology. 
\'Il , H, Frl'~man anJ company. San Franr i ~co. 290 pp. 

Dell" n en samJ in~ .dl'vo,'d""r> OCT(·.l;nct på srud~nte r i dcn fpr~ll' dd ,'n ~ " SHidiet. 
O" n ~ i r .'lrd Oil. o"crs ikrl i.l( beskrivel5t, av (lVd"'r som bdy""r jl ko l o,l;is ~e asp<: kl'" inntn 
mod olo);i , f)'s ;olo);i ().I( Ix'haviou r. samt populasjons- og samfunns-ukoIOi;t. 

Odd /·/,,1"0'1611. 
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PELS·BACKER 1972: Pels, 
Pds, Backcr. Oslo. Aul' , 19""2.48 $. 

EI nr.Jelig. lile oppsla).:s\"erk som i alfalx'lisk orden omfarrc r Jc flest .. av de fa.l.:u n rykk 
50m har in lcrcsse for norsk publikum, Her Ii:tner man I'en,'relle opplysninger om p<:ls ~ 
grunnl~l'el for kansk je vc. dens eldsu, næringsv.';, sum i da,r.: jt(){l .. r ril lak for bevaring a\" 
nalurressursene, dc vill .. pelsdy. , f,eks. ,'ed fan).:sl rc,r.:ukrin/o:. 

Bokcns underlilld e r: .E" hJIIJboJ, ,,'gIII "r l'e!s,/1ulo(. i KullgtnIg"te sum bid,,,g lil 
J ØPe fumJelst:1 O.l; gled"'l nd pdJ/NJ.>.. Jø' Ken A. PederselI. 

F)'l keskomp~ndium for Roga!:ind: 
Om natorvitenskapelIge interesser knyttet til uregulerte og 
ubetydelig regulerte vassdrag, 
Bind l og Il . 

Kompendiel l" pl 372 sidcr Oj.( illustre" mcJ 112 Ii,r.:u rcr, 29 fO los O); 25 labcllcr . 
Det Cr her gjon Cl 5"' '' O.l( impon",,,ndc arb<:id,' 01,..:1 in nsamling av oppl}'soin);e, om 

narurviteJlskapel i,<:c imerl'SSl't. Sp('siel! "l'rdifuJk ('f dl' innholdsr ikt liuttalu rJ inene "'''Il 
o rnfauer man)(c fa.<:o mlldl' r. 

Beskrivelsene ~ v \"3s",l r3 ).:enl' l'r .I1Of! seil )(.k!c sel" mIl man ku nne pnske at det Va r 
bl i!! hrukt mer spalIeplass li l .len"e dekn av kom p<'ndi\'l , Spe ~;c lt burde man ha SaU opp 
hvi lke ddu a~ \'a., ~ira~"'l<" wm li,l,\,I;er innenfor de fo r s k;(' ll i_~{' vcblSoncr. Man burdc 
og~1 ha of rcl n~ mc'e lid på lx:!kri vc.'lse av dV('ne, ikh bare konsenrrtre ."'I! om 
~annene . 

Ta, man for seg dcn dekn som bc~rår a" r(,S\llt~ter som man tr komml'l frtm lil ved 
egne undtrspkelser. sil1l" man i,!( ;en me.! Jl'. inntrykk at .knnt delen med fo rJ e! k"nne ha 
"ært kUllel ~I~rkt n,'J. 

En av ,l;TI'OJll"Il<' t il d~ lle er al Cn slor .lcl av fclrundnsokelsene er foretan på en lid 
50m "d er d~n dårligst<· man k~n finne.' n~f dl' l /o: iclder bunnfau naundersrlkel5er i dcn 
dags "ann del h .. r ~r tal .. om, I oklober er nc.'mli.l( insektfaunaen, som ulg jØr en \"e5ent
liS dd 3\" bunnfauna" II . på sill min imum. De fl"5.e art,'r er kkkkel og ~relS pro<luks jon 
er enlen p-l .'ggslad ict eller larv('Jtl' e, sl sm:i al de me)!;('. lell ove. sees n-d innsamling"r. 
O.' an~ r man finnc r ('f i Slo. p ad slik(' som er utbr ... h O"Cr hele landel i sjuer mcd cn 
rik ins~bfauna og i 5jl)C1 f~lIi8e,,' 1'5 arrer, Disse r('Sulralene ,!:ir SVæ rt li lcn ~ runn for 
sp<kulasjoner over om sjdens fauna e r ri k eller falli,r.:. 

En ~nnen ling 50m svekh'r denne del .. n a" kompendi"1 er al man i arr sl islene fin ner 
oppfprt ancr 50m overhodel ikke lil hl)rer d.'n skandinav i ~ke fauna. I li llegg til delle ,or 
dt'n fisk"ribiolo,!(iske dd mindr" god, Konklusjonene er tru kkel pl tI for svakt g runnla/!_ 

Ska l en fOI50ke ~ gi en samlcl vurde ring, må del bli :10m folger: Skal man ; frcmlidcn 
ul:ubride kompt"ndie, for andre f~'lkc •. "il d;sse bli bedrt" dersom man konsentrc rer se.l( 
rrx:r om rCn beskti,· .. I5e. mindre om l ulfore in"eS!'cringer, Ocuom man alJikevd onsker 
:l. forela feh nndcrspkelscr, bm m~ n p! forh~nJ sk~ffl' s.:" st:lrte fal/lig kompetanse, slik 
al en bed re kan planl"AAC innsamlin!;er IOIrn l bcS!'l'mm(' malerialer. /l lbfff Lilleh(",'me~. 

FRITZ FOLLER 1972: Alpine und nordisch-alpine Orchideen 
(Die Orchideen Deutschlands, 10. Tell). 
D ie Ncue Brchm· Buchcrti. A. Ziemscn Verla); . Winenberg LUlhcrsladl. 
!lO $. 76 sv.fhv. ill. . 2 fa rvepl. I' ri5 5,70 DM . 

Boken avsltmer en seric som brhandlcr samtli,r.:e Iyskc (p,1 + veSI! o tchidl"' r. 10. del 
beskr ;"er IIg. norske, atte r: Nig.iu/l" IliK'''' Ch"mo,rhi$ "Ipi"", CoeogloJill"l d , idll, 
Herm iniu"l 1II00u)uhis, Lisft." (jl,,,r,, og mrd" I,,; deSSUlen Nig riu-:lla m;";,,/a Ol! Y,aun_ 
s/eil/e,;" xloboI" som {.' f fo rbehold I dt' n mc lI omcurop<:i ~ ke Hora. Arrsbeskri"dsene under
SIOlles gool av tallrike ill ustrasjonl.'r , se lv om disse e r av ('n noe vt kslende kva lilet , lloken 
kan try!;t anbd ales lil den ""m h~r fatl smaken på orch tde~: nes man"t c icndommdighecer; 
fo r andre vil den nok virke no" spesiell. s.:c r!i ~ gjeldcr delle den rred ie<lelcn 50m br
handler lyske popu ! a: rn~vn o~ mellom~urop<: isk ulbredd!;e 0.<: pkolo.a;iskc dala. 

F. W iJ(h'",,,m. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

NI'U fra UniverS;!!'I!'! i Oslo: 

Framkomiteer.s Nansenbelonnlng 1972 
Framkomitl:':ns NansenbdunninJ( ble i å r uukh dl prQfcs$Of John Ofa" Krog for han. 

bidra~ ril urfofsknin).:tn av polarlamlcncs bio!o~i. Han tr ~K:$lyrl'r av Zoofysiolollisk i,,
Sl itul! vcd Un;vc,s;ICWI i O slo. 

l en lan ~ rckh' publikasjonn ha r professor Krog b.:handlcr de fysiolollis kc rilpasnin,'lcr 
lil kulde 11'0$ plame •. dyr Ol< mcnn<,skcr. Han n tngasj~rt i Def internasjonalt hiolollish' 
prOllrams pros j<'krn I.Ind~r Sl'ksjonen Human Ad~plabilily. hvor han har ansvar f~}f d<:n 
J(.) av pros jekt'-I som an:~:i r nwnneskcnes !;Ipasnin,.: til arktiske for hold. l forbmdcl5C 
ml'd dl"ttl" prosjekt er det utfOr! omfancn ,k undcrsokelst'r over skohdappo:nc i Nord
Finland o:,: eskimoc:r på Gr~lnland. Han represenlerer ogcl Norgl' i dm internasjonal~ 
organisasjon for anlarktisk forskning . m .. d særl ig henblikk pa m • ..Jisin. 

Professor Krogs arb~ider omfaun sl vd laboratori..forwk som stud ie. og ~hperiml'n!l'r 
i felt i Nord.Fin-land. Nord·Norge. Grunland. Canada. Alaska ug Ikringsfr .. der. l ar har 
han vær, på en ekspedisjon lil Svalbard for l studl're sd 0)0: for å plaol .. ):.!:e en under· 
soktlse av svalbardr .. in"ns fysiolo)o:i . 
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Fra arbeidsutvalget 
~f(-dlemstalk-, pr. 31. juni 1972 var 2 32i. 
Informasjon om NZF bilr foman gitt - og ma fortsatt bli giu - både her og dl'r, 

I bind 4 av ALLV ERDENS FAUNII er del innfpyer er helr kapittel m(.,J informasjon om 
NZF. - NZI'-medlemsmerker er dessverre ikke, ferdig cnn:\. men vi hl pcr l ha del klart 
før å rsmØter. IIrbeidsurvlllgcl onsker konlakt med medlemmer $Om vil arbeid ... med PR 
for vh forening. 

Man ser frem dl svar på prisopP!;aven i 1973 : _En populær·zooloJ;isk artikkel ril Norsk 
Zoologisk Forenings lidsskrift , FAUNA.> Bedømmdseskomitt-cn vil bli utpekl. Formannen 
har sendr NZF"s SV3r pl Mil jøverndeparremenlel5 skriv vedrørende: _Regional nordisk 
plan for verneverdige biotoper os naturtype r. > - Norsk navneliSIC for noen urenlandske 
dl" har vært d røfret mt.,J tilslutning. 

K ollfillgellfetl for 1973. Vi gar n! over lil EDB og kassereren bt:r medlemmene ' ·ære 
cl snill å b ... raJe koming ... nten snarl'St - og na lurligvis heisl fpr årsmptet i mars. 

Fra redaksjonskomiteen 
Veiledning Ul Innsendere 8V manuskrlpler III FAUNA 

Manuskripler ml ~ære maskinskrever med dobbel linjeavsrand og brt-d marg på venstre 
side. liv r.ettcrim('ssigc grunner skrives tabelle r og figufl ... ks"'r på særskilte ark . 

Artiklenes og smlnotisenes tiller skal ov ... rscttes til l'ngelsk. I arlikler av inlernasjonal 
inleresse bør alle figurer og raJx>lIer ha engelske lInderteksIer. 

Latinske artsnavn skal und ... rsrrekes for l indikere kursiv, og dessur ... n skilles de ur 
med komma (ikke med parentes) slik: Den vanligSle ... r havsule, Sulø bIlSSIIIIII. som opp· 
fr ... r. 

Artiklene og smånotisr:ne skal ha et summary. 
ForfarletenS poSladresse, privat eller for arbeidssred, skal rydel ig al\8is t·tter summary. 
Litt ... rarurlisten skal settes opp ... r{('r folJ;('nd ... retningslinjer: 

Artikkel i l id$3krifl : 
Amadon. D . 1943: Bird w..-i.<;hls and ... sg " 'e iJ;hls.l'luk 60: 221-234. 

IInikkel i bok: 
Barth, E. K. 19~8 : Rovfug"'nt'. p. 1~6------200 i Fpyn & Huus: Norges J)relifi l/. Oslo 

(Cappekn) 583 pp. 

Boker: 
Berj,:man. s. 1944: Oiur. Slockholm (Bonnier) 237 pp. 

Sr: for pvrig l>ksempler i de sisre nummer av Fauna. 

NB: R~.,Jaksjon ... n har ikke a.b~idskapasilel t il 3. Juslere og rCU'" opp manuskript ... r rom 
avviker for mre for ov ... nnCVntc rerninplinjer. Slike manuskripter vil derfor bli relurnen 
for korrigerin8 av forfatw ... n selv. 

Manuskriprrr ril artikler ml Vært' rtxlaksjonen i hend ... sen ... s!: 
l. ja~uar, l. apr il. l. juli. l. okrober. 

Av hver arrikkel leverer NZF 50 sæflq'kk gratis hvis forfatter ... n ~lOs ker del. Forfaneren 
må selv betalt- d ... ! amall særtrykk rom ov ... rstiger 50. H vis det er flere forfaltere lil en 
artikk ... 1. !rrekker vi oss noe lenger med anrall graliH'kscmplaret pr. artikkel en er nær· 
mer ... aVTalt'. 

D(,t ,l;jøres spesiell oppmerksom på al: 

ETTERTRYK K AV ARTIKLER I FAUNA ER TILLATT OG 
BETINGELSE AV AT FORFATrER OG FlIUNA ÅRG. & NR. 

ØNSKELIG PA 
BU R OPPGITT. 

ReJrlksiollf!ll. 
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Fra ekskursjonskomiteen 

Fotosafari III Kenya 
Som m('ddelt i FAUNA nr. Jarrangere r NZF ; samarlx·;d mt-cl SAS ()~ lknnt-tt rd5<.·' 

bUl"('au en fOlosafari til Kenya i ØSI·A frika mrd Svt-rre "I. Fjddslad som bier. 
Det blir i lid,'n 21. jan.---6. feb. 1973 og d(1 '"' i den ~Il !edllin.': gin Uf ('Il farge rik 

brosjyre som man kall spdrr(' t"!ler hos f.,'k5. Iknn('ft r(' isebu r('au. Karl Johans gr. 3'j. 
Oslo l. 

NOF's og NlF's ekskursjon ti! Sør-Spania I mal 1973 
Hpslen 197:: arran!;('rf" NOF "n ekskursjon til T)'rkia og Rhodos. Denne turen var 

Ht"r alles m"ning så veJlykh·t ar "i vil utvide v:i rt tilbud om ('bkur5jontr til intness.n te 
urell!andskr onmld<'r. 

Dt-nne gang har vi planlag t en rur d! Spr-Spania, hvor l as Marismas sclvfo l.l(c1i!; inn· 
!;år i programmer. ON sisll'n"vntt- st.od Irengn vel in.l(cn n~rmete p(("S('n tasjon, men vi 
vil 0!;5å be!ij}ke steder w :n f.e ks. Ronda·fjdlene mt-d muli.l(heler for l se ,'n t('kkt- sorl ige 
fje llfuglarter. og Laguna 5alada hvor del finnl's t-n mengd" vBnnfu,l(lcr O.l( d,'ssu[l'n 
flamillgo. 

Ebkursjonell vil bli arrallJ,:"r! i sama rbeid med Ti<llreborg ReiJer. AvreiS<'Il <"r enlli 
ikke helt fastlagt. men vil fjnlle mod i pt'riodl'n 3 I. april-3. mai. Vi blir bom' i 8 dager 
medr('gnet rei5Cdager. Grunllptisell er ar\5[ån til (li. kr. 600.-. For d('tte belop f:ir man 
rciS<'n Gard('rmO('Il-Torremolinos (CoSta dd Sol) og r"lur. howllopphold og !O måltider 
(frokost og lunsj/midd~g) i Torremolinos. Ønskl'r nlX"n l'n('værc!se, bal kong osv .. kommt"f 
prisen for .lene i dll('gg. I)('I samm(' gjdder alk bussu,flukrl'r og hordlopphold i Sc:villa 
og La Palrna. 

Pl grun n av d('n SlOrc inter('sse vi allered" på nlvær('nd .. tidSpullkt merker for ruren. 
"i1 vi gj,;r .. oppm('rksom på at de som først mdder ii('g. vil ha fominnsre!! ril å hli med. 
AIllaIl d(' lragere er hcgrenii('1 ril 40. Pl m(' ldingsfristl'n er 20. i • .""" •. Alle vil få svar. og 
de som f1r bli med. fl r dessu ten et innlxlalingskorl hvor d"t vil hl i krevet Cl innrnd· 
ding.sgebyr. Nærm"re opplysninger om ekskursjonen vil hli sendt d(' ltakcrnl' i god tid for 
avreisen. 

Ekskursjonskod('re vil, fo tuwn undertegnede, bli Morten Brand! og Vi .!!,l;o R,1.'. De 10 
sistn('vnre kjenner sør-Spanias fugldiv megel godt l'!le t ne$ten el 115 opphold de r. 

Påml"lding sendes: Gunnar Lid. Zoologisk mU5<.'um. Sars gt. l. Oslo). 

Fra NZF Harstad avd. 
har vi lj!rdag 30. septembl."r 1972 mortatt fpl gende oril' ntcri ll,l( : 

Kvannesvann-saken - seier lor NlF, avdeling Harstad 
Mlod applaus og leu('t hjerte motrok m,.Jkmm.·ne i Norsk Zoologisk Fon'ning avd. 

Harstad dl'n off isidlc nyheren om at Kvanllesvallnet er fredet midlertidig for et lr. Ett.·r 
"n iherdi.r.: innsaIs fra sryrem('dkmmenc Bjdrn Rasch Tellcf!i('n og 5l'vald Ei l('rr*n lyktes 
d('t 1 hindre Icg,singen av en kloakkk-dning gjennom vann('1 OJ.: ut til sjoen. 

D('t Vat Bjdrn Rasch TdlefSl'n som ori('nrertl' ml-dlemmenl' om StyretS arbeide i den 
bektiske pt'riod('n på 5I.'nsommeren da saken SlO i fokus, og det fr('mg ikk ryd('li,l( at ml...! ' 
il'mmme fullt og helt var enige i al l'n frednin.,! av Kvan n('$vannet va r noJ\"('ndi.~ dl"! ' 
som naturvernområder skull (' behold('s i sin nuvæt('nde fo rm. 

Elter 1 ha arbeid"1 med sak('n !i('nl på. v1 rparwn og pl forsommer.·n synæs det klart for 
ilodd5<.'n i Zoologisk Forening al man ikke ville nå lenger gjennom ensidig kontakl med 
kommunen og dl'n sra!!ige naturverniospt'krpr. Man valgle 1 Kå dirt-kte lil miljoYl"!ndep"dr
t!'mentet med saken. da de! lx'!;ynrc 1 lakke OJ.: l i mo! l. september - .1"11 daleen som 
V"dr 5a fl for påbegynnelse av arbe idene i vannet fra kommunt-ns side. 

Bjprn RaSt"h T('lldsen bl(' da av slyre! Sl.'ndt i ens ær('nd til Oslo for 1 få konrakt med 
depart('menrets fol k pt'rsonlig. og gj('nnom samtalene der l)'kres det :i bindr(' utby~ing i 
vannl"!. 
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"kn Zoologisk Fowning ønsket ifplg" Ra.sch Tellehen ikh, 1 kri!iser(' kommunens syn 
j saken uten 5<.'lv :1 fremkgge l't alt(' tnaliv. Derfor foretok konsulentfirmaer 5imon*n & 
Strand" en kostnadsvurder ing for fotening('n der man kom ned p:1 "n sum av 82000 
kronet for ('n oml('gsing av kloakh'n ut('Ilom V3nn,,!. Dette er bar(' I) 000 kroner mer 
enn hva del kostl"f ål l-sge den gknnom vannel. 
. Kommun"n forerok til svarend.e betegning('r på ('n omlegging av kloakk('n, men kom 

tri el re.sultal som kostnadsmeSSIg Il O\"l"r .Iobbell sl høyt som konsu[('ntfirmaeu. D('lte 
sky[d('s .rplgl· RaSl.'h Tellefsen at kommunen har feilberegn(,1 [ellgden av de ledningl'r som 
m! kggl"5. samt at. kommu n~n har berl'gnet en altfor dyr pumpe til anleggl1:. 

StIvom Zoologuk Form "'g hc.1:rakler den midlertidige fredning som ('n seier. vil man 
fortS3U fpl!;(' opp saken som t:t ter deres men ing hdS( bør konkludere mw en endelig 
(rrd ning. 

Av andre sak('~ for(·ni n~e." v.il atbei~le m~d denne hps! kan neVnl"5 ('I opplegg for 1 sette 
opp fug!<'kassc.·r I Harsrad·d lsmktet. Vider.' vil man fpl!;e opp den anmdd('lse som (' r inn. 
gitt i forbindel5<' med påslandene om pl)'ndrin/l av Ørnereir i dislriklet. 

Foreningen vi! ogs:1 gå aklivt inll i arbeider for å fl danneI ('n avdeling av Norg('s 
Naturvernforbund i sør-Troms og Nordr(' Nordland. D('t opplYS<.'1 al dl1: allc r«le er 100 
mlodlemmcr av NalurV<'rnforbu nd"t som sokner lil d('lre distrikt(1. 

-kg. 

Den XIII Internasjonale etologi-konferanse 

Den XIJI internasjonale etolo!;i·konfe tan 5<.· vil bli a rrallgl"rt vw The Smithson;an In
slilUlion O.l( G ,"()rge WashinglOn un;vl'rsit('let j Washington D.C. i USA i dagene mellom 
cl('n 14. o.l( 2-1. aug. 1973. 

Etolog.kongr"iIf<'n arrang"res av d"n internasjonale etologi·komite, hvor undertegnede 
er medl('m fo t Norge. Kongressene bar væn avholdt som lukkeIe kongresser, baSl.'rl p~ 
invitasjon av hver enk('lt ddtakel. Listen over dem som skal inviteres fra hvert ellkelt 
I~nd ell.('r region. forberedes av den nasjonal(' representant . i Norge undertegne!e, og 
Itsl('n gWnnomgu d av regionens repr('scntant (for Skandinavia: proL Fabrilius i Stock. 
holm). Enddig gjennomgls listen kriti sk av general sekrcm:>ren for den int(' rnasjonale 
elologi-kongress. Slike lim'r har en I(' nd('ns til 1 bli nox' forh('nvæ"'nd,', og har ofl<' 
vær.t bast"rt pS .det e~~le ptiMipp at man har v~rr p! en kongress lidligere. D"n inter. 
nasronal ,·tologl.komlll1.'n har n! Ønsh 'l 1 fotalldre detle. slik at man ikke au!omalisk har 
rell lil l reiSl.' p.t neSI" kon/l rcss hvis man har Vært d h(' ld ig ! komme m('d pl (' n tidli. 
g,·re. Komit.:"n vil h,·rl·ttn fllCJ.:et noye vurdere hvorvidt en Pl'rson skal bli inviter! om 
igjen elkr ikke. 

Dl'n inlernasjonale ('rolog.komil':':·n har videre besl('mt at kongr(,s5<'n nå skal annonse_ 
res i dl' nasjonale "tologi·journaler. Denne annonsering"n skal gjJlre d('! klan at ddta. 
kclii(' i krJll.l(resS<' n er baserl pl invitasjon. ml'n at de som er interl'sS<'rl i å delta, kan søke 
d"n nasjonale dkr rcg ional(' r('prCSI.'ntanr for å oppnå en sl ik ifl\·itasjon. lk1:ingd sen for 
1 bli bctraktl-r e r al søken'n er aktiv i adfl·rds-forskn illg. OJ,: al hans !ij}kllad fplg('s av er 
brev fra l'n pt'rson som arbeid('r i adfNds-forskning og som er kjl'nl av mlodlemmene av 
dl'n inll'rnasjonal(' elologi-komite. 

Kongr('ssen vil i 1r bli annonsc.' r! i A ui",,,l Beh,wio. , Zeiu(h.ift fii. TierpIJchologiø 
og Rel'lIe de COl1/portemelll Animal. J(',I( h"dr funn('! def riklig ogd 1 gjørt· leSl.' rne av 
Fauna oppml"tksom pl hvorilod"s man ska! gl fr('m hvis man ønskt'r 1 bli inv,f('rt lil 
d isse etologi-kongr('ssene. 

Lim'n OVct invitasjon('r bpr være klar alkrede i 1972, og j('g vil derfor Ix om al inter. 
('ssene hellvender S<'g til ulldertcgnel(' så raskt som mulig. 

Holgcr Ursin. Avd...! ing for Nevrofysiologi og Fys iologisk psykologi, 
Fysiologisk instilutl, Arstadv('i"n 19.5000 Ik-tgen. 
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Kollisjoner mellom fly og fugler 
I forbindelse mN problematikken omkring kolli~ joner ml'llom fly og fugk r ønsker 

1.lOdeflegn<ode l komme i kontakt med pt'rsoncr som i sin millt:"'l' forsleg"ngnjenesle 
kunne lenkl' $Cl' i I,llfpre ornimJo,o:iske undersøkch." v<od ,,!re flyplasser og elle rs yære 
med på ! bekjempe fl,lg lepJag(·n. Som kjent er probkmer meJ kolli~joner mellom fly 0/1' 
fugler u adig voksende her i bnd<1'. 

De Klm ønsker nærmere opplysninger om u ken I.>I:s kontakte me,&: pi nedeflJt '\ende 
adre$SC. On oor helst opplyses om hY ilken kval ifikasjoner m,IO har. 

(,It'm"r Lid. ZooJo/( isk museum. Sats gt. I. Oslo ~ . 

Måling av eggeskalltykkelse hos fugler 
I fo.bindl'liit' med en unde.søkl'Js,e, Yed rprendl' fo ru rensningsproblematik""n hos fugle r. 

vil de undeflegnede g jerne komme i kontakt med personer som har private eggsamlingt·, . 
Som kjent kan miljogifler som klorerte hydrokarboner. f.eks. DDT og PclJ. Yirkl' inn på 
kalsiumomsctningen hos fugler. Celle forer lil al e8.!l:eskali tykkd:lC.'n rC<!u:lC.'rn 08 i eks· 
treme tilfelle r kan eggene reu og 51(1'1 briSte under I\IAningcn. 

For i undcrwke forholdet omkrinJI eAAl'SkalJrykkl'l:lC.' hos en del fugler her i landet. da 
særlig rovfugle r og sj!:,fugler. vil Yi mile tilg jengdig eggmateriale i norske mUM>e r. Den· 
verre Y;5I'r del seg at mu~ .. ene har lile male. iale fr" perioden euer (li. 1910. Vi hlpcr 
de rfor "t Yi ycd også i umyue eg;; i priya! eie. kan fa kompleue.e museumsma!erialec 
BarI.' r:gg hyor da to (CYI . ar) og lokalir"l (ay t. landsdel) er ang iu e r ay intercs:lC.'. 

Vi Yil understreke at !."ggcne illø vil ta n{)('n skad!.". da Yi kun skal mi ll' lengJ e oJ.: 
bredde og veie eggene. Ved hjelp ay en spnidJ fo rmel Yil vi s:1. indirekte få Cl mål fo r 
eggesuJl rykkdsen. 

I clr:n utstrckning det e r nodyendig yil Yi personliil dier yed rl'K-dhjelpere opPfoOke de 
Sleder de evenlueIle e,l;.l;samlinger befinner seg. 
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