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Fuglelivet i skjærgården - ømfindtlig for forstyrrelser 

GUNNAR LID 

I skjærgården langs vår langstrakte kyst finner vi et særeget og inter
essant fugleliv. De fugler som først og fremst dominerer er de såkalte 
sjøfuglene, en gruppe som ikke er noen systematisk enhet, men en samle
betegnelse på en rekke arter med overveiende marint levevis. Foruten de 
egentlige sjøfuglene finner vi i skjærgården flere vadefugler, andefugler 
og til og med en spurvefugl, som er helt knyttet til skjærgården, den 
lille skjærpiplerka (se tabell 1) . Alle disse fuglene kan man betegne 
«skjærgårdsfugler». Det er store forskjeller i fuglelivet til de ulike års
tider, og særlig i trekktiden vår og høst kan man finne mange arter der. 
Da det først og fremst er i hekketiden fuglene er sårbare for direkte for
styrrelser fra menneskets side, skal vi imidlertid bare ta for oss de van
ligste fugleartene som ruger i skjærgården. Enkelte arter er særlig øm
t ålelige når de har egg og unger, og i tabell 1 er det satt en ø etter disse 
arter. De former for forstyrrelser som fuglene blir utsatt for kan være 
meget forSkjellige, fra reirplyndring til bare tilstedeværelse på hekke
plassen, slik at foreldrefuglene ikke tør vende tilbake til reiret eller 
ungene sine. 

I de siste tiår har man for en rekke skjærgårdsfugler kunnet regi
strere en tilbakegang. Dette gjelder særlig områder med stor utfart og 
ferdsel, som f.eks. Oslofjorden (Norderhaug 1973). At nettopp Oslofjor
den må få stort utfartspress forstår man når man vet at hvert menneske 
i Oslofjordavsnittet gjennomsnittlig «disponerer» snaue 2 meter strand
linje, mens tilsvarende tall på landsbasis er 14 meter. I Oslofjorden er 
enkelte fuglearter som tidligere hekket der helt forsvunnet. Dette gjelder 
havørn, lomvi og lunde. Andre arter har som sagt gått merkbart tilbake. 
I tabell 'l er det satt en t ved de arter som på landsbasis eller noe mer 
lokalt (f.eks. Oslofjorden) har vist tilbakegang de siste årtier. 

Man skal selvfølgelig være oppmerksom på at tilbakegan'gen for flere 
av .våre skjærgårdsfugler neppe bare skyldes direkte forstyrrelser fra 
men'neskets side. Faktorer som miljøgiftene, og da særlig DDT, peB og 
Hg (kvikksølv), som vi har tilført naturen har åpenbart vært med på å 
redusere bestanden av enkelte arter. Det samme gjelder i høyeste grad 
oljeforurensningen som bare har tiltatt de senere år. Også mange sjø
fugler omkommer ved at de setter seg fast i fiskeredskaper og drukner. 

Også flere av våre fuglefjell ligger i skjærgården. Vanligvis er fugle
fjellsartene ganske beskyttet for menneskelige forstyrrelser, fordi deres 
reirplasser ligger på steder som ikke innbyr til generelt friluftsliv. Like-
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Fig. 1 

Hettemåker og fiskemåker oppskremt i en av koloniene i øra-området ved 
Fredrikstad. 

Black-headed Gulls and Common Gulls frightened from their nests in the (jra 
area near Fredrikstad. 
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F ig. 2 

Død hettemåkeunge i reiret på Akerøya juni 1974 - et resultat av 
forstyrrelser fra menneskets side. 

A dead Black-headed Gu ll chick in i ts nest on Akeroya June 19'74 -
a result of human disturbance. 

vel har vi de senere år stadig flere eksempler på at småbåttrafikk har 
forstyrret ved fuglefjell. Våre viktigste fuglefjellsarter er for øvrig satt 
opp i tabell 2. 

Særlig i de siste 10- 15 år har ferdselen i skjærgården øket kraftig. 
Stadig nye områder er blitt mål for folk som vil ut til «uberørte» steder. 
Med den sterkt økede trafikken med raske fritidsbåter blir nå også om
råder i den ytre skjærgård mer og mer besøkt, og nettopp her finner 
man ofte de mest interessante sjøfugllokalitetene. Akerøya ytterst i 
Hvalergruppen er et eksempel på et slikt område, hvor ferdselen har økt 
me~kbart de siste tiår. Dette gjelder både dagbesøk av båter og camping 
i kortere eller lengere perioder. I begynnelsen av 1960-årene kunne man 
maksimalt telle 10-15 båter som var fortøyd langs land av øya, mens 
man i 1974 i de største utfartshelgene hadde mer enn 60 båter bare i 
Akerøybukta. 

Fra 1961 er fuglelivet på Akerøya særlig godt undersøkt, da det ble 
opprettet en ornitologisk stasjon der (Brun 1964). I 1963 (Brun 1963), 
1965 (Lid 1965) og 1974 ble det foretatt meget grundige takseringer av 
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TABELL 1 

De mest typiske hekkende fuglearter i skjærgården langs vår kyst. 
The most typical breeding bird species in the archipelago along the Norwegian 

coast. 
Tegnforklaring : 
Hekkeområde. H : Mer eller mindre vanlig langs hele kysten, kan mangle 
Breeding area. enkelte steder, som f.eks. lengst nord. 

More or less common along the entire coast with a f ew 
exceptions e.g. far north. 

O: Oslofjorden. 
V: Vestlandet. 
T: Trøndelag. 
N: Nord-Norge. 

t: Arten har vist tilbakegang, dvs. mindre hekkebestand, på landsbasis eller 
noe m er lokalt de siste årtier. 
Species have shown a decrease i.e. l ess breeding populations in Norway as 
a who le, or in more local areas the past few years. 

ø: Arten er særlig ømfintlig for menneskelige aktiviteter. 
Species are especially sensitive to human activities. 

Smålom, Gavia stellata .. .. ....... .. ... . ....... ... .. .. . . . VTN t o 
Storskarv, Phalacrocorax carbo ................ .. ..... . . . TN 
Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis . ... . . . ... . . . ....... . . VTN 
Hegre, Ardea cinera .. ......... ....... ............... . .. . H 
Grågås , Anser anser . ... .. ........ ... . . . . ... ...... ... ... . H ø 
Knoppsvane, Cyngus 0101' ... . . .... . ............ . ........ . O (ø) 
Gravand, Tadarna tadarna . .. . ..... . .. . .... . . . . ... . .. .. . . H 
Stokkand, Anas platyrhynchos ....... . ... . . . .... . . .. .. .. . H 
Ærfugl, Somateria mollissima .. . . .. . ... . .... . . . .. . . . . ... . H ø 
SiJand, M ergus serrator . . ... ... . ... .. ........... . . H 
Havørn, Haliaetus albicilla ... . ...... . ......... . .. . ..... . VTN ø 
Tjeld, H aematopus ostralegus . . ... . .......... .. ... . .. . .. . H 
Sandlo, Charadrius hiaticula .......... . ........ . . . .. . .... . H ø 
Vipe, Vanellus vanellus .......... . .. . ............ . . . .... . H ø 
Steinvender, Arenaria interpres ... . ......... . . . .. . . ... . .. . H ø 
Rødstilk, T ringa totanus .... ..... ... . . ......... . . . . .. .. . . H ø 
Tyvjo, Stercorarius parasiticus . .. .... . . ... ..... .. .. . . . .. . H t ø 
Hettemåke, Larus ridibundus .. ... . ... .. .... ..... ... ... .. . H 
Sildemåke, Larus fuscus ................. . ... . ...... . ... . H ø 
Gråmåke, Larus argentatus . . ... ... .. . . .. . . .. . ... .. . .. . . . H ø 
Svartbak, Larus marinus . .. ... .. .. .. .. . ..... . ...... . ... . H 
Fiskemåke, Larus canus . .... . ........ ... . . . ... ... ...... . H (ø) 
Makrellterne, Sterna hirundo . .. . . . . . ... . ..... .. ..... . ... . H ø 
Rødnebbterne, Sterna paradisaea . ... ..... . . . . .. ... . . .... . H 
Teiste, Cepphus grylle .... ... . ...... .. .... .. . ........ . . . H 
Skjærpiplerke, Anthus spinoletta .. . .. .. ... .. . . . .. .. .. .. . . H 

all hekkefugl på øya. Takseringsresultatene for de mest typiske skjær
gårdsfugler finnes i tabell 3. Det fremgår klart at antall hekkende par 
av flere sjøfugler har gått merkbart tilbake. Særlig kraftig er tilbake
gangen for ærfuglen. I 1963 fantes ca. 60 par hekkende ærfugl, i 1965 
ca. 45 par og i 1974 ca. 25 par. En lignende tilbakegang finner vi også 
hos fiske måke, gråmåke og sildemåke. Hovedårsaken til tilbakegangen 
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for ovennevnte arter er åpenbart den økede ferdsel på øya. Arter som 
f .eks. ærfugl er meget ømtålelig overfor forstyrrelser i hekketiden. Et 
særskilt problem er at når ærfuglen blir skremt av reiret, blir dette 
gjerne øyeblikkelig plyndret for egg eller nyklekte unger av de store 
måkene (svartbak, gråmåke og sildemåke), enkelte ganger også av 
kråke. Av 23 registrerte ærfuglreir i 1970, ble hele 17 tømt for egg av 

TABELL 2 

De vanligste og mest typiske arter i våre fuglefjell. 
T he most commonly found species in Norwegian bird clitts. 

Havhest, Fulmar glacialis ....... . . . .................. . VN 
Havsule, Sula bassana . ... . ... .. ............... . ........ . VN ø 
Storskarv, Phalacrocorax carbo .. .. ..... . .. . ... . ... . .. .. . TN 
Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis ....... . .... . . . . .. . .. . VTN 
Krykkje, Rissa tridactyla . . .. .. ......... . . . ........... . . . VTN 
Alke, Alca torda . ...... . . . .. .. .. ..... . ... . ... . . .... . VTN ø 
Lomvi, Uria aalge .. ...... . . . ........ . ............. . . . .. . VTN ø 
Polarlomvi, Uria lomvia . . . ... . ........ . . . ....... . N ø 
Lunde, Fl'atercula arctica . . . . .. .. . . . . ....... . ... ........ . VTN t 

TABELL 3 

Anta ll hekkende par av skjærgårdsfugler på Akerøya (med Vesleøya), Hvaler, 
registrert ved takseringer tre forskjellige år. Arter merket med • har vanlig
vis godt skjulte reir . Tallene i parentes gjelder antall par av nyetablerte arter. 
The total number Of breeding birds in Akeroya, Oslofjord, registered in a three 
years census. Species marked with • usually have well-hidden nests. The num-

ber in parenthesis give the total pairs of n ewly-established species. 

Art 

*Gravand .... ... .... . . . .. .. . . . ...... .. . 
• Stokkand . . . .. ... . ... . . . . 
Ærfugl . ....... .... . .. ... . . . . . . . ... ... . 

*Siland .... ... .. ............. .. . . . . . . 
Tjeld .... . . .. ... .. . .... . . .. ... . ... .... . 
Sandlo ... . .. .. ... . .. .... .... . .. . 
Vipe .. ... . . . . ... . .. . .. . . . . . ...... ... . . 
Steinvender ...... . ... . ... . . .. .... . . 
Rødstilk ....... . ... . .... . .. .... .... .. . . 
T yvjo ... . ... . ... ........ . . . .. .. . . . 
He~emåke .. . ... . . .. . . ... .. . ... ... .. . . . 
Sildemåke ...... . .. .. ... . ... . ..... .... . 
Gråmåke ......... . . . . .. . .. . . . . 
Svartbak .......... . .......... . .... . 
Fiskemåke . . .. . . . .. . .... . . . .... . 
Makrellterne . . ... ... . .. . .. ..... ..... . . . 
Rødnebbterne .. . .... . ..... . . . .. . 

*Skjærpiplerke .... . . . ... . . . .. .. . .. . . 

Antall hekkende par 

1963 

4 
1 

ca. 60 
1 

18 
5 
3 
3 
3 
1 

ca. 40 
ca. 45 

6 
ca. 100 

4 

7 

ca. 300 

1965 1974 

2 3 
l? 3 

ca. 45 ca. 25 
l? 2 

18 15 
4 3 
2 4 
2 3 
2 2 
l? 1 

(57) 
6 ca. 10 
9 16 
3 4 

ca. 40 ca. 25 
8 ca. 12 

(3) 
16 18 

ca. 160 ca. 145(60) 
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måker eller kråker. Når ærfuglen forlater reiret naturlig, brer den dun 
over eggene så disse blir mindre synlig ovenfra. Skulle man være så 
uheldig å skremme en ærfugl hunn av reiret, bør man derfor bre dun 
over eggene for på denne måte å redusere faren for at reiret blir røvet. 
På Akerøya har det imidlertid vist seg at mange av stormåkene har lært 
seg at under dunen ligger vanligvis egg, så selv om eggene tildekkes går 
det likevel ofte galt. Av tabell 3 kan man se at andefuglarter som grav
and stokkand og siland, som alle har reir på mer beskyttede steder 
(under tette einerbusker, i fjellsprekker eller tett vegetasjon), tydeligvis 
er langt mindre utsatt for forstyrrelser enn ærfuglen. 

For øvrig bør man være oppmerksom på at terneartene, sildemåke og 
delvis hettemåke ofte flytter til nye hekkeplasser, gjerne et godt stykke 
unna. Dette fenomen kan derfor medføre at bestanden innen et avgren
set område kan variere «naturlig» fra år til år. 

Av tabell 3 framgår det at det totale antall hekkende par har for
andret seg lite fra 1965 til 1974. Imidlertid har hekkesuksessen gått 
gradvis tilbake gjennom perioden på grunn av forstyrrelser. Det var der
for prosentvis langt færre par som fikk fram flyvedyktige unger i 1974. 

Tallene for flere arter er for øvrig for små til å trekke sikre konklu
sjoner om tilbakegang eller fremgang. 

Når det gjelder forstyrrelser fra menneskenes side, vil jeg her komme 
med følgende eksempel fra Akerøya. I juni 1974 slo en familie seg tillike 
ved en hettemåkekoloni sør på øya. Familien oppholdt seg der det meste 
av dagen, og det var varmt og skyfri himmel. Det var nyklekte og f~ 
dager gamle unger i kolonien. Foreldrefuglene turde ikke f~y ned . bl 
ungene sine, og res\lltatet var at over halvparten av ungene l kolomen 
omkom. Mer enn 30 døde unge ble funnet dagen etter. Våren 1975 kom 
flere par hettemåker tilbake til den ovennevnte kolonien, men ingen hek
king fant sted, og fuglene forsvant igjen. 

Av det foregående skulle det klart framgå at forskjellige former for 
menneskelige aktiviteter kan virke negativt på fuglelivet i skjærgården. 
Blant de viktigste negative faktorer kan nevnes (cfr. Norderhaug 1973): 

1. Bortskremming av de voksne fuglene slik at fiender, som kråke, svart
bak, gråmåke, sildemåke, mink og røyskatt, lettere kan komme til for 
å røve egg eller unger. 

2. Opphold i kortere eller lengere tid (camping) ved sjøfuglreir/kolonier, 
slik at foreldrefuglene ikke tør fly ned til sine egg eller unger. Dette 
gjelder både i varmt og solrikt vær hvor egg og unger utsettes for 
sterk varme, og under lave temperaturer hvor det blir for kald~ s!ik 
at det derfor går galt. I enkelte tilfelle kan ungene også sulte IhJel , 
fordi foreldrefuglene ikke tør komme tilbake for å mate dem. 

3. Eggsanking til mat eller private samlinger. 
4. Slipping av hunder på skjær og øyer hvor sjøfugl hekker. 
5. Ulovlig jakt eller fjerning/ødeleggelse av reir for å bli «kvitt» fuglene. 
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Konklusjon 

For at vi i skjærgården også i framtiden skal kunne ha glede aven be
tydelig sjøfuglbestand, er det nødvendig at den stadig økede ferdsel til 
fuglenes hekkeplasser reduseres. Dette kan gjøres ved at man ved de 
viktigste hekkelokalitetene innfører ilandstigningsforbud i forplantnings
tiden. På samme måte som i vårt naboland Sverige, bør også vi få sjø
fuglreservater, hvor fuglene kan få hekke i fred. Det skal for øvrig nev
nes at Miljøverndepartementet for tiden arbeider med slike planer. Vi 
får bare håpe at vi snarest mulig får spesielle sjøfuglreservater. Dette 
er helt nødvendig dersom man vil bevc.re skj[:)rgården som et attraktivt 
fritidsområde med et rikt og variert fugleliv. 

SUMMARY 

BIRD LIFE IN THE ARCHIPELAGO - SENSITIVE TO DISTURBANCE 
Some affects of human aetivity on arehipelago birds are shown. In many 

plaees along Norway's eoast, and especially in the Oslofjord, the total number 
of breeding sea birds have deereased in the last years. Table 3 shows eensus
results for breeding arehipelago birds in 1963, 1965, and 1974 at Akeroya, 
Hvaler. 

Author's address: Zoologieal Museum, Sars gt. l, N-Oslo 5. 
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Observasjoner av mår Il: Toleranser og lydytringer 

ERLING KVALHEIM 

I tiden 1969-72 gjorde jeg en del observasjoner av mår, Martes 
martes, som ble publisert i FAUNA (Kvalheim 1974). 

Av de 6 mårene som kom til min tømmerkoie den gangen, har jeg bare 
sett to, Martin og Turid, de to siste vintrene, 73-74 og 74- 75. To nye 
er imidlertid kommet til, og dem kaller jeg «Pan» og «Diana». Alle disse 
fire har vært faste gjester. 

Etter størrelsen å dømme må de to nye være en hann og en hunn. Pans 
lengde fra snute til ytterste halespiss målte jeg fotografisk (se Kvalheim 
1974 : 198) i februar 1974 til 73 cm og til 75 cm i januar 1975. Dianas 
lengde ble ikke målt, men hun er i hvert fall ikke større enn Turid. Jeg 
går ut fra , uten å kunne vite det sikkert, at de to nye er Turids unger 
fra våren 1973. 

Første gang jeg så de nye, var da jeg kom til koia sist i november 1973. 
Da kom de til hytta fra samme kant som Turid, vestfra. Etter få dager 
var de så lite sky at de kom helt opp under vinduet sammen med Turid 
når jeg foret dem. Begge ble snart håndtamme uten store anstrengelser 
fra min side. Slik lettvint kontakt står i kontrast til erfaringene med de 
tre voksne mårene i 1972 og med den gamle hannen, Martin. Etter 6 års 
tålmodig nøding fra min side tok endelig Martin et stykke brød fra 
hånden min nå i våres, 1975. Men det ble med den ene gangen. Når jeg 
fristet ham de følgende dagene, ble han rolig stående, men vendte hodet 
avvisende bort hver gang jeg strakte hånden frem. - Jeg mener altså 
at de nye var så lite skye, fordi de var i følge med sin tamme mor. 

Aggressivitet under besøk ved koia 

Det fører 5-6 bekkedaler utefra i retning mot hytteområdet som 
inntil for 10 år siden var et urosenter med sterk menneskelig aktivitet, 
et knutepunkt for tømmerdriften i skogene omkring. Mårene møtes vel 
derfor i dag her i et slags «ingenmannsland» - eller rettere i «ingen
mårsland». 

Det er mulig at toleransen dem imellom derfor er større her enn nær
mere bolene, deres faste tilholdssteder. 

En ikke-tam mår , som gjerne er nervøs og aggressiv, mister muligens 
noe av sin dominans overfor en underlegen, men tam mår, hvis jeg er 
tilstede. Når det gjelder de fire mårene jeg har studert de siste to vint
rene, så er jeg imidlertid overbevist om at mitt nærvær nok kan ha vir
ket noe distraherende, men ikke foruroligende på dem. 

Alle observasjonene er gjort enten fra koievinduet eller inne i koia på 
rommet mitt. De reagerte ikke på kunstig lys eller på normalt støynivå 

128 F auna 28: 128- 139, Oslo 1975. 

TABELL 1 

Antall mår be søk ved koia. 
Number of visits to the shanty. 

16/11- 18/12 

Turid 9 .. 
Diana 9 . .. . 
Pan ~ . . ... . 
Martin ~ .. . 

40 
25 
36 

2 

Januar 

57 
22 
43 
46 

Februar 

36 
12 
24' 
29 

Nytt besøk etter 20 minutters fravær er talt med. 
A new visit after 20 min absense is included. 

Mars 

30 
18 
23 
33 

Ialt 

163 
77 

139 
110 

fra koia. Det spilte heller ingen forstyrrende rolle om jeg hadde til
skuere med meg ved vinduet. I hvert fall Turid tar dessuten like gjerne 
mat fra hånden til en fremmed som fra meg. Mårene reagerte positivt 
når jeg lokket med en stakkato plystretone. Ungdyrene kom da sprin
gende, og det gjør de stadig (1975). 

Vinteren 74-75 noterte jeg såvidt mulig hver enkelt mårs besøk ved 
koia i tiden 16/11-18/12 og 29/12- 31/3. Jeg registrerte bare besøk av 
sikkert identifiserte individer. Mange nattbesøk er nok ikke kommet med. 
Jeg var dessuten borte fra koia et par døgn nesten hver uke - tabell 1. 

Dianas besøkstall er meget lavere enn de andres. Hun kom sjelden mer 
enn en gang i døgnet. I en periode, februar- mars, virket hun meget ner
vøs og kom bare på besøk om natten mellom kl. 3 og kl. 5, nettopp i den 
tid på døgnet da det ellers nesten ikke var mårbesøk. I den siste tiden 
kom Pan ofte i fullt dagslys morgen og kveld, et par ganger endog midt 
på dagen. Tatt under ett falt de fl este besøk likevel før midnatt. 

I den første tiden av vinteren 1973 kom Martin østfra som han alltid 
har gjort. Men fra nyttår begynte han å komme vestfra som alle de 
andre. Årsaken kan være at han har funnet seg et krypinn nærmere koia 
i de ulendte bekkedalene på den kanten. Der er det flere steder meget 
storsteinet ur. - Martin må ha passert sitt livs middagshøyde, fant jeg 
ut. Hans hørsel og luktesans var dårligere enn de andres. Han fant ikke 
a lle fikenbitene jeg kastet til ham. De andre mårene ryddet opp etter 
ham. Martin gjør heller ikke de andres balansekunster etter. Jeg hengte 
fiken på en stang, figur 1 og 2. De andre mårene hoppet så opp på den, 
heiste fikenen opp og satt der og spiste. Martin falt ned en gang og 
pr~vde ikke siden. Diana greide det derimot hver gang, figur 3 og 4. 

Martin oppholdt seg imidlertid meget mer ved koia enn besøkstallene 
viser. Kom han om natten når lyset var slukket, gikk han inn i ved
skjulet. Der hadde jeg installert en vippekontakt til en alarmklokke på 
rommet mitt. Han gikk straks ut igjen når alarmen var utløst og stilte 
seg avventende utenfor vinduet. Hvis jeg sto opp og ga ham en brød
skive, ble han borte 10- 15 minutter, for så å komme tilbake, ringe på 
og få nok en brødskive - - . Han hamstrer. 
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Fig. 1 

Fiken ble hengt opp i sytråd på en stang. Mårene hoppet opp og heiste 
fikenen opp med en forlabb (her Pan) . 

The fig was hung from the bar by a thread. The marten hopped on the 
bar pulled the thread with a front paw to get the fig. 

Fig. 2 

Hver gang greidde Turid det meterhøye spranget, den vanskelige fiskingen 
med forpotene og endelig fortæringen av godbiten uten å falle ned. 

Turid managed every time the metre-high hop, the ditficult hauling and the 
eating of the reward without faZZing down. 
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Fig. 4 
Fig. S Diana konsentrer seg for å holde balansen i opp spranget. 

De yngre mårene hoppet lett og elegant opp på stangen. When hopping on the bar Diana must concentrate to k eep her balance. 

The younger Pine-martens hopped lihtly and elegantly ttp on the bar. 
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For å bli sikker på at denne ringingen virkelig var «mår-til-menneske
kommunikasjon» og ikke bare en tilfeldighet, ga jeg ham en gang en fiken 
i stedet for brød da han ringte på. Han spiste straks sin fiken. Men så 
gikk han inn og ringte og ut igjen, avventende. Atter fikk han en fiken, 
gikk inn og ringte og kom ut og satt der. Han fikk fiken fem ganger på 
denne måten før han ga seg. Jeg måtte faktisk til slutt slå av alarmen 
om nettene for å få fred. Men så ble han bare sittende ute i sneen og kul
den og ventet, en gang i 11/2 time i ..;- 22 o C. Av og til reiste han seg dog 
og ristet på labbene. 

Turid ringte også på hos meg. Hun var vant til å få maten bragt ut i 
vedskjulet. Kom jeg ikke ved første klemtet, så satte hun seg på alarm
klokken og lot den dure til hun hørte meg komme. 

Når jeg fOret mårene utenfor vinduet mitt, stoppet de ofte alle sam
men plutselig opp, reiste seg på bakbena og «speidet» oppover og ned
over en liten bekkedal nedenfor hytta. Med en sterk lommelykt, som lyser 
opp de 20 metrene helt ned i dalbunnen, prøvde jeg å hjelpe dem til å se 
bedre. De har dog aldri reagert på denne «hjelpen». Det får meg til å tro 
at de egentlig mer lytter enn stirrer ned i den mørke dalen. 

Tabell Il gir en oversikt over hvor ofte to av mårene er sett sammen 
ved koia. Tallene angir antall fredelige samvær (litt svak knurring har 
jeg sett bort fra) -I- antall sammentreff med jaging og fres (i parentes). 

TABELL 2 

Antall ganger da to av mårene ble sett sammen i fordragelighet + 
(ufredelige sammentreff). 

Number of times 2 martens were seen in peaceful encounters + 
(aggressive encounters). 

16/11-18/12 Januar Februar Mars 

T !j! ogD !j! 1 + (2) A 1 
T !j! og p 3 6 6 2 lB 
T !j! ogM 3 O 5 2 0+ (3) C 
D !j! og p 3 2 2 1 1 
D !j! ogM 3 O 7D O 3 
P 3 og M 3 O 6 4 3 

Anmerkninger til tabell 2 

Ialt 

2 + (2) 
15 

7 + (3) 
6 

10 
13 

A) To episoder, a og b, inne på rommet mitt. Mårene kommer dit inn 
gjennom et «katthull» i døren. 

a) Diana var inne og Turid kom tilsyne i hullet. Diana sprang fresende 
til og jaget henne tilbake. 

b) 21/11. Diana puslet med noe under bordet da Turid kom inn. De to 
ble ikke hverandre var før Turid begynte å bråke med et egg hun hadde 
funnet. Da skrek Diana opp, og begge for mot døren. Diana kom sist og 
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ble stående ved hullet knurrende og fresende i over 5 minutter uten å 
våge smette ut. - Med ett rettet hun seg opp, tidde og så mot vinduet. 
Jeg hørte skraping på planken opp til fuglebrettet, og Turid kom tilsyne 
på vindusruten. I neste øyeblikk var Diana ute. Diana syntes altså å være 
redd Turid til tross for den aggressive oppførselen hennes. 
B) 11/3. Turid og Pan spiste fiken fredelig sammen. Jeg ga dem så en 
brødskive hver. Pan dro østover, dvs. i «gal» retning (Hamstring?). 
Turid sto en stund og så etter ham. Så dro hun etter samme veien. 
C) a) 6/3. Turid knurret mot Martin og for mot ham. Det ble et kort 
sammenstøt, et fres, og Turid flyktet og reddet seg opp i et tre. Martin 
fikk så en brødskive og gikk like forbi treet uten å vøre henne i det 
hele tatt. 

b) 10/3. Turid knurret og for mot Martin igjen, men nå bøyet hun av 
i aller siste øyeblikk. Martin bare rygget litt tilbake. 

c) 31/3. Begge knurret mens de gikk omkring og spiste. Det var første 
gang jeg med sikkerhet har hørt Martin knurre. Turid holdt seg forsik
tig unna. 
D) 30/12. Diana og Martin gikk fredelig sammen. Da Diane snudde ryg
gen til, ga jeg Martin en brødskive som han forsvant med. Da Diana opp
daget at Martin var borte, ble hun stående, speidende til alle kanter. Så 
sprang hun bort der Martin hadde stått, speidet en stund derfra og søkte 
endelig litt omkring før hun slo seg til ro igjen. 

Jeg har sett bort fra at både Turid og Diana knurret litt mot Pan de 
første gangene de var sammen med ham i november. Den 19/11 hørte 
jeg imidlertid fresing og hvesing under gulvet, og jeg så en mår (kan ha 
vært en «fremmed » mår) kave for å komme seg ut i det fri. En annen 
(Martin eller Pan?) hadde bitt seg fast i dens hale. 

Måren skal ha to brunstperioder, en i juni-august (Gerber 1946) og 
en sekundær uten forsinket fosterutvikling ved årets begynnelse (bl.a. 
Hanstrøm 1963). I brunsttiden jager hannene hverandre. Det var over
raskende for meg å se mine fire mår tumle fredelig om hverandre uten
for vinduet nyårsvinteren -74. Turids unger var imidlertid dengang ikke 
ett år gamle, og Martin er sannsynligvis deres far. Brystflekkenes form 
og farge ligner så meget at også dette støtter antagelsen. lIelIer ikke 
vinteren 74-75 har det vært noen sammenstøt mellom de to hannene. 
Tvert om ble de på denne tiden ofte sett i lag med hverandre, oftere enn 
de to hunnene (tab. 2). Jeg har faktisk ikke hørt det minste knurr dem 
imellom. En forklaring kan være at Pan (snart to år gammel) ennå ikke 
er kjønnsmoden, eller at Turid (og Diana) ikke hadde noen brunst denne 
vinteren. Tabell 2 viser også at det hele tiden har vært et fredelig for
hold mellom Diana og de to hannene. 

Ikke noen gang vinteren 74-75 så jeg en hannrnår vise direkte sek
suell interesse for en tispe. Likevel - sist i januar observerte jeg Turid 
presse hele kroppen sin ned i sneen, helt utstrakt og åle seg et par deci
meter fremover. En time senere kom Pan. Han gjorde nøyaktig likedan 
på det samme stedet og veltet seg også litt på siden. 
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Når det derimot gjelder tispenes interesse for hannene, så observerte 
jeg 30.12.74 at Martins nærvær ikke var helt likegyldig ror Diana. Turid 
viste også interesse for hva Pan foretok seg den 11.03.75. Den eneste 
gangen jeg har fått se en tilsiktet kontakt mellom to mår, var da Turid 
07.01.75 gikk rett bort og snuste på Pan - dog uten at han reagerte på 
det. 

Av tabell 2 ser det ut som om Diana holder seg borte når Turid er 
ved koia, og at hennes sammentreff med Pan også er sjeldne. Diana går 
likevel godt sammen med de to hannene, så jeg mener at hun er dominert 
av Turid. Diana kommer heller ikke inn på rommet mitt lenger. De siste 
ga ngene hun kom, g jorde hun stadig snarturer ut for å se om veien ut 
var klar. Det kan ha vært alvorlige sammenstøt mellom henne og Turid 
på rommet mitt mens jeg har vært borte. Jeg pleide å legge ut fiken og 
brød der før jeg dro. 

Turids aggresjon mot Martin ka n muligens komme av at han har slått 
seg ned for nær bolet hennes i skogen, men jeg tror at den økende uom
gjengeligheten hennes kommer av at hun skal ha unger til våren. 

Lydytringer og fysisk kontakt 

Litt knurring mellom mårene er sjelden alvorlig ment. Det kan være 
en truende bløff eller en anmodning «mellom venner» om å få beholde en 
godbit i fred . Karakteristisk nok er det de to tispene som - med ett 
unntak - har vært opphav til all den knurringen jeg har kunnet identi
fisere. Det er dessuten bare de to eksepsjonelt tamrr:e, Trine og Diana, 
som har tatt seg den frihet overfor meg. 

Diana var en gang oppsatt på å få t ak i noen fiken på kjøkkenbenken, 
men jeg jagde henne ned igjen gang på gang fordi jeg ville fotografere 
henne i spra nget. Hun knurret hele tiden uten et øyeblikk å se direkte 
på meg. Til sist gikk knurringen imidlertid over i noen nervøse grynt 
mens hun avvekslende strakte seg på t å og krøkte seg sammen til sprang 
uten å våge hoppe til. 

Det er hos må r en kontinuerlig overgang fra knurring over fresing til 
hvesing med tiltagende opphisselse. Jeg har tidligere nevnt Dianas knur
ring og fresing i forsvarsposisjon med ryggen fri ved katthullet inne på 
rommet mitt. Hvis en mår blir forfulgt, stiger derimot knurringen og 
fresingen mot hvesing slik jeg hørte i 1972 da Martin jaget en annen 
hann mens Turid reddet seg opp i et tre. 

Brink (1972) oppga at hannrnår i brunsttiden gir fra seg en lyd som 
høres som et hurtig : «tokk-tokk-tokk - -». Dette er utvilsomt samme 
lyden som jeg har hørt fra tre hanner og dessuten to hunner. Bortsett 
fra et enkelt tilfelle har dyrene imidlertid da vært alene med meg. 

Den ene gangen jeg hørte lyden fra Pan, var Turid tilstede, men enda 
hun en gang tråkket på halen hans og snuste på ham, så brydde han seg 
ikke det minste om henne. 

I den siste tiden har Diana, den mest tillitsfulle av alle, gitt fra seg 
lyden hver gang hun har vært hos meg. Ellers har jeg i løpet av fem år 
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bare hørt den brukt ialt seks ganger hvorav tre ganger som et kort 
«tokk-tokk» av Turid idet hun forlot rommet mitt. Bare de to ungdyrene 
(godt 1% år gamle) har brukt den i lengere serier, ca. 5 minutter. 

Inntil nylig betraktet jeg denne tokk-tokk-Iyden som en godlåt . Best 
har jeg hørt den når Diana trekker seg tilbake med en fikenbit hun har 
fått . Jeg har også hørt den ganske svakt mens hun spiser. Hun går lik
som og småpludrer mens hun er hos meg, av og til meget svakt, av og til 
sterkere. 

Nå har jeg imidlertid hørt lyden i en ganske annen sammenheng. En 
kveld virket Diana mer enn vanlig nervøs. Alt hun fikk, tok hun med seg 
opp på en snehaug, en «lyttepost» , og satt hele tiden oppmerksomt vendt 
mot bekkedalen nedenfor. - Med ett stivnet hun til , kastet seg rundt og 
flyktet. Hun entret et grantre 15 m unna, og derfra hørte jeg sterkt og 
skarpt en serie på 10-15 «tokk-tokk». Hun ble, så vidt jeg kunne se, 
ikke forfulgt aven annen mår . Det er mulig hun hørte en rev nede ved 
bekken. 

I en lignende situasjon - en rev i dalen - reddet Turid seg opp i et 
tre og satt der og bare knurret. En annen gang flyktet Martin opp i en 
gran for en grevling, men han var helt taus. 

Diana sendte altså ut et sterkt «tokk-tokk - - - -». Det hørtes for meg 
som et nødrop. 

Mitt nærvær har muligens spilt en rolle i de tilfellene jeg har hørt 
lyden brukt. Jeg tror det kan være en infantil ytringsmåte som blir av
stemt etter sinnsstemningen, lyst eller ulyst, og som selv voksne dyr 
kan falle tilbake til når de, som hos meg, er blitt avhengige av foring. 
Dette er min foreløpige tolkning, som gjerne skulle bekreftes. 

S~tt på denne måten blir det imidlertid vanskelig å forstå hvorfor jeg 
a~dn hørte lyden fra Trine (Turids søster som ble borte i 1973) enda jeg 
foret henne hver dag fra hun var et halvt år gammel. Selv om hun var 
~esten like ta:n .o~ tillitsfull som Diana er nå, så var det likevel en tyde
lIg «terskel» l tIllItsforholdet som hun aldri overskred. Hun tok mat fra 
hånden min, men kom aldri nær meg ellers, ikke engang støvlene mine. 
Hun rygget momentant tilbake om jeg kom nær et hår i pelsen. - Diana 
derimot støtter seg til meg med forlabbene på kneet mitt, og hun rea
gerer ikke om jeg berører pelsen hennes. Hun har sittet ved sengen min 
om natten, så nær at værhårene har kilt meg i ansiktet. 

J.eg mener altså at mitt nærvær vanskeliggjør en tydning av denne 
«tokk-tokk»-lyden. I de tilfellene jeg har hørt den, har den ikke hatt noe 
med seksuell atferd å gjøre. Dermed vil jeg dog ikke ha sagt at denne 
~yden ikke også kan ha en funksjon i brunsttiden. En enkelt gang har 
Jeg hørt en snurrende eller kurrende lyd fra Turid, ikke ulik lyden fra 
en katt som maler, men meget sterkere, - hørbar gjennom å pent vindu 
10 m unna. Samtidig fikk jeg se fysisk kontakt bruk som kommunika
sjon mellom to mår. I dette tilfelle er det sikkert at mitt nærvær ikke 
spilte noen rolle. 
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Jeg har på grunnlag av mine notater laget en noe sammentrengt skisse 
av det som hendte, figur 5. 

I Dl : Diana går rundt og leter etter fiken. 
Tl: Turid står oppreist og speider oppover og nedover bekkedalen 
mens hun gir fra seg en kontinuerlig snurrende lyd. 

Il D 2 og T 2 : Turid har beveget seg i rolige sprang bort til Diana, hop
per over henne, snur med det samme og hopper tilbake. 

III Ta: Turid er vendt tilbake tilkanten mot bekkedalen, speider, nå stå
ende på alle fire. 
Da: Diana har uanfektet fortsatt å lete etter fiken, finner ikke mere, 
beveger seg i rolige sprang mot Turid, hopper over henne og fort
setter mot skogen - i den retning hun pleier forsvinne. Turid står 
rolig til Diana har hoppet over. Så legger hun seg øyeblikkelig «på 
hjul» med Diana, og begge forsvinner i full fart. 

~ ------ --
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Fig. 5 

Fysisk kontakt som kommunikasjon mellom to mår, Turid (T) og hennes 
l-årige datter, Diana (D). Se for øvrig teksten. 

Communication between martens, Turid (T) and her l-year old daughter 
Diana (D) , by physical contact. See text. 
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Dette hendte da Diana var ett år gammel, 30. mai kl. 5 morgen. Hver
ken Turids snurrende lyd eller hoppingen kan ha vært noe al!l.rmsignal. 
Sannsynligvis betød det bare: «La oss se å komme oss avsted.» - Det 
var fullt dagslys. 

Episoden forteller om en viss bindin3" mellom en hunnrnår og hennes 
ett år gamle unge. En kan gå ut fra som sikkert at ingen av de to tis
pene hadde unger det å ret; for den 30. mai skulle da ungene vært i bolet. 

Jeg takker konservator Jørgen A. Pedersen for hjelp med manuskriptet. 

SUMMARY 

OBSERVATIONS OF PINE MARTENS Il: TOLERANCE AND VOCALIZA
TIONS 

Four wild Pine martens, Martes martes, (so tame as to accept food offered 
from the hand) were under observation for 5 months (November- March) 
last winter (74/75). The observed martens were, a femal, her two nearly two 
years old cubs (a male and afemale ) and an old male, aEsumed to be the father 
of the cubs. The previous winther the se four animals were observed to be peace
fully together up to February. And as late as the 30 May the same year there 
was recorded a certain companionship between mother and daughter. A sketch 
will show how physical contact was used as communication between the two 
of them. 

The observations made last winter showed the elderly female's inc re as ing 
aggressivity towards her daughter (not directly observed, conclusion of other 
observations) and towards the old male animal. The reason is assumed to be 
that the old femal was pregnant. The two male animals were more of ten seen 
together and always at peace. 

A few sounds were registered such as a short of staecato "tock-tock"-sound 
(as Mr. Brilik connects with males in mating-time). This certain sound was 
heard both from males and females and was not observed to have anything to 
do with courtship/mating. 

Author's address : Steinspranget 68, N- Oslo 11. 
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MEDDELELSE NR. 189 FRA TRONDHJEM BIOLOGISKE STASJON 

Trekk fra den marine Flora og Fauna ved Jan Mayen 

BJØRN GULLIKSEN 

Innledning 

I september-oktober 1970 fant det sted et vulkanutbrudd på Jan 
Mayen (Gjelsvik 1971, Siggerud 1971, 1972) . På den nord-østlige delen 
av øya bygde det seg opp mer enn 4 km2 med nytt land ut i havet. Lavaen 
dannet omkring 4 km med ny kystlinje. 

For å undersøke virkningene av vulkanutbruddet ble det i juli-august 
1972 sendt ut en ekspedisjon med deltakere fra bl.a. Norsk Polarinstitutt 
og Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet. En av ekspedisjonens 
oppgaver var å studere dyr og planters kolonisering av det nye lavaom
rådet som ble dannet under vann, en annen var å foreta en undersøkelse 
av den marine fauna og flora rundt hele Jan Mayen for å kunne sam
menligne denne med fauna og flora på det nydannede, undersjøiske lava
området. I løpet av den måneden ekspedisjonen varte ble 42 lokaliteter 
undersøkt med trekantskrape og 17 lokaliteter av froskemann (Fig. 1). 
Innsamlingen ble begrenset til fastsittende alger og bunndyr større enn 
0,5 mm. (Nærmere detaljer om materiale og metoder er beskrevet i Gul
liksen, 1974 a.) 

Den Norske Nordhavsekspedisjonen (1877) med fartøyet «Vøringen» 
var den første ekspedisjonen som gjorde marine undersøkelser ved Jan 
Mayen. Fem år senere overvintret en østerriksk ekspedisjon. Den utførte 
et meget omfattende arbeid, og resultatene er publisert i en stor mono
grafi: «Die osterreichische Polarstation Jan Mayen». De fleste senere 
ekspedisjoner som har besøkt Jan Mayen har fortrinnsvis benyttet øya 
som mellomstasjon for undersøkelser ved Grønland, Svalbard eller andre 
områder i det nordlige Atlanterhav. Blant disse er den danske Ingolf
ekspedisjonen i 1896, ekspedisjoner med forskningsfartøyet «Michael 
Sars» i 1900 og 1903 og de franske «Porquoi-pas» ekspedisjonene i 1912 
og 1926. 

Områdebeskrivelse 
Jan Mayen har et flateinnhold på nesten 380 km2, er ca. 54 km lang og 

ca. 16 km på det bredeste. Den ligger ved en tverrsprekk fra Den Midt
atlantiske Rygg, 550 km NNØ for Island og 430 km ø for Grønland, og 
er den nordligste vulkan i Atlanterhavet. Det er ingen utpreget sokkel 
rundt øya, men enkelte steder har lava rent ut fra fjellsidene og bygd 
opp grunne lavaplatåer. Ellers finnes dybder på 2000-3000 meter i 
umiddelbar nærhet av øya, særlig på nordsiden. Vannet rundt Jan Mayen 
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Kart over Jan Mayen med skrape- og dykkstasjoner. Dykkstasjonene 7, 8 og 9 
Jigger på det «nye» lavaområdet. 

Map of Jan M ayen with dredging- and diving stations. The diving stations '1, 
8 and 9 are located at the "new" lava ground. 

er en blanding av vann fra den kalde øst-Grønland strømmen og den 
noe, varmere Nord-Atlantiske strømmen (Iversen 1936). Under ekspedi
sjo~en i 1972 varierte vanntemperaturen i overflaten mellom + 3,9°C til 
+ 5,0°C, og saltholdigheten mellom 33,85 til 34,39 %0, og dette er gan
ske normalt for disse farvann. Tidevannsamplituden er omkring 1,0 m. 
Isforholdene kan være meget varierende, noen år er det mye is rundt 
øya, andre år blir det ikke observert is. Drivis kommer med øst-Grøn
land strømmen og treffer som oftest den nord-vestre kyst av Jan Mayen. 
Den gjennomsnittlige isgrense for Arktisk sjøis i april for perioden 
1946-1963 gikk omtrent til Jan Mayen (Steffensen 1969). 
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TIdevannssonen 

Tidevannssonen i arktiske strøk er oftest fa ttig på liv. Hovedgrunnene 
til dette er særlig isskuring og frost (Stephenson & Stephenson 1954, 
Ellis & Wilce 1961). P å Jan Mayen er i tillegg la vaen meget porøs, den 
brytes lett i stykker av bølgene som kan være meget kraftige i disse far
vann, og fastsittende organismer mister lett sitt feste. Spesielt var stran
den langs det nye lavaområdet meget ustabil. SjGen brøt stadig stykker 
løs av lavaen, og vi observerte enkelte steder at strandlinjen forskjøv 
seg flere meter i løpet av få dager. 

Mest iøyenfallende av dyreliv øverst i strandsonen på Jan Mayen er 
små, røde strandmidd. Ellers er den eneste vegetasjonen her spredte 
flekker av svart Verrucaria-lignende lav. Sand og rullesteins-strendene 
har ingen algevekst på grunn av den stadige skuringen av partikler mot 
hverandre. Den eneste algevekst vi observerte i tidevannssonen var 
tynne belegg av grønnalger på forholdsvis stabile underlag. Vi lette også 
spesielt etter blåskjell og rur i tidevannssonen fordi det var en viss 
mulighet for at disse organismene skulle f innes, men vi fant ingen av 
dem. 

Typisk for fj æra på Jan Mayen er ellers store mengder med drivtøm
mer som bl.a. kommer fra sibirske elver. Enkelte av stokkene hadde 
marin påvekstfauna (epifauna) ; bl.a. ble det funnet andeskjell, Lepas 
anatifera L., men vi undersøkte ikke faunaen på stokkene i noen særlig 
grad. 

Fauna og flora på bunn med grus, sand eller leire 

Generelt er det ved Jan Mayen en meget heterogen fordeling av dyr 
på bunn med grus, sand eller leire. Skrapetrekk som ble tatt geografisk 
nær hverandre hadde ofte en meget forskjellig sammensetning. For å 
illustrere dette er resultatene for muslinger, pigghuder og sjøpunger fra 
seks skra petrekk, stasjonene 7, 8, 9 og 20, 21 , 22 (Fig. 1) valgt ut 
(Tabell 1) . De tre første og de tre siste trekkene gikk parallelt med 
hverandre. Alle skrapetrekkene var omtrent en sjømil lange, båten gikk 
med samme fart , og trekkene er derfor .til en viss grad sammenlignbare, 
selvom de har liten absolutt kvantitativ verdi. 

Stasjonene 7, 8 og 9 inneholder henholdsvis seks, seks og fire arter av 
muslinger, pigghuder og sjøpunger (Tabell 1) . løyenfallende er at den 
hyppigste arten (Astarte borealis) på de to grunneste stasjonene (7, 8) 
ikke forekommer på den dypeste stasjonen (9), mens den hyppigste arten 
på den dypeste, Ophiura sarsi, ikke forekommer på den grunneste sta
sjonen,7. 

Sammenlignes stasjonene 20, 21 og 22, er forskjellen med hensyn til 
antall arter større. Også her mangler den hyppigste arten fra de to 
grunneste stasjonene, A. borealis, på den dypeste stasjonen. O. sarsi, den 
hyppigste arten på den dypeste stasjonen, fantes heller ikke her på den 
grunneste stasjonen. 
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TABELL 1 
Antall individer av de forskjellige arter innen Bivalvia (muslinger) , Echino
dermata (pigghuder ) og Ascidiacea (sjøpunger ) fra seks skrapestasjoner ved 

J an Mayen i 1972 (se Fig. 1). 
N llmber Of i ndividuals of each species withi n B ivalvia, E chinodermata and 

A scdidiacea from 6 dredging stat i ons. ' 

Stasjon 
Dyp 

7 8 9 20 21 22 
30 m 60 m 90 m 30 m 60 m 100 m 

Bivalvia (muslinger) 
N UCldana p ernu la (Miiller) ..... .. .. . 
Yoldiella f rigida (Torell ) ... . .. . . . . 
Dacr y dium vitreum (Moller) ... ... . . 
Chlamys is landica (Miiller) . . . .. . . . 
T hracia m y opsis (Beck) Moller . . ... . 
Cusp idaria subtorta (G. O. Sars) .. . . 
A starte montagui (DilIwyn) ..... .. . 
A st arte borealis (Schumacher) 50 
Thyasira equal is (Verill & Bush) . . .. 
A xinopsi da orbi cu lat a (G. O. Sars) . . 
Serripes groenlandicus (Brugiere) . . . 2 
Mya t r uncata L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
H iat ella ar c t ica L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Similipect en groenlandicus Sowerby . . 

Echinodermata (pigghuder) 
Stephanast er ias albula (Stimpson) . . . 
Ophiopholis aculeat a (L.) . .. .. .. ... . 
Ophiura sarsi Lutken ........... .. . . 
Ophiura robusta (Ayres) ... .... .... . 
Ophiura sp. juv . ..... . .. . ...... .. . . . 
Str ongylocentrotus dr oebachiensis 

(O. F . Muller) .... .. . ... . . .. . .... . 
Cucwmaria frondosa (Gunnerus ) . . .. . 
Psolus phan t a bus (Strussenfelt) .. .. . 
Chiridota laevis (Fabricius) . ....... . 

Ascidiacea (sjøpunger) 
Aplidium sp i tzbergense Hartmeyer . .. 
Cnemidocarpa m ollisp ina (Redikorzev) 3 
Molgttla romeri Hartmeyer ..... . ... . 
E ugyra gluti n ans (Moller) .......... 6 

2 

1 
22 

8 

5 

8 

5 

4 

29 

9 

2 

52 
48 250 

112 
11 

3 
17 

4 

3 
3 

2 6 3 
2 6 
1 5 

1 

1 
3 

24 207 
8 
1 

15 
111 

10 

18 
20 56 

1 
99 1 

Sjøpungfaunaen viser også interessante særtrekk, f. eks. ble det funnet 
helEl, 99 individer av Eugyra glutinans på st. 22, mens bare ett individ ble 
funriet på st. 23 og ingen på st. 21. Derimot ble en annen sjøpung, Cne
midocarpa mollispina, ikke funnet på st. 21, mens 56 individer ble fun
net på st. 22, og 20 individer på st. 20. 

Tidligere er det beskrevet et Astarte broealis - Macoma calcarea 
dyresamfunn fra Jan Mayen (Parat & Devillers 1936). Dette dyresam
funnet skulle være meget vanlig ned til 25-30 meters dyp. Selvom våre 
undersøkelser ikke var kvantitative, støtter de ikke teorien om at det 
finnes et slikt dyresamfunn ved Jan Mayen. A . borealis var hyppig på 
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enkelte områder, men vi fant ingen eksemplarer av M. calcarea. Denne 
muslingen er heller ikke tidligere registrert levende ved Jan Mayen 
(Ockelmann 1958, Sneli & Steinnes 1975). 

Typiske leirbunnslokaliteter ble kun registrert på to områder, stasjo
nene 22- 25 og 37-39 (Fig. 1). På førstnevnte område var børsteormen 
Chone injundibulijormis, muslingene Nuculana pernula og Astarte bo
realis, krepsdyrene Gitanopsis inermis og Photis tenuicornis, pigghudene 
Ophiura sarsi og Ophiura robusta og sjøpungen Cnemidocarpa mollispina 
av de hyppigste dyrene. P å sistnevnte område var krepsdyrene Brachy
diastylis resima, G. inermis og Monoculodes borealis, muslingene N. per
nula og Axinopsida orbiculata og pigghudene O. sarsi og O. robusta av 
de mest hyppige. På dette området fant vi også flere eksemplarer kraf
tige dypvannsreker, Pandalus borealis, i skrapeposen. 

Sandbunnsområder, fra fjæresonen og ned til 20-30 meters dyp, hadde 
en meget fattig fauna. Det ble foretatt flere dykk på denne bunntype, 
og kraftige bølgeslagsmerker fantes ned til over 20 meters dyp. Den 
svarte, grovkornete lavasanden er sannsynligvis i stadig bevegelse og 
miljøet stiller harde krav til organismene som lett kan males i stykker 
av sanden. På en sandbunnslokalitet fant vi følgende meget lave verdier 
for biomasse (alkoholvekt) : 5 m dyp: 5,04 g/m2, 10 m dyp: 0,92 g/m2, 

16 m dyp : 0,04 g/m2• De eneste dyrene som fantes i forholdsvis store 
mengder var amphipoder, men de er ikke tatt med i ovennevnte verdier 
fordi straks man stakk hånden ned i sanden for å ta en bunn prøve kom 
de strømmende til i store mengder. 

Fauna og flora på steinbunn 

Den nedre grense for de fastsittende algene ligger på omkring 30 me
ters dyp ved Jan Mayen. Blant de mest vanlige artene er Halosaccion 
ramentaceum, Phycodrys rubens, Audouinella membranacea, Halosiphon 
tom en to sus og Alaria pylaii. Særlig var A. pylaii en dominerende art og 
dannet enkelte steder tette «tareskoger». Røde kalkalger var også van
lige, særlig på strøm eksponerte områder som ikke allerede var bevokst 
med andre alger. 

Flere dyr forekom ofte sammen med algene. Blant disse var enkelte 
hydroider, begermaneten Haliclystus sp., og marulke, Myoxocephalus 
scorpius. Marulke forekommer sannsynligvis i store mengder ved Jan 
Mayen. Vi satte fire garn en natt og fikk 56 marulker, men dessverre 
ingen andre fisk. Marulken ble okså ofte observert under dykking. For
gjellesneglene Acmaea rubella og Margarites helicinus satt vanligvis på 
røde kalkalger. Begge disse sneglene er selv røde, og sannsynligvis virker 
algene både som kamuflasje og som næring for disse to snegleartene. 

De fleste fastsittende (sessile) større bunndyr på steinbunn ved Jan 
Mayen tilhører gruppene svamper (Porifera), nesledyr (Coelenterata) , 
muslinger (Bivalvia) , eller sjøpunger (Ascidiacea). 

Svampene dannet ofte kraftige belegg på sidene av steiner eller andre 
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Fig. 2 

Stein med sjøanemonen Tealia felina crassicornis. Bildet dekker 
109 X 164 mm. Dykkstasjon 11, 25 m dyp. 

Rock with the actininan Tealia felina crassicornis. The picture covers 
109 X 164 mm. D iving station 11, 25 m depth. 

vertikale flater. Svampene, som lever av detritus og plankton, sitter 
sannsynligvis fortrinnsvis på vertikale flater fordi de da har best mulig
het til å fange opp partikler fra vannstrømmen. Inne i svampene fore
kom det også ofte store mengder slangestjerner avarten Ophiopholis 
aculeata. Enkelte svamper hadde over 100 slangestjerner pr. m2• Armene 
på O. aculeata har langs randen en fin kam som brukes til å fange opp 
næring; plankton og organiske partikler, fra vannstrømmen. Armene 
strekkes ut på en slik måte at de danner en størst mulig fangstflate mot 
vannstrømmen. 

Samme biotop som svampene hadde også ofte en annen filtrerende 
organisme, den kolonidannende sjøpungen, Didemnum albidum, som 
dannet store, hvite belegg med en tykkelse på ca. 0,5 cm. 

Sjøanemoner, hovedsakelige fjæresjørose, Tealia jelina, var en av de 
hyppigste organismene på horisontale hardbunnsflater hvor ikke alge
veksten var for kraftig (Fig. 2) . Tettheter på over 200 individer pr. m2 

var ikke uvaniig. T. jelina er et grådig rovdyr. Vi observerte at denne 
sjøanemonen konsumerte kråkebollen Strongylocentrotus droebachiensis 
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Fig. 3 

Fra en populasjon med muslingen Hiatella arctica. Bildet dekker 
109.X 164 mm. ?ykkstasjon 2, 10-12 m dyp. 

From a populahon of the bwalve Hiatella arctiea. The picture covers 
109 X 164 mm. Diving station 2, 10-12 m depth. 

som. fantes .i store mengder, men om dette er sjøanemonens vanligste 
nærmg ble lkke nærmere studert. På horisontale hardbunnsflater fore
kom også ofte den vanligste muslingen på hardbunn boremuslingen 
Hiatella arctiea, som ellers også er meget utbredt i arktiske strøk (Fig. 3). 
På Jan Mayen observerte vi tettheter på over 1500 individer pr. m2 av 
denne muslingen. 

Den selvbevegelige faunaen på Jan Mayen var mer variert enn den 
fastsittende. Blant de mest iøyenfallende artene var amphipodene 
Caprella ~p. , Gammarellus homari, Ischyroceros sp., nakensneglene Cory
phella st~mpsoni, Trinehesja viridis, Dendronotus sp., forgjellesneglene 
A. rubell.a, lt!. helicinus, pigghudene O. aculeata, Strongylocentrotus 
droebach~ens~s, Cucumaria frondosa, Stephanasterias albula og marulke 
M. scorpius. ' 

Det foregår alltid et konkurranseforhold mellom alger og fastsittende 
~yr om ~u~strat ned til det dyp hvor plantene ikke lenger får tilstrekke
lIg lys bl sm fotosyntese. Dette resulterer i et utpreget vertikal sonering 
av planter og dyr på hardbunn, og denne soneringen er karakterisert ved 
at ved økende dybde og dårligere lysforhold blir det færre planter og 
flere dyr. 
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På en og samme stein på bunnen kan også livsforholdene være meget 
forskjellige. Oversiden av steinen er vanligvis mer eksponert for lys enn 
undersiden. Dersom strømmen hovedsaklig kommer fra en side vil denne 
siden få tilfort mer næring, og dette har betydning for utbredelse av de 
filtrerende bunndyr. Helningsvinkelen på substratet har også sin betyd
ning, bl.a. for avsetning av larver (flere bunndyr har larver som aktivt 
kan velge substrat). Dyr og planter er derfor fordelt omkring på steinen 
etter sine spesielle krav. Som alltid er det vanskelig å generalisere, men 
i hovedtrekk var de dominerende dyr og planter på Jan Mayen fordelt 
omkring på en stein fra Jan Mayen som vist på Fig. 4. 

Kolonisering av det nye lavaområdet 

Bunnen av det nye undersjøiske området ved Jan Mayen besto hoved
sakelig av renskurt, fast lava. Ved første øyekast så bunnen ut til å være 
fullstendig gold nesten to år etter utbruddet i 1970, men ved nærmere 
ettersyn viste det seg å være avsatt enkelte hydro ider og mosdyr 
(Fig. 5). Andre fastsittende dyr registrerte vi ikke. Hydroider og mos
dyr finnes også på de gamle områdene, men er sjelden de dominerende 
organismene, og det er derfor utpregete forskjeller mellom det nye og 
de gamle når det gjelder fastsittende organismer. 

Den selvbevegelige faunaen hadde flere representanter på det nye lava
området som også fantes på gamle områder, bl.a. G. homari, Ischyroceros 
sp., Dendronotus sp. (Fig. 6), Buccinum spp., S. droebachiensis og M. 
scorpius, men alle forekom mer spredt enn på gamle områder. 

De marine bunndyrenes kolonisering av det nye området kan hoved
sakelig foregå ved spredning av larvene, og ved at «voksne», selvbevege
lige dyr vandrer inn på det nye området. Sistnevnte spredningsmetode 
ser hittil ut til å være den mest omfattende ved Jan Mayen, bl.a. fordi de 
største tetthetene av dyr var langs randen og på de dypere områdene av 
det nye lavaområdet og at det var den selvbevegelige faunaen som hadde 
flest representanter. 

Kun fem algearter ble funnet på det nye lavaområdet. I motsetning til 
faunaen, hvor alle arter, med unntak aven (Gammarus setosus) ble fun
net på gamle områder, ble hele tre av de fem algene kun observert på 
det nye lavaområdet. Dette var Monostroma sp., Porphyra miniata og 
Halosiphon tomentosus. Det ble ikke lagt like stor vekt på innsamling 
av marin flora som marin fauna på ekspedisjonen, og dette spesielle for
hold kan derfor skyldes utilstrekkelig innsamling av alger, men kan også 
ha andre årsaker. 

Typisk for de fleste fastsittende dyrene på gamle områder ved Jan 
Mayen er at de blir forholdsvis gamle. Dette er intet ukjent fenomen i 
arktiske områder. Thorson (1936) nevner bl.a. eksempler fra fjordene på 
øst-Grønland hvor det på samme område finnes 6-8 årsklasser av sam
me muslingart tilstede samtidig. For enkelte arter fant han tilogmed 
12-14 årsklasser tilstede samtidig. Den dominerende muslingen ved Jan 
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JAN MAYEN 

DistribtJtion ei conspicuous ber(hic organ15ms 

on rock from obout 20 m depth. 
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Skisse aven stor stein fra omkring 20 m dyp som viser fordelingen av de mest 
iøyenfallende planter og dyr. 

Sketch of a boulder, showing the distribution of the most conspicous plants and 
animals. Ca. 20 m depth. 

Mayen, Hiatella arctiea, kan bli 6- 10 år gammel. Sjøanemoner kjennes å 
ha livslengder på over 50 år, og enkelte svamper kan bli 25 til 50 år 
gamle. Både floristisk og faunistisk sett er det derfor store forskjeller 
mellom det nye og de gamle lavaområdene ved Jan Mayen. 

KonklusJon 

Den marine fauna ved Jan Mayen har et tydelig arktisk preg. Av de 
30 pigghudartene som hittil er registrert, har 14 arter fortrinnsvis en 
arktisk utbredelse, 12 er arktiskjboreale, og 4 arter er boreale (Skjæve
land 1973). Det arktiske preg karakteriserer også sjøpung-faunaen, hvor 
8 av de hittil 12 registrerte artene har sin hovedutbredelse i arktiske 
strøk (Gulliksen 1974 b). Av molluskfaunaen er 103 arter hittil regi
strert; av disse er 83 arktiske (Sneli & Steinnes 1975). Hvis man sam
menligner utbredelsen av de registrerte snegler og muslinger med de som 
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Fig. 5 

Hydroider, mosdyr, nakensnegl og egg av nakensnegl fra det «nye» landet. 
Bildet dekker 109 X 164 mm. Dykkstasjon 7, 15-20 m dyp. 

The "new' grounds with hydrozoans, bryozoans, a nudibranch, and eggs from a 
nudibranch. The p icture covers109 X 164 mm. D iving station 7, 15-20 m depth. 

er funnet ved Spitsbergen og øst-Grønland, ser denne faunaen ut til å ha 
flest likhetspunkter med faunaen lengst syd på øst-Grønland (op. cit.) . 

Mange observasjoner tyder på at vanligvis går vekst og produksjon 
senere i arktiske strøk enn i varmere farvann. Det finnes eksempler på en 
viss kuldetilpasning ved metabolske prosesser (Dunbar 1968) ; og Thor
son (1950) har også observert bemerkelsesverdig rask vekst hos larvene 
til enkelte marine invertebrater. Likevel, Ellis (1960), som har studert 
faunaen i arktiske områder i Nord-Amerika, fant flere ting som tyder på 
at, produksjonen går sent i Arktis ; bl.a. lang levetid hos dominerende 
muslinger, få arter som har pelagiske larver og færre predatorer. Hans 
resultater støtter i hovedsaken hva Thorson (1933,1934,1936) kom fram 
til ved sine undersøkelser ved Vest-Grønland. 

Det er ennå ikke klart om sakte vekst hos organismer i kaldere far
vann er en nødvendighet på grunn avenergikrav fra andre reaksjoner 
hos organismen, eller om sakte vekst i seg selv er en økologisk tilpas
ning (Dunbar 1968). Uansett, sannsynligvis vil det ta lang tid før for
holdene på det nye lavaområdet på Jan Mayen igjen er normale, noe som 

149 



Fig. 6 

Lavastein fra det «nye» landet som viser en nakensnegl av slekten D endro
notus. Bildet dekker 109 X 164 mm. Dykkstasjon 7, 15-20 m dyp. 

Lav a rock from the " new · grounds showing a nudibranch of the genus Dendro
notus. The picture covers 109 X 764 mm. D iving stat ion 7, 15-20 m depth. 

også de store forskjellene mellom det nye og de gamle lavaområdene an
tyder. Den arktiske fauna og flora er derfor sannsynligvis meget øm
fintlig for plutselige forandringer i miljøet. 

SUMMARY 

NOTES ON THE MARINE FLORA AND FAUNA AT JAN MAYEN 
A volcanic eruption took place in the autumn 1970 on the 360 km2 arctic 

island of Jan Mayen. About 4 km of new coastline was created. The benthic 
marine fauna and flora on "new" and "old" grounds were investigated during 
an expedition in August 1972. Generally, the fauna at Jan Mayen has typically 
arctic features. No typical animal communities on level bottom were recorded. 
The dominant sessile fauna at the "new" grounds were hydrozoans and bryo
zoans, at the "old" grounds sponges, sea anemones, bivalves and colonial asci
dians. Most of the motile species on the "new" grounds were also found at the 
"old" grounds, but they were much more sparsely distributed. Five algal spe
eies were found on the "new" grounds, and only two of these were also found 
on the "old" grounds. It will probably take many years before the fauna and 
flora at the "new" grounds is nearly the same as the fauna and flora at the 
"old" grounds. 

Author's address: Biologisk stasjon, N-7000 Trondheim. 
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Nye norske funn av liten gråsisik, Acanthis flammea 
cabaret 

A. BERNHOFT-OSA 

Det første funn i Norge av liten gråsisik, Acanthis flammea cabaret, 
ble gjort på Ornitologisk stasjon på Revtangen i 1962, og det skulle gå 
10 år før jeg atter traff på denne fuglen. Det var på Sola høsten 1972. 
(FAUNA 22: 271- 272, 1969 og 26 : 215, 1973.) 

For tiden har jeg en levende o som 20. oktober 1973 ble fanget i nett 
sammen med en « på Gruda i Klepp herred. - Den høsten var det lite 
gråsisik, mens det derimot i oktober-november og delvis i desember 1974 
forekom en hel del også her i Rogaland. Selv så jeg de første 28. sep
tember i Melsheia øst for Sandnes. Flokkene inneholdt fra 5 til ca. 20 
individer. 

I hagen min på Sola var det siste høst rikelig med bjørkefrø, og i mor
gentimene og om formiddagen hver dag fra 6. til 10. oktober såes en og 
annen småflokk som forsynte seg med frø sammen med bergirisker, 
Acanthis flavirostris, og tornirisker, A. cannabina. Noen av gråsisikene 
slo seg ofte ned ved de to lokkefuglene mine, en vanlig gråsisik og den 
ovenfor nevnte liten gråsisik fra 1973. Gjennom vinduet kunne jeg holde 
øye både med dem og et par nett. - Om formiddagen 7. oktober satt ett 
eksemplar av liten gråsisik en stund i nærheten av lokkefuglene. I da
gene 9. til 16. oktober fanget jeg 3 og beholdt dem levende. Den 26. ok
tober ble 3 eller 4 iakttatt samtidig, og 28. november fanget jeg 21 grå
sisiker, og av disse var ikke mindre enn 6 liten gråsisik. 

I tidsrommet fra 7. oktober til 6. desember 1974 ble i alt 15 liten grå
sisik tatt i nett og dessuten ble noen eksemplarer observert, så tilsammen 
forekom minst 20 individer i min hage. I siste halvdel av desember satte 
jeg ikke så ofte ut lokkefugler og nett, men 16. januar 1975 fanget jeg 
ett enkelt individ. 

Egil Soglo oppholdt seg på Store Færder i oktober 1974, og han har i 
brev meddelt meg at 24. og 25. oktobet fant det sted et stort trekk av 
gråsisik og mange ble ringmerket. Blant disse var det 2 utfargede o o 
som Soglo bestemte til liten gr åsisik. 

Det store antall liten gr åsisik som ble funnet på Sola skyldtes lokke
fuglene, men for meg virket det påfa llende at så mange av denne i vårt 
land hittil så sjeldne underart plutselig skulle forekomme her. - Et par 
skinn ble sendt til British Museums ornitologiske avdeling i Tring og dr. 
D. W. SnoVl var så elskverdig å se på dem. Han kunne bekrefte at det 
virkelig var A canthis flammea cabaret , og skriver : «Your two birds 
agree with our British specimen of cabaret very well, both in color and 
in measurements. - As far we can tell, therefore, your birds are cabaret. » 

Ved en henvendelse til Universitetets zoologiske museum i København 
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A. f. cabaret til venstre og A . f . exilip es. Sola oktober 1975. 
(Foto: Anders Chr. Cederløv.) 
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var dr. Finn Salomonsen så imøtekommende å låne ut noen skinn av liten 
gråsisik og disse stemte helt overens med fuglene fra Sola. - Jeg skyl
der også Zoologisk museum i Oslo takk for lånet av 3 skinn fra De bri
tiske øyer. 

I hagen på Sola fanget jeg høsten 1974 tilsammen 130 gråsisiker, derav 
var altså 15 cabaret. 7 individer ble bestemt til underarten A. f. exilipes og 
4 var av den typen som tidligere ble kalt «langnebbet gråsisik, A. f. hol
boellii». Ikke en eneste av disse ringmerkede sisikene ble gjenfanget eller 
observert seinere. På dager med styggevær forekom det ingen gråsisik 
selv om lokkefuglene var i bruk. Det virket som om eksemplarene av 
liten gråsisik ikke alltid forekom i flokkene av den vanlige underarten, 
men ofte såes enkeltvis eller et par sammen. 

Det kan nevnes at det den 12. oktober 1974 foregikk et kraftig trekk 
av gråsisik ute på Jæren, således over Sele nord for Revtangen. Der så 
Yngvar Johnsen og jeg mange tusen som alle sammen i løpet av morgen
timene og formiddagen trakk i nordlig retning. Omkring klokken 1300 
avtok trekket og en stund etter begynte fuglene å fly mot sør. De siste 
ble sett i 14-tiden. I løpet av dagen ringmerket vi ca. 140 eksemplarer, 
men ikke en eneste av dem var liten gråsisik. 

De 2 o o som jeg fanget i 1962 var ganske sterkt røde på brystet og 
kroppssidene, men ikke et eneste individ fra 1974 hadde antydning til 
rød farge bortsett fra på hodet. Hos noen av dem var hetten ikke så 
sterkt rød som hos den vanlige underarten, men mer gulbrun. Dette festet 
også professor Svein Haftorn seg ved, da jeg sendte ham ett av mine 
skinn. - Et individ som ble fanget 9. oktober 1974 hadde ennå rester av 
ungedrakten, særlig på hodet og halsen. 

På vårparten og i juni-juli 1975 hørte Yngvar Johnsen og jeg nesten 
daglig en og annen gråsisik som fløy over Sandefeltet på Sola. I august 
fanget jeg 3 stykker i ungfugldrakt og en ad. o av A. f. flammea. Den 
6. august slo en o med sterkt rødt bryst seg ned på buret med lokke
fuglen som i dette tilfelle var en liten gråsisik. På ca. 3 meters avstand 
var det lett å se at det dreiet seg om et individ av A. f. cabaret i den 
karakteristiske brunlige fjærdrakt. 7. august forekom nok et eksemplar, 
også en o, og 15. og 19. august ble enda to individer fanget. Begge var 
typiske A. f. cabaret. Den ene var trolig en ungfugl av året. 

I «RALLUS» (1973) oppfordret jeg leserne til å være på utkikk etter 
hekkende gråsisiker ute ved kysten på Vestlandet. Det er kanskje bare 
et tidsspørsmål før liten gråsisik begynner å hekke i vårt land, slik som 
den i de seinere år har gjort nede i Jylland. 

ZUSAMMENFASSUNG 

NEUE FUNDE VON Acanthis flammea cabaret IN NORWEGEN 
Den 8. Oktober 1962 wurde Acanthis flammea cabaret das erste Mal in Nor

wegen gefunden, indem ich 2 ~ ~ auf der Ornithologischen Station Revtangen 
gefangen habe. 1m Herbst 1972 bekam ich wieder ein Exemplar, diesmal auf 
Sola (58°53' N, 5°37' E). Ausserdem wurden 2 Stiick auf Gruda, Jaeren, am 
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20. Oktober 1973 gefangen. In dem Zeitraum vom 7. Oktober bis 6. December 
1974 fing ich auf Sola 15 cabaret, und beobachtete einige weitere Exemplare. 
Wir hatten im Herbst 1974 hier in Rogaland eine gfassere Invation von Birken
zeisigen. 1m Oktober 1974 wurde cabaret auch auf der Insel Store Faerder 
im Oslofjord beringt. 

1m Juni- Juli 1975 wurden einige A. f. flammea hi er in Sola beobachtet, und 
am 6 sowie am 7. August sa ich ein ~ von A. f. cabaret. 

Am 15. und 19. August wurden zwei eksemplare von A . f. cabaret gefangen. 
Author's address: N-4050 Sola. 

I «Norske Dyrenavn» (Fauna, in press) er den systematiske inndelingen til 
Vaurie (1959/1965: The Birds of the Palearctic Fauna) blitt fulgt. Her er grå
sisik, A . flammea, og polarsisik, A. hornemanni, adskilt som egne arter med 
følgende underarter i Norge: gråsisik med underartene vanlig gråsisik, A. f. 
flammea, grønlandsgråsisik, A. f. rostrata, og liten gråsisik,A. f. cabaret, og 
polarsisik med underartene Hornemanns sisik, A. h. hornemanni, og vanlig 
polarsisik, A . h . exilipes. Typen «langnebbet gråsisik, A . f. holboelZii», som tid
ligere ble regnet som egen underart, er ikke med i Vauries inndeling. 

Det hersker imidlertid stor uenighet blant ornitologer om arts/underartpro
blematikken for disse fuglene . Nærmere studier av større mengder grå/polar
sisik har vist en blanding av lyse og mørke individer med alle glidende over
ganger. Dette arts/underartskomplekset burde være modent for en inngående 
analyse. 

Navne- og sjeldenhetskomiteen, N.O.F. 
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Nervesystemet hos legeiglen og en usedvanlig nervecelle 

TORFINN TAXT 

Vårt ønske om større viten om hvordan læringsprosesser og andre 
humane reaksjonsmønstre kommer i stand er nøye knyttet til kravet om 
økt forståelse av nervesystemets virkemåte. Det samme gjelder utvikling 
og forbedring av kjemiske stoffer med virkning på nervesystemet, som 
f.eks. psykofarmaka, narkotika o.a. De fulle konsekvenser av full innsikt 
i disse problemene er åpenbare og unødvendig å presisere. 

Pattedyrene har vært vanlige forsøksdyr i nevrofysiologi. Pattedyrene 
er særmerket ved sitt svært kompliserte sentralnervesystem. Antallet 
nerveceller løper opp i milliarder. De ligger vanskelig tilgjengelig til in
nenfor et solid skjelett og utfører et stort antall funksjoner som er vevd 
inn i hverandre. Nervecellene ligger tett sammenpakket beskyttet av 
gliaceller. Disse faktorene gjør det vanskelig å studere nervesystemet 
hos pattedyr i tilstrekkelig detalj. En nærliggende løsning er å vende seg 
til mye enklere nervesystemer med færre nevroner og enklere oppbyg
ning. Et slikt enkelt nervesystem har iglen. Iglens sentralnervesystem 
har i alt mindre enn 10000 (104 ) nevroner. Dette nervesystemet er en 
stor forenkling i forhold til pattedyrenes, men samtidig komplisert nok 
til å fremby en rekke problemer hvis løsning sikkert vil bidra til å be
lyse også de mer kompliserte nervesystemers funksjon. 

Artikkelen er skrevet på grunnlag av de kunnskaper jeg fikk som 
NAVF-stipendiat ved Fysiologisk institutt, Universitetet i Oslo, året 
1972. Jeg vil rette en hjertelig takk til dosent Jan K. S. Jansen for hans 
vennlige oppmuntring, gode støtte og kritikk da jeg skrev denne artik
kelen. 

Anatomien i iglens sentralnervesystem 

Alt som er omtalt nedenfor gjelder for blodiglen eller legeiglen, Hirudo 
medicinalis. Iglens sentralnervesystem ligger ventralt. Det er lett tilgjen
gelig bare beskyttet av hud, muskulatur og bindevev. Det kan frilegges 
på en halv times tid med litt øvelse. Nervesystemet er segmentalt ordnet 
(fig. 1). Det består aven kjede på 23 ganglier, ett for hvert segment, ett 
hodeganglion og ett haleganglion. De 23 gangliene er like. 

Hvert ganglion inneholder ca. 350 nevroner. Cellene er unipolare. De 
fleste av cellene har en diameter mellom 15 og 60 fl. Hvert ganglion er 
dannet av to symmetriske deler. Cellene ligger i tilnærmet to lag. Gang
liet er gjennomskinnelig, slik at vi kan skille nevronene fra hverandre og 
gjenkjenne dem i et lysmikroskop selv når gangliet er intakt (fig. 2). 
De fleste av nevronene er så store at vi kan få en elektrode inn i dem og 
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Muskulatur 

Connectiv 
/ 

Røtter 

Fig. 1 

Ganglion 

Figuren viser en igle som er klippet opp på langs i midtlinjen ventralt, 
skjematisk. 

The f igure i s a schematic drawing Of a l eech opened up along the mid-ventral 
line. 

studere deres signal aktivitet. 
Forbindelsen mellom to ganglier kalles connectiv. Connectivet består 

av tre parallelle, adskilte bunter av nervefibre. To av de tre delene har 
like stort tverrsnitt og ligger symmetrisk i iglen. Den tredje delen, kalt 
Faivres nerve, ligger midt mellom de to store connectivdelene. Connec
tivet inneholder mange hundre axoner. Fra hver side av gangliet løper 
det ut en fremre og en bakre rot med nervecelleutløpere. De innerverer 
et segment av iglen. Både muskulaturen, slimkjertlene og innvollene får 
sin innervasjon fra det tilsvarende gangliet. 

Identifikasjon av enkeltceller 

For å identifisere enkelte nevroner har vi tre kriterier å gå etter: 1) 
Alle gangliene har en lik, stereotyp struktur som gjør at vi kan gjen
kjenn!! et spesielt nevron bare på form, størrelse og beliggenhet i gang
liet. 2) Noen nevroner har et svært karakteristisk aksjonspotensial. 
Størrelsen og tidsforløpet til aksjonspotensialet setter oss i stand til å 
identifisere nevronet. 3) En del av cellene har en godt kartlagt funksjon. 
Vi kan på grunnlag av funksjonsstudier av og til avgjøre hvilket nevron 
vi har for oss (Baylor og Nicholls, 1968). I hvert ganglion er det nå be
skrevet og identifisert ihvertfall 7 par primærsensoriske celler (Baylor 
og Nicholls, 1968), 17 par motoriske celler (Ann Stuart, 1969) og et in
ternevronsystem (Gardner-Medwin et al., 1973). 

lQ7 

Hudringer 



A 
Fig.tl 

Fotografiet viser et igleganglion, isolert fra dyret, men fremdeles fullt funk
sjonsdyktig. Vi ser det fra ventralsiden. A er connectiv, B er røttenes begyn

nelse. Inntil cellene merket Rz ligger vanligvis S-cellen. 
The photograph is a ventral view ol an isolated, still responsive leeeh gang
lion. A, eonneetiv; B, the roots' origin. The multisomatie neurons eell body lies 

elose to the eells marked Rz. 

Internevrosystemet består av det største axonet i iglen med et celle
legeme i hvert ganglion (fig. 3). Axonet løper gjennom hele dyret og 
har en diameter på ca. 12 f.t. Det er to ganger større i diameter enn noe 
annet axon i iglen. Hvert cellelegeme kaller vi en S-celle på grunn av det 
karakteristiske aksjons potensial (spike). Hele internevronsystemet kal
ler vi S-cellesystemet. 

Identifikasjon av S-cellen 

S-cellens aksjons potensial registrert intracellulært har et typisk tids
forløp og er så stort at vi kan skille S-cellen fra de andre cellene i gang
liet (fig. 4). Celle legemets størrelse er ca. 40 f.t i diameter. S-cellen ligger 
alltid ventralt innenfor et lite område av gangliet. Videre er cellen ka
rakterisert ved sine forbindelser med andre nerveceller (se senere). Et 
aksjonspotensial i connectivet er 2-5 ganger større enn de andre ak-
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Fig. 3 

Et fotografi aven intracellulær fargeinjeksjon aven S-celle m ed et fluore
scerende fargestoff. Fargestoffet har diffundert fra S-cellen gjennom S-celle-

. axonet inn i nabo-S-cellen (fra Frank et a l., 1975). 
Th1,8 pl~otography shows a .S~eell injeet ed with a Iluorescent dye. The dye has 

d~ttused through the 1n}eeted S-eell axon into the neighboring S-eell 
(from Frank et al., 1975). 

s~on~potesialene. ~ette er ~ist å tilhøre ~-cellen ved samtidig registre
rmg l S-cellen og pa connectIvet. Axonet tIl S-cellen løper i Faivres nerve. 
Vi fridissekerte en stump av Faivres nerve fra resten av connectivet som 
va~ forbundet til .nærmeste ganglion, og registrerte ekstracellulært på 
Falvr:s nerve og mtracellulært i S-cellen i gangliet. Aksjonspotensialer 
laget l S-cellen kunne registreres i Faivres nerve, men ikke i de to andre 
delene av connectivet. 

Elektrisk kontinuitet mellom S-cellene 

. S-celle~xonet led~r a~sjonspotensialer like bra i begge retninger. Lager 
V.l et a~sJonspotenslal l en S-celle i en gangliekjede, løper aksjonspoten
sIalet lIke raskt bakover som fremover i dyret helt til de to endene av 
gangliekjeden. Aksjonspotensialet invaderer alle S-cellene suksessivt. 
Vi kan også få aksjonspotensialer fra to forskjellige S-celler i en ganglie
kjede til å kollidere med hverandre. Mer uventet var det at S-celler i 
r:aboganglier, på tross av avstanden mellom dem, var elektrisk koblet 
tIl hverandre. En hyperpolarisering eller depolarisering under fyrings
terskelen av den ene S-cellen kan registreres som det tilsvarende i det 
andre. Vanligvis er nerveceller isolert fra hverandre slik at aktivitet i en 
celle ikke formidles til andre celler. 

'. 
Intracellulære fargeinjeksjoner 

Vi var interessert i mer informasjon om hvordan to S-celler i nabo
gangl~er er forbundet anatomisk. Etter injeksjon av fluorescerende farge
stoff l en av to nabo-S-celler, lot vi fargestoffet få anledning til å diffun
dere intracellulært (fig. 3). Fargen fyller det injiserte celle legemet og 
en enkelt prosess som deler seg og løper longitudinelt gjennom sentret 
av gangliet - en gren fremover og en bakover. Hver gren kan følges ut 
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40mV 

lOms 
Fig. 4 

Aksjonspotensialet til S-cellen (midtre registrering) . øverste og nederste 
registrering viser de samtidige ekstracellulære potensialer på. connectivet 
foran og bak gangliet der registreringen av S-cellen er foretatt. Det store 

aksjonspotensialet til S-cellen sees i begge connectiver. 
The middle graph is the action potential of the S-cell. The upper and lower 
graphs show the simultanous recorded extracellular potentials of the connec
tiv in front of and behind the ganglion where the S-cell's action-potential was 

recorded. The big action-potential of the S-cell is se en in both connectivs. 

i connectivet på hver side av gangliet. De løper i Faivres nerve. Den 
bakre grenen kan følges forbi nabogangliet. Midt i gangliet avgir den 
en gren som kan følges til et middels stort cellelegeme som også er fylt 
med farge. Spredningen av fargen tyder på cytoplasmatisk kontinuitet 
mellom nabo-S-celler. 

Nevrondoktrinen sier at hver nervecelle er en strukturell og funksjo
nell enhet begrenset av sin cellemembran. De ovenfor nevnte anatomiske 
og fysiologiske funnene for S-cellesystemet tyder derimot på at S-celle
systemet må oppfattes som et syncytium (sammensmeltning av celler) 
bestående av ett axon og mange tilhørende cellelegemer. 
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Forsøk med overskjæring av S-celleaxonet 

Overskjæring av S-celleaxonet gav ytterligere holdepunkter for S
cellens syncytielle natur. I vanlige nerveceller degenererer det perifere 
isolerte segment av axonet. Cellelegemet med sitt spesielle biokjemiske 
maskineri er nødvendig for vedlikeholdet av nervecelleutløperne. S-celle
axonet, derimot, forble intakt, funksjonelt og anatomisk, på begge sider 
av lesjonsstedet. Dette viser at det var tilstrekkelig god kontakt mellom 
axonet og hvert av cellelegemene til at den «trofiske» funksjon var 
intakt. 

Reparasjon av S-celleaxonet etter overskjæring 

I vanlige nerveceller skjer reparasjon av axonet etter skade ved at det 
vokser ut en ny utløper fra den sentrale enden til erstatning for det degene
rerte perifere segment. Siden ingen av endene til S-celleaxonet degene
rerte, var det spørsmål om de to stumpene av axonet kunne gjenforenes 
etter overskjæring. Hvis bare en del av connectivet blir kuttet, holdes de 
to overskjæringsflatene nær hverandre og nervefibrene kan regenerere 
(Baylor og Nicholls, 1971). Etter 4 og 12 uker undersøkte vi om S-celle
axonet var reparert ved å se om aksjonspotensialet til S-cellen ble ledet 
over lesjonsstedet. Dette var tilfelle i et rimelig antall av forsøkene, og 
ledningshastigheten til S-celleaxonet var helt normal i begge retninger 
over overskjæringsstedet. S-celleaxonet hadde en typisk morfologi i over
skjæringsområdet. I selve lesjonsområdet er det ikke noe stort axon, men 
mange små. Like foran og like bak overskjæringsområdet ser vi S-celle
axonet som ett stort axon. TilheIingsprosessen foregikk tydeligvis ved 
at axonenden sendte ut fine prosesser som forente seg med tilsvarende 
fra motsatt side (Frank, Jansen og Rinvik, 1975). 

S-celleforbindelser 

S-cellen får afferente synaptiske forbindelser fra 6 primær sensoriske 
celler i samme ganglion. Disse primær sensoriske cellene er av samme 
type og formidler lett mekanisk berøring fra hele det området gangliet 
innerverer. S-cellen har efferente forbindelser til to par motonevroner i 
samme ganglion. Men forbindelsene er svake, og mange S-celleaksjons
potensialer må til for å sette opp et aksjonspotensial i motonevronene. 
Det ene motonevronparet gir kontraksjon av den longitudinelle muskula
turen i segmentet. Det andre paret gir kontraksjon av hudringene innen 
segmentet slik at de blir kantformet. 

S-cellesystemets funksjon 

S-cellesystemet likner anatomisk andre kjempeaxoner beskrevet hos 
mange annelider. Med et kjempeaxon forstår vi da et axon som er ufor-

161 



holdEmessig mye større i diameter enn noen andre nervefibre i dyret. 
Det foreligger et funksjonelt skille mellom kjempeaxoner og andre 
a xor.er. Hos alle evertebrater hvor kjempeaxoner har blitt undersøkt 
h ittil, har det blitt vist at kjempeaxoner formidler flukt- og tilbaketrek
ningsbevegelser utført av utbredte og synkrone eller nær synkrone mus
keI kontraksjoner (Colin Nicol, J. A., 1948). 

Vi ville derfor undersøke om S-cellesystemet hadde noen slik funksjon. 
Ved å stimulere S-cellen selektivt i praktisk talt intakte igler fant vi 
bare gam:ke svake motoriske effekter, langt svakere enn forventet av 
en effektiv flukt- og tilbaketrekningsmekanisme. Lette mekaniske stimuli 
av iglens hud med glasstav eller børste fikk S-cellesystemet til å lage 
aksjonspotensialer med høy frekvens uten at disse i nevneverdig grad 
aktiverte motonevroner. S-cellesystemet ser derfor ikke ut til å ha samme 
funksjon som andre kjempecellesystemer hos ap..nelider. En mer detaljert 
kjennskap til iglens adferd er sannsynligvis nedvendig for å klargjøre 
denne interessante spesialisering. 

SUMMARY 

THE NERVE SYSTEM IN THE LEECH, HIRUDO MEDICINALIS , AND 
AN UNUSUAL NERVE ALL 

A multisomatie neuron in the central nervous system of the leech is described. 
The axon of the neuron runs in the mid-connectiv all along the leech. In each 
ganglion, the axon gives off a small branch which is connected to a cell-body. 
Evidence is given for morphological and electrical continuity between these 
elements. 

Each cell-body has a similar, characteristic action-potentia l. The cell gets 
well-defined inputs from specific primary, sensory neurons. After section, the 
axon is repaired by end to end fusion of the proximal and distal segment. The 
neuron do es not give rise to escape- and withdrawalreactions like other known 
giant axons. !ts function is still unknown. 

Author's addreGs : Vest engs vingen 56, Oslo 11. 
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En marin taggeimark NectonemB sp. (Nematomorpha) 
fra Nord-Norge 

TOR A.BAKKE 

Nectonema er den eneste slekten i den marine gruppen av taggeImark 
(orden Nectonematoidea) og fire arter er beskrevet. De kjennetegnes 
ved sin ekstremt lanGe (1 m) og tynne (2 mm) kropp. Som larver para
sitterer Nectonema marine krepsdyr, mens de som voksne er frittsvøm
mende. 

Verrill (1873) var den første som fant en marin taggeImark. Han be
skrev i 1870 dyret (funnet ved kysten av Massachusetts (nord-østre 
USA» som Nectonema agile. Senere er denne arten oppgitt funnet v~d 
kysten av nord-vest Afrika, Brasil, Frankrike, øst-Grønland og Itaha 
(Nielsen 1969). 

I 1907 fant Nierstrasz ni frittsvømmende hanner av Nectonema ved 
Peterncster-øyene, Indonesia. De ble beskrevet som en ny art, N. mela
nocephalum. 

To år senere ble ett nytt eksemplar funnet i Isfjorden på Svalbard av 
en svensk ekspedisjon. Det var en frittsvømmende hunn (dessverre noe 
ødelagt), som senere ble beskrevet som nok en ny art, N. svensksundi 
Bock, 1913. 

I 1930 fant så professor A. Brinkmann frittsvømmende eksemplarer i 
enkelte lokaliteter ved Bergen. Ved inngående undersøkelser påviste han 
også larvestadiene i marine krepsdyr. Han beskrev disse eksemlarene 
som en ny art, N. munidae. Denne arten er senere blitt gjenstand for en 
biologisk undersøke!se av Nielsen (1969), som også påviste nye mellom
verter. Senere fant Greve (1972) larvestadier av denne arten i en ny 
vert slik at totalt er seks verter kjent i Norge; to rekearter, to arter av 
trolihummer og to arter av eremittkreps. Alle funn er gjort i Bergens
området. 

Da det frittsvømmende stadiet av N. munidae er praktisk talt ubeskre
vet og artsholdbarheten til de fire kjente artene usikre, vil jeg beskrive 
noe nærmere et eksemplar av N ectonema funnet i Nord-Norge og disku
tere holdbarheten av de taxonomiske karakterene som benyttes. 

'. 
Resultater 

Et kjønnsmodent eksemplar av Nectonema ble funnet svømmende i 
fjæra ved Hernyken, Røst (67°26' N, 110 52' Ø) den 14.8.1974 (ca. kl. 
1000) av vitenskapelig konsulent G. Lid. Individet var av middels lengde 
(ca. 42 cm fixert) , rundt og ca. 1,2 mm i diameter (Fig. 1). Det fixerte 
individet (70 % alkohol) var gulhvitt, pigmentløst, bortsett fra en an
tydning til pigment i «hode»-regionen (se Fig. 1). Dette pigment for-
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Fig . 1 

N eetonema sp. i sin fulle lengde (h = «hodet» ). 
(Nectonema sp. in to to (h = " head" ). (Fix 70 % ethyl aleohol). 

svant senere ved klarning av «hode »-regionen i creosote. Børstene (delvis 
ødelagt langs større deler av dyrets lengde) var 300-350 flm. Deres 
arrangering var i overenstemmeIse med tidligere beskrivelser av Necto
nem a agile. 

Fremre og bakre del av dyret er vist på fig. 2 (bare enkelte egg er an
tydet på figuren) . «Hodet» var uten vedheng, men forsynt med små 
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«Hode»-regionen (A) og «hale»-regionen (B) av det hunnlige eksemplaret fra 
fig 1 (c = kutikulær struktur, e = egg, g = «kjertler», i = tarm, o = svelg, 

p = skillevegg). 
The anterior (A) and posterior (B) end of the female speeimen shown in fig . 1 
(e = eutieular strueture, e = egg, g = " glands" , i = intestine, 0= oesophagus, 

p = partition between anterior ehamber and bOdy). 
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kutikulære forhøyninger rundt de to markerte leppeflikene. En skille
vegg adskilte et fremre rom fra kroppshulen. I dette fremre avsnittet var 
tre runde legemer lett synlige (her kalt kjertler). Svelget dannet to sløy
fer som vist på figur 2. Den ene sløyfen fantes like ved skilleveggen 
(muligens i denne), den andre rett før overgangen til tarmen som igjen 
var totalt redm:ert etter et kort stykke (Fig. 2). Eggene, som oppfylte 
kroppshulen i hele dyrets lengde (utenom de partier vist på fig. 2), var 
sirkelrunde og målte 40 flm i diameter (fix. i kroppshulen med 70 % al
kohol). Overflaten var uten vedheng. 

Diskusjon 
Bock (1913) utelukket ikke muligheten for at hans N ectonema svensk

sundi var identisk med N. melanocephalum, spesielt da begge artene er 
beskrevet ut fra forskjellig kjønn og med få eksemplarer. Nielsen (1969) 
påpeker at N. agile og N. melanocephalum ut fra beskrivelsen er så for
skjellige at dette godtgjør opprettelsen av to arter. Artsidentitet mellom 
N. agile og N. munidae er imidlertid foreslått (Feyel 1936, Nouvel & 
Nouvel 1938). En nøyere undersøkelse over kroppsveggens muskler, 
geni tal systemet og delvis børstenes bygning og arrangering er ikke ut
ført på N. munidae. De taxonomiske karakterene benyttet på disse to 
artene er overveiende kvantitative, og deres taxonomiske verdi usikker, 
noe jeg vil demonstrere i det følgende på bakgrunn av Røst-eksemplaret. 

Pigment 
Mangel på pigment er sagt å skille N. munidae fra de tre andre artene. 

N. svensksundi (og spesielt N. melanocephalum) har et mørkt «hode», 
mens N. agile har furene med børstene innrammet med mørkt pigment, 
mens det fremre delen (1 cm) derimot er gjennomskinnelig (Ward 1892, 
p. 141). Fewkes (1883 p. 201) observerte imidlertid en pigment-flekk på 
«hodet» av N. agile. Eksemplaret fra Røst hadde antydning til pigment 
på hodet (se fig. 1), og Taf. I hos Brinkmann (1930) antyder pigmentert 
hode og furer på et juvenilt eksemplar av N. munidae (N. munidae er 
imidlertid nevnt å være totalt pigmentfri) . 

De kutikulære strukturer som omgir de to børste rekkene på det fixerte 
og klarnete eksemplar fra Røst (Fig. 2, c) kan tilsvare de pigmenterte 
feltene som omgir børstene på N. agile (Ward 1892, pl. I, 7). Et eksem
plar funnet i Napoli-bukten og bestemt til N. agile, ble oppgitt å være 
helt snehvitt og gjennomskinnelig foran (Pintner 1899). 

Variasjoner synes å eksistere i både pigmenteringsintensiteten og dens 
utbredelse. Dessuten er pigmentets eventuelle genetiske bakgrunn ukjent. 
Pigmentet som taxonomisk karakter er følgelig foreløpig et høyst usik
kert kjennetegn. 

166 

Vridning 

En annen karakter er den kroppsvridning som Ward (1892, pl. I, fig. 
1 a) påpeker har medført at børstene, fra å ha en dorsal/ventral plasse
ring, får en bilateral beliggenhet hos N . agile (se også Fewkes 1893). 
Hos N. munidae går børstene langs rygg- og buksiden uten vridning 
(Brinkmann 1930). Brinkmann antyder at Wards og Fewkes angivelser 
antagelig er basert på feilobservasjoner eller fikseringsfeil. Ut fra et 
funksjonelt syn vil børstenes betydning ligge i en dorsal-ventral anord
ning ut fra den observerte svømmebevegelsen i horisontalplanet (Brink
mann 1930, Nielsen 1969). En eventuell vridning er meget vanskelig å på
vise på fiksert materiale (umulig på eksemplaret fra Røst) og derfor et 
håpløst taxonomisk kjennetegn. 

Relative størrelse 

Størrelsesforholdet mellom N. munidae og N. agile har vært benyttet. 
Store lengde- og breddevariasjoner er imidlertid observert hos disse ar
tene. Det er bl.a. overlapping i lengden av hannene (N. munidae (90-
155 mm) ; N. agile (45-200 mm» på ca. 42 %. Hunnene av N. munidae 
(170-960 mm) er alltid funnet større en hunnene av N. agile (34--90 
mm). Det er en kjent sak at en parasitts størrelse innenfor visse grenser 
kan bestemmes aven eller flere av følgende faktorer: temperaturen, vert
arten, dennes kjønn, alder, næringssituasjon og hel~etilstand, ved siden 
av infeksjonsintensiteten (også i relasjon til antallet hanner og hunner 
og andre parasitter). Ingen vekst foregår i det frittsvømmende stadiet 
(antatt da dyret mangler tarm), og antagelig er også volumøkeIsen 
liten, slik at størrelsesforskjellen innen samme art må bunne i en eller 
flere av de oppsummerte faktorer. 

De mekanismene som utløser kjønnsmodningen (som synes å fullføres 
i verten) og emmigrasjonen fra verten, er også fundamentale i en taxo
nomisk vurdering av størrelse som artskarakter, men ennå ukjente. Dette 
medfører at også størrelsens genetiske avhengighet er ukjent og dens be
tydning som taxonomisk kjennetegn følgelig høyst usikker. 

Som et annet kjennetegn er nevnt at hunnene av N. munidae alltid er 
større enn hannene, mens merkelig nok det omvendte forhold finnes hos 
N. agile (riktignok med markert overlapping!). (Den observerte mini
mumsforskjell mellom kjønnene hos N. munidae er bare 1,5 cm.) Som 
praktisk taxonomiske kjennetegn mellom arter er dette relative størrel
sesforholdet innen arten av mindre betydning, og de tidligere omtalte 
ukjente årsakene til størrelsesvariasjonene gjør også dette forholdet 
høyst usikker. (Når det gjelder bredden av Nectonema, er det overlap
ping og store variasjoner mellom N. munidae og N. agile. Korrelasjon 
mellom dyrets lengde og bredde er ikke funnet (se Nielsen 1969). Dess
uten er influeringen av markens alder, kjønn, fixeringsmetoder etc. på 
bredden ukjent.) 
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FOTenden 

Kunnskapen om «hoderegionen» av N ectonema er mangelfull. Biirger 
(1891), Ward (1892) og Rauther (1914) beskriver et «anterior chamber/ 
vordere Kammer» (se fig. 2). Ward sier at «The anterior chamber is a 
prominent and characteristic feature of the anatomy of Nectonerna». 
Bock (1913) fant ikke dette kammeret i sin N. svensksundi og angir at 
Ward og Biirgers kammer m å bero på en fixeringsfeil. Hos N. munidae 
er dette kammeret godt synlig på bå de fiksert og ufiksert materiale 
(Brinkmann 1930). Brinkmann påpeker imidlertid at dette rommet også 
kan ha vært til stede hos Bocks N. svensksundi, men forsvunnet ved fik
seringen. P å eksemplaret fra Røst var dette rommet godt synlig (fig. 2). 
Funksjonelt sett er adskillelsen ved en skillevegg av «hode-regionen» fra 
kroppshulen med eggene, fullt forståeilg. (Den første sløyfen på svelget 
kan til og med tyde på at dette rommet har vært enda større enn angitt 
på figur 2.) 

En markert kvalitativ (meristisk) karakter synes å eksistere mellom 
N . agile og eksemplaret fra Røst i denne hode-regionen. Ward (1892 pl. 
I, fig. 2) nevner at i dette fremre rommet er det mest karakteristiske 
trekk fire celler som han antok var nerveceller (ganglion cells; dorsal 
cells, Biirger (1891) kalte disse fire for spyttkjertler - funksjonen er 
ukjent). Samme antall er funnet av Verrill (1879) og Fewkes (1883). I 
eksemplaret fra Røst var det kun tre, noe som kan representere en arts
forskjell (fig. 2). Ingen opplysninger finnes om dette antallet i 
N. munidae. 

Eggene fra eksemplaret fra R øst var sirkelrunde (40 flm), noe som 
skiller disse fra de ovale egg (55 X 35 flm) illustrert av Huus (1931) for 
N. munidae. Eggets størrelse og form tilsvarer imidlertid Wards (1892, 
plate IV, Fig. 61) beskrivelse av egget fra N. agile (36-40 flm). Bock 
(1913) oppgir 1/30 mm for N. svensksundi. (Fikseringens og sjøvannets 
innvirkning på eggstørreisen er imidlertid ikke tilstrekkelig kjent til å 
trekke eggets størrelse og form inn i taxonomisk sammenheng.) 

En rekke taxonomiske problemer er som demonstrert tilstede i denne 
lille, men interessante dyregruppe. Senere undersøkelser får vise om an
tall «kjertler» (3 eller 4) i det fremre rommet representerer en sikker 
karakterforskjell mellom N . agile og eksemplaret fra Røst (og muligens 
N. munidae), hvis taxonomiske verdi kan medføre artsforskjell, og om 
N. munidae er en egen art forskjellig fra disse. 

SUMMARY 

A MARINE HORSEHAIR WORM, NECTONEMA sp. (NEMATOMORPHA) 
FROM NORTH-NORWAY 

One specimen of N ectonema sp. was found for the first time in North-Nor
way (Hernyken, Rost, 67 °26' N , 11°52' E) in August 1974. The free-living 
adult female specimen is briefly described. 

The eggs from the specimen from Rost has a different shape than N. munidae 
and the worm contains only three nucleated cells in the anterior chamber, in con-
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trast to four in N. agile. The specimen also does not have the prominent black 
"head" known from the two other species N. melanocephalum and N. svensk
sttndi. 

The taxonomical characters for determination of the species of N ectonema 
is discussed, and the great need for more information on their variations, 
especia lly as regards their taxonomical value, is stressed. 

Author's address : Zoological Museum, Sars gt. l , N- Oslo 5. 
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Albinisme hos hai 

ØYSTEIN FRØILAND 

Blant beinfisk forekommer fargevarianter rett hyppig i enkelte grup
per. Noe av det vanligste er at flatfisk også har blindsiden farget . Til
feller av melanisme, dvs. overvekt av det sorte fargestoffet melanin, 
forekommer ofte og har vært nevnt for sild her i Fauna (Berland 1967) . 
Albinisme, mangel på pigment, er ikke så vanlig, men det har vært ob
servert i våre farvann. 

Når det gjelder bruskfisk derimot er forekomsten av fargevariasjoner 
meget s jelden. Talent (1973) nevner de få tilfeller av albinisme som har 
vært referert i litteraturen. Ingen av de seks haiarter han nevner, finnes 
i våre farvann. Det var derfor med stor interesse Zoologisk Museum i 

F i g. 1 

Albino pigghå fra Nordsjøen. 
Albino spur-dog from the North Sea . 

F i g . 2 

Pigghå med ekstra ryggfinne foran de normale finner. 
Spur-dog w i th additi onal dorsal f i n anterior to the normal fins. 

170 Fauna 28: 110- 113, Oslo 1975. 

F i g . 3 

Albino brugde fra Rogaland. 
Albino basking shark from Rogaland, W estern Norw ay. 
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Bergen mottok en albino pigghå, Squalus acanthias, via Sigmund Mykle
voll ved Havforskningsinstituttet (Fig. 1). Eksemplaret er tatt i Nord
sjøen i slutten av sekstiårene, men noen nærmere opplysninger om 
fangststed har det ikke vært mulig å skaffe. 

Haien er en hunn med totallengde 99 cm. Ovariene var tomme. Albin
isme kan følge vanlige arvelover, og det hadde derfor vært meget inter
essant dersom individet hadde inneholdt unger. Huden var av samme be
skaffenhet som hos normale eksemplarer avarten og kunne ikke karak
teriseres som glattere. 

Samtidig med den nevnte albino pigghå ankom et annet avvikende in
divid av samme art (Fig. 2). Denne hadde en ekstra ryggfinne plassert 
foran de to andre. Den ekstra finnen hadde samme fasong som de ekte 
finnene, var noe større, men manglet piggen. 

Det andre albino eksemplaret av hai vi har kjennskap til fra våre 
farvann er en brugde, Cetorhinus maximus, som ble tatt vest av Utsira i 
september 19'67. Etter at båten «Lauholm» med Kåre Bendiksen, Feøy, 
kom inn til Haugesund, ble det tatt bilde aven fotograf fra Haugesunds 
Avis (Fig. 3). Brugda var ifølge øyenvitner hvit som snø, noe over tre 
meter lang og tydeligvis en ungfisk. Den hadde noe glattere skinn, var 
mindre ru enn vanlig er for brugder på den størrelsen. 

Journalist Lars D. Larsen i Haugesunds Avis opplyser også at det rett 
etter århundreskiftet ble skutt en albino brugde sør for Vestrnannaøyene. 
Også dette var en ungfisk, og det var hvalbåten «Tekla» som gjorde 
fangsten. 

Den overveiende del av den norske pigghåfangsten landes i Måløy. 
Andreas Osmundsvåg i firma Kvalheim & Co., et firma som tar hånd om 
10 millioner kilo i året, opplyser at fiskerne mente at det også hadde 
forekommet et albino eksemplar noen år tidligere. 

Forsker Olav Aasen ved Havforskningsinstituttet er en av våre fremste 
eksperter på haier, og han opplyser at han aldri har observert albino 
eksemplarer. Den eneste form for fargeavvik han hadde sett var hos hå
brann, Lamna nasus, tatt vest for Færøyene. Dette eksemplaret var nær
mest spraglet, men det har neppe vært tale om partiell albinisme. 

Han kan derfor trygd gå ut fra at frekvensen av albino haier i våre 
farvann er meget lav. Man vet fra beinfisk at albino eksemplarer er 
sterkt utsatt for predatorer, det er få muligheter til å skjule seg. Om 
dette også kan være tilfelle for haier skal være usagt. Haiene har få 
predatorer som ville reagere på en ting som albinisme. 

SUMMARY 

ALBINISM IN SHARKS 
The frequency of albinism in sharks is extremely low. Two documented 

cases are known from Norwegian waters. A spurdog, Squalus acanthias, was 
taken in the late sixties in the North Sea. It was afemale with empty ovisacs, 
total length being 99 cm. Fishermen talk about the occurence of another 
albino spe eimen caught a few years earlier. 
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An albino basking shark, Cetorhinus maximus, was taken west of Utsira, 
Western Norway, in september 1967. It measured slightly more than three 
meters and the skin felt rather smooth to the touch, compared to normal 
speeimens of the same size. 

Another albino basking shark was captured early this century outside Ice
land. This was also a young specimen. No official record exists on the speeimen. 

The occurence of a speckled porbeagle, Lamna nasus, has been reported. It 
is doubtful if this was a case of partial albinism. 

Author's address: Zoologisk Museum, N-5014 Bergen/Univ. 
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SMANOTISER 

ET NYTT FUNN AV KJEMPE BLEKKSPRUT I TRONDHEIMSFJORDEN 
Den 18. februar 1975 drevet eksemplar av Architeutis sp .. iland ved Aker

gruppens bedding på Verdals øra. Etter hva arbeiderne ved beddingen kunne 
fortelle, var det liv i dyret da det først ble oppdaget. Det var imidlertid dødt 
da vi samme dag kom til stede fra Museet i Trondheim. 

Dyrets våtvekt var 68,9 kg, totallengde 7,96 m, tentaklenes lengde 6,36 og 
5,55 m, og de åtte korte armene var inntil 1,80 m lange. Dette er således ikke 
et av de største eksemplarer. Dyret ble brakt til Museet hvor det nå er opp
bevart; det ble utstilt en søndag formiddag, og ble da sett av ca. 700 m en
nesker. 

Dette er det fjerde sikre funn av kjempeblekksprut inne i Trondheimsfjor
den. De tidligere funn er gjort lenger ute i fjorden, ved Ranheim, i juli 1928 
og i oktober 1954 (E. Sivertsen 1955: Blekksprut. D et Kgl. Norske V idensk. 
Selsk. Museet, Arbok 1954). 

Summary. 
A new r ecord of a giant squid from Trondheimsfjorden 

A giant squid (Architeutis sp.) was washed ashore at Verdalsora in Trond
heimsfjorden on 18 Feb. 1975. This is the fourth record of Architeutis from 
Trondheimsfjorden. The wet weight was 68.9 kg and the total length 7.96 m. 
Torleif Holthe, DKNVS, Museet, Erling Skakkes g t. 47 b, N-7000 Trondheim. 

MERKELIG VOKSESTED FOR BLÅSKJELL, Mytilus edulis. 
P å en 3,5 kg's torsk, Gadus morrhua, tatt i Straumen ved Rugsund, Nord

fjord, den 9.7 .1975 fant jeg et noe m erkelig parasittisk/kommensalistisk for
hold. På en av torskens høyre gjellebuer satt det parasittiske kjønnsmodne sta
dium av hunnen hos gjellemark, L ernaeocera branchialis, fastvokst. Utenpå 
denne parasittiske copepoden (hoppekreps) satt et vel 3 cm langt blåskjell. 
Byssustrådene hadde meget godt tak i den forholdsvis faste «huden» hos den 
pølseformete gjellemarken. Til tross for den noe uvanlige samlivskombina
sjonen syntes de tre organismene å være normalt utviklet. I forhold til andre 
torsker tatt samtidig på samme sted var det tilsynelatende ingen reduksjon i 
vekt hos dette eksemplaret. Blåskjellet var etter størrelse og form å dømme, 
ca. ett år gammelt. Det er rimelig å anta at det ha r sittet fastvokst på gjelle
marken fra larvesta diet av for ca. ett år siden. 

Fra før kjenner en til norske eksempler på blåskjell som har sittet fastvokst 
på strandkrabbe, Carcinus maenas (A. Brinchmann 1956: Blåskjell på strand
krabbe, Fauna 9: 128-130) og hummer, Homarus vulgaris (E. Sivertsen 1952: 
Oldinger blant hummer og krabber. DKNVS Museet . Arbok 1952: 117- 121) . 

Summary. 
An unusal growing site for the common mussel, Mytilus edulis. 

On a cod, Gadus morrhua (3.5 kg), caught in Rugsund, Nordfjord on 9 July 
1975 a 3 cm long common mussel , Mytilus edulis, was found growing on the 
parasitic copepod, L ernaeocera branchialis, which parasitized the cod on one 
of the right gill arches. 

Peter J. Schei, Zoological museum, Sars gt. 1, N-Oslo 5. 
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NYE FUNN AV Luidia ci liaris I YTRE OSLOFJORD 
Sjøstjernen, Luidia ciliaris, som i sitt nordlige utbredelsesområde fins regu

lært langs kystene av St~rbr!tannia nord~ver til Shetlandsøyene og Færøyene, 
ble for første gang påvist I ytre OslofJord i mars 1973 (Michaelsen 1973 
Fauna 26: 207- 210). To store eksemplarer ble den gang funnet i Færderom~ 
rådet på ca. 40 meters dyp. 

På omtrent samme lokalitet, i.e. 200 m sør for Hjerteskjær, ble det fanget 
nok et stort eksemplar avarten 8. februar 1974. Det var fiskeren Carl P etter 
~parvold som fikk ~jøstjernen på line agnet med sild. Linen sto ute på et to 
tlme.r langt dagsett I en dybde av 30-40 m , og sjøstjernen hadde tydelig spist 
av sildeagnet. Eksemplaret er ikke oppbevart. 

.Under dy~king på Sydostgrunnen, ca. 13 km SV for funnene ved Færder, tok 
Fmn AarefJ?rd omtrent to like store eksemplarer av Luidia ciliaris 25. august 
1973. BunnbIOtopen besto her av grus og sand, og dybden var 26 m . Det ene eks
emplaret ble kastet , mens det andre er magasinert ved Zoologisk Museum 
OSi? Dette eksemplaret hadde en skivediameter på 54 mm og maksimal arm~ 
radIUS 148 mm. 

Summary. 
New reco.r~s of the starfish, Luidia ciliaris, in outer Oslofiord. 

In additIon to the earlier records of the starfish Luidia ciliaris in the 
Faerder-area in outer Oslofiord (Michaelsen 1973, Fa~na 26: 207- 21(», some 
new reco~ds are reported. An unusually large starfish was taken at the Faer
der locality on 8 February 1974 and two individuals at Sydostgrunnen about 
13 km SW of Faerder on 25. August 1973. One of these specimens is preserved 
at the Zoological Museum, Oslo. 

Jan Michaelsen , Gyldenløves gt. 27 B, N- 3100 Tønsberg. 

SKJÆRER SPISER HUNDELORT 
Jeg visst~ at skjæra er alteter, og Haftorn sier i sin «Norges Fugler» 1971, 

at den «delIkat~rer se.g J?ed allslags aVfall», men alikevel ble jeg forbauset 
over å se to skJære~ I."ng opptatt med å hakke istykker og fortære frosne 
hundeekskrementer I Januar 1975. Det kunne ikke her være tale om at de 
plukket ut «godbiter» i avføringen, for den ble i det alt vesentlige spist opp. 
~t det skulle være ren nød som drev dem til å innta dette noe selsomme mål
tid kunne .hell.er ikke være tilfelle, for det var lagt ut brød og annet avfall like 
ved. Så Vidt Jeg vet er caP70phagi en re~ativt sjelden foreteelse hos fugl og 
pattedyr, når m.an ser bort Ifra det som finner sted ved rengjøring av ungene 
I reder, bol og hl. 

Summary. 
Magpie eating dogfeces. 

Two Magpies were in January 1975 observed eating frozen dogfeces even 
though bre ad and garbage were available at the same time. 

Rolf Vik, Zoological museum, Sars gt. 1, N- Oslo 5. 
'. 
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BOKANMELDELSER 

RUDOLF PIECHOCKI 1975: M akroskopische Priiparationstechnik. Teil Il: 
Wirbellose. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. 349 s. Pris 32,- M. 

Boken har undertittelen: Ledesnor for innsamling, preparering og konserve
ring; og denne tittel dekker den utmerket. Den er det annet og meget grundig 
bearbeidete opplag av boken med samme tittel fra 1966. 

Forfatteren har tatt med en mengde nye metoder som er blitt utviklet siden 
første opplag, her innbefattet en ganske omfattende innsamlingsteknikk an
vendt i økologi~k feltarbeid. Da han selv er vitenskapsmann med stor erfaring 
i anvendelse av metodene under de forskjelligste klimatiske forhold og him
melstrøk, kan man gå ut ifra at utvalget av stoff er skjedd med kritikk. Man 
kan ikke i en bok på 349 sider gå inn på alle detaljer i temaet den skal dekke. 
Men her vil den interesserte finne 30 sider med litteratur hen visninger til de 
originalpublikasjoner som er berørt i teksten. 

Boken må være av uvurderlig betydning for kursvirksomhet og opplæring i 
zoologi. Den bør også finnes tilgjengelig ved alle evertebratavdelinger ved våre 
museer. 

Red. 

MARVIN C. MEYER and O. WILFORD OLSEN 1975: Eessentials of Para
tJito logy. Second Edition . WM. C. Brown Company Publishers, Dubuque, Iowa. 
303 s. Pris $ 7,95. 

Boken, innbundet som ringperm, er second edition av originalen som utkom 
i 1971. Det er en ny og i alle deler forbedret utgave som m å mottas med takk 
av dem som gir eller følger kurser i parasittologi. Professor Meyer har lang 
erfaring i dette arbeid og kom allerede i 1958 med sin første publikasjon over 
emnet, den gang kalt Laboratory Essentia ls of Parasitology. Det ha r skjedd 
en kolossal utvikling siden den gang og når hans medarbeider er en så velkjent 
parasitolog som professor Olsen, er det ikke rart at det foreliggende «kompen
dium» er blitt godt. 

Boken har fire seksjoner : Protoza, H elminths, Arthropoda og Technique 
Procedures. Hver seksjon og de fleste kapitler i seksjonene har referanser til 
originallitteratur som er omtalt eller benyttet. 

Boken gir systematisk og biologisk kunnskap, angir innsamling og behand
ling av kursmateriale både levende og dødt og oppgir verdifull generell og 
spesiell litteratur for de forskjellige emner. Selv om meget av det spesielle 
materiale går på nord-amerika nske arter, vil det ikke være noen vanskelighet 
for en parasitolog i vårt land å bruke boken i undervisningsøyemed. De ame
rikanske arter vil han m eget lett kunne erstatte med tilsvar ende norske og 
for øvrig dra nytte av de to forfatteres kunnskaper og erfaringer. 

Boken anbefales biologer, veterinærer og leger på det beste. 
Red. 

ELIZABETH M. DEUCHAR 1975 : Cellular Interactions in Animal Develop
ment. Champman and Hall, London, 298 s. Pris f 6,50. 

Boken gir en omfattende og kritisk oversikt over de mange former for på
virkning og samspill som finner sted mellom celler under utviklingsprosessene 
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hos dyr. Gjennom hele boken blir ubesvarte spørsmål og oppgaver som det vil 
være av betydning å studere, trukket frem. 

De første elleve kapitler behandler de grunnleggende oppfatninger av foster
cellene og deres gjensidige påvirkning. De etterfølgende kapitler tar for seg 
det spesielle samspill som finner sted under kimcelledannelsen, befruktningen, 
celledelingen, gastrulasjonen og syrnet ri- og organutviklingen. De avsluttende 
kapitler dekker virkningene av hormoner, beskyttelsesmekanismer og likheter 
og forskjeller mellom tumorer og normale celler. 

Boken er godt illustrert for formålet. Den er beregnet på studenter på for
skjellige nivåer og vil være av interesse både for biologer, medisinere og vete
rinærer. 

28 sider med litteraturhenvisninger g jør boken meget verdifull for dem som 
vil starte med den sor.1 innledning til forskning i utviklings- og cellebiologi. 

Red. 

DONALD R. GRIFFIN (ed.) 1975: Animal Engineering Readings from Scien
tific American. W. H. Freeman and Company Limited, Reading, England. 120 s. 
Pris f 4,20 innb. og f 1,90 heftet. 

Redaktøren, Donald R. Griffin, har gitt et skjønnsomt utvalg av artikler fra 
Scientific Ameriean gjennom 25 år som angår emnet «Ingeniørvitenskap hos 
dyr». 

Hensikten med publikasjonssamlingen slik den presenteres sier redaktøren, 
er å påvise «the interface between the biological and physical sciences». Han 
har gruppert artiklene i tre hovedavsnitt: Mekanikk og kjemi, orientering og 
navigasjon og kommunikasjon. Artiklene er skrevet av fremragende spesia
lister på de enkelte områder. 

T eksten er lettforståelig og illustrasjonene meget gode. For lærere i natur
fagene er dette ypperlig hjelpemateriale, og den vanlige naturinteresserte leser 
vil finne stoffet interessant og inspirerende. 

Rolf Vik . 

F. S . BILLETT & A . E . WILD 1975: Practical studies of animal development. 
Chapman et Hall Ltd. , London. 251 s. Pris f 4,80. 

H ensikten med boken er både å tjene som en praktisk håndbok ved og en 
a lminnelig innføring i studiet av dyrs utvikling. 

En rekke viktige dyregrupper er behandlet som pigghuder, kappe dyr , mol
lusker, leddmark, rundmark, insekter, krepsdyr, fisk , padder, fugl og pattedyr. 

Forfatterne mener at ved undervisningen av utviklingen hos dyr er det vik
tig at studentene får arbeide med levende og/eller friskt materiale fra begyn
nelsen av. Dette vil skape en interesse som gjør at det mer konvensjonelle 
studium av preparater og snitt også kan bli m eningsfylt og morsomt. 

De laboratorieøvelser som beskrives er av vekslende vanskelighetsgrad. 
Noen egner seg for hele klassen, m ens andre bør utføres av mindre grupper 
eller liV den enkelte student. I boken vil man både finne stoff som egner seg 
på bifags- og hovedfagsnivå. Selv den som driver forskning vil kunne dra 
nytte av de presenterte teknikker. 

Rolf Vik. 

SVEN-AXEL BENGTSSON 1974 : Mennesket og naturen. Økologiens ABC. 
A/S Hjemmet-Bokforlaget. 447 s. Pris kr. 120. 

Boken, hvis originaltittel er: Man, Nature and Ecology, utkom i London i 
1969 og 1971. Den er oversatt til norsk av Bodil Roald, og norsk konsulent har 
vært dosent Sven-Axel Bengtsson ved Zoologisk museum i Bergen. Boken hal' 

177 



en innledning av Sir Julian Huxley, og forfatterne av de forskjellige kapitler 
har vært Keith Reid, J . A. Lauwerys, Joyce Joffe og Anthony Tucker. Den 
::nst~evnte, som har skrevet de tre siste kapitler, er velkjent journalist og pub
Ls r:;L m ed forholdet mennesket og miljøet som spesiale. 

Vi ~ar som de fleste in~ustrialiserte land i verden vært igjennom en periode 
med mtens, men nødvendIg, «vekkelse» nå r det gjelder vårt forhold til natu
ren og reEsursene. Begrepet økologi , som for ti år siden bare betød noe for 
fagfolk , er blitt motesak. Men den som har fulgt med i det som har foregått, 
m å væ:-e noe skuf.fet o."er a t allikevel så få synes å ha forstått hva det å legge 
økologIske Itntener til grunn for planleggingen egentlig innebærer. Det er 
skrevet en mass~ om øk<,>logi beregnet på ikke-fagfolk i tiden som har gått, 
men det har mulIgens allIkevel vært for springende, kanskje fordi feltet er så 
enormt. Vi har savnet den store oversikten som k an bidra til at vi får et bilde 
av den hel~et som kloden utgjør funksjonelt. Dette kan muligens være en del 
av forklarmgen på at så meget av det som er sagt og skrevet hittil er «fait på 
stengrunn». Nå skulle denne side av saken være ryddet av veien. «Mennesket 
og r:<a turen» gir en fremstilling i ord og bilder av økologiens ABC slik at 
I~~m~mann må kunne fo~stå hva det hele virkelig dreier seg om. Huxley sier 
elet. slIk: «Denne boken vIser dramatisk og utvetydig den alvorlige stilling vi 
er l. Men den g Ir også solId grunninformasjon - fra de aller enkleste økolo
/?iskc fo restillinger - som vil sette leseren i stand til å forstå de valg vi kon
fronteres m ed og de ofre vi utvilsomt m å yte, hvis våre barn og våre barne
barn skal få et liv som er verdt å leve på vår planet. » Dette skulle vel til fulle 
angi a t boken er leseverdig. 

I den norske utgaven er det tatt m ed et glossar for økologiske uttrykk som 
cr m eget verdifullt . 

Skulle man angi noe som savnes, er det litteraturhenvisninger. Slik boken er, 
er den meget verdifull som grunnbok for kursvirksomhet og diskusjonsringer. 
Hadde den hatt referanser, ville den nesten ha gjort kursledere overflødige. 

R ed. 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Medlemskontingent 

Også i år har det vært en betydelig svikt i innbetaling av medlems
kontingent. Dette skaper unødige økonomiske problemer for foreningen 
som av den grunn ikke får betalt trykking av «Fauna» i tide. Dessuten 
medfører det meget ekstraarbeid og m erutgifter med purringer for ar
beidsutvalget. 

Vi ber derfor om at de som ennå ikke har betalt årets kontingent, 
snarest gjør dette til NZF, Zoologisk museum, Sars gt. 1, Oslo 5. Post
girokonto 12538. De som ikke har betalt kontingent for 1975 ved utgan
gen av året, vil ikke kunne regne med å motta Fauna i 1976. 

Arbeidsutvalget. 

Krabbeundersøkelser ga doktorgrad 

Førstekonservator Marit E. Christiansen ble 26. april 1974 kreert til dr. 
philos. ved Universitetet i Oslo. .. . . 

Doktorarbeidets tittel var «Studies on the systematlcs and dIstnbutlOn of 
Brachyura (Crustacea, Decapoda) in the North-east Atlantic». Avhandlingen 
som består av tre enkeltarbeider, omfatter undersøkelser over krabbefaunaen 
i nordøstatlantiske farvann. 

M . .E. Christiansen er født i 1926 og ble cand. real. i 1951. Hun har vært an
satt s'om vitenskapelig assistent ved Universitetets biologiske stasjon i Drøbak 
fra 1951- 1955. I årene 1955- 1965 var hun bosatt i Tromsø og var i denne 
tiden knyttet til Tromsø museum som vit. ass. , museumsstipendiat og NA V:F
stipendiat. Fra 1965-1968 var hun NAVF-stipendiat og vit. ass. ved ZoologIsk 
la boratorium, Universitetet i Oslo. Siden 1968 har hun vært ansatt som kon
serva tor ved Zoologisk museum, Universitetet i Oslo - fra 1974 som første
konservator samme sted. 

M. E. Christiansen har publisert arbeider innen marin biologi. Hun ha r vært 
formann i Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening, og sekretær i hoved
foreningen. 
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Meddelelse fra Navne- og sjeldenhetskomiteen, NOF 

Norsk Navne- og sjeldenhetskomite (NNSK) 
Samarbeid med lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer (LRSK) 

Siden slutten av 1950-årene har vi Norge hatt en komite som har fastsatt 
norske fuglenavn. Denne komiteen ble opprinnelig oppnevnt av Norsk Zoolo
gisk Forening (Navnekomiteen). Senere ble deres mandat også utvidet til å 
gjelde godkjennelse av observasjoner av sjeldne fuglearter for landet. Komiteen 
har siden gått under navnet Navne- og sjeldenhetskomiteen (NNSK). Opprinne
lig besto komiteen av følgende medlemmer: Svein Haftorn, Yngvar Hagen, 
Holger Holgersen, Johan F. Willgohs og Fridthjof Økland. F. Øklands plass 
ble senere overtatt av Edvard K. Barth. I 1971 ble komiteen utvidet med 
to medlemmer, Geoffrey Acklam og Gunnar Lid. 

Da komiteen ikke har hatt skrevne retningslinjer, ble det på det ekstraordi
nære styremøte i Norsk Ornitologisk Forening i Oslo 21. november 1974 be
stemt at slike retningslinjer skulle utformes. G. Lid fikk dette oppdraget, og 
et reglementforslag forelå på årsmøtet i Fredrikstad 11. april 1975. Det ble 
vedtatt at reglementforslaget skulle prøves i en ett-årsperiode. Reglementet 
vil derfor ikke bli trykket i tidsskriftene før etter prøveperioden, og da med 
eventuelle forandringer. 

P å årsmøtet i Fredrikstad fikk også NNSK ny sammensetning. Etter styre
vedtak ble sammensetningen endret til følgende medlemmer: Alv Ottar Folke
stad, Holger Holgersen, J a n Michaelsen, Gunnar Lid, Viggo Ree (sekretær) og 
P et er Joha n Schei. Disse ha r nå utarbeidet en liste over arter/underarter som 
skal vurderes av NNSK. Et forslag til generelle retningslinjer for de lokale 
rapport- og sjeldenhetskomiteer (LRSK) i Norge er også utarbeidet, og dette 
vil også bli prøvet i en ett-årsperiode før offentliggjørelse i tidsskriftene. 

Det vil imidlertid være av betydning å presisere enkelte punkter i forbin
delse med de to reglementforslagene. Fylkets/distriktets LRSK skal offisielt 
fungere som en komite. Den kan gjerne deles opp, men dette er en intern ~ak. 
Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer, hvorav en er ansvarlig formann. 
Formålet er å samle observasjoner av fugl fra fylket/distriktet for å holde en 
fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen og å bedømme observa
sjoner avarter/underarter som er sjeldne innen fylket/distriktet. Liste over 
arter/underarter som er lokalt sjeldne vil bli utarbeidet av de respektive lo
kale rapport- og sjeldenhetskomiteene. 

LRSK skal fungere som bindeledd mellom fylkets/distriktets observatører 
og NNSK, Feltutvalget og Sterna. Observasjoner avarter/underarter som 
står på listen skal videresendes til NNSK m ed eventuelle bemerkninger. 
Dette synes kanskje noe tungvint, men er imidlertid av meget stor betydning, 
idet de lokale komiteene i de fleste tilfeller har kjennskap til observatøren(e). 
Observatører som sender inn mangelfulle rapporter, vil bli kontaktet av LRSK 
i anledning eventuelle tilleggsopplysninger, og dette vil lette arbeidet til 
NNSK vesentlig. 

LRSK vil samle innsendt observasjonsmateriale for regelmessig publisering 
i Sterna. Observatører kan imidlertid publisere egne observasjoner, men disse 
må da foreligge i artikkelform (f.eks. om nye arter /underarter for landet). 

I NNSK skal det sitte 6 medlemmer. En person utvelges av komiteens egne 
m edlemmer som sekretær for et eller flere år av gangen. Sekretæren skal 
motta tilsendt m ateriale og formidle kontakt med LRSK. Komiteen skal be
dømme nye arter/underarter og nye hekkearter/unclerarter for landet og arter/ 
underarter som av forskjellige årsaker finnes i følgende oversikt. 

180 Fauna 28: 180- 181" Oslo 1975. 

Arter 
En H bak artsnavnet betyr a t bare 
sendes for godkjenning. 

eventuelle hekke funn avarten skal inn-

Islom1 ) 

Gulnebblom1 ) 

Dvergdykker H 
Svarthalsdykker 
Svartbrynt albatross 
Gråhodet albatross 
Storlire 
Grålire 
Havlire 
Rørdrum 
Amerikansk rørdrum 
Dvergrørdrum 
Natthegre 
E g retthegre 
Silkehegre 
Purpurhegre 
Skjestork 
Bronseibis 
Stork 
Svartstork 
Flamingo 
Rødhalsgås 
Tundragås 
Dverggås 
Snøgås 
Dvergsvane 
Rustand 
Sriadderand H 
KnekkandH 
Amerikansk lyngand 
Mandarinand 
Rødhodeand 
Taffeland H 
Hvitøyeand 
Ringand 
Praktærfugl H 
Brilleærfugl 
Brilleand 
Harlekinand 
Islandsand 
Glente 
Svartglente 
Pallas havørn 
Steppeørn 
Stepp~hauk 
Enghauk 
Vandrefalk H 
Lerkefalk H 
Aftenfalk 
Vaktel H 

Jomfrutrane 
Dvergtrappe 
Myrrikse H 
Liten myrrikse 
Sultanhøne 
Purpurhøne 
Hvitbrystlo 
Tobeltet sandlo 
Beringlo 
Alaskasnipe 
Spisshalesnipe 
Rustsnipe 
Langnebbet bekkasinsnipe 
Kortnebbet bekkasinsnipe 
Liten gulbeinsnipe 
Tereksnipe 
Svarthalespove H 
Dvergspove 
Avosett H 
Polarsvømmesnipe 
Triel 
Ørkenløper 
Steppebrakksvale 
Storjo H 
Kanadisk hettemåke 
Grønlandsmåke 
Sabinemåke 
Rosenmåke 
Ismåke 
Hvitvinget svartterne 
Sandterne 
Rovterne 
Splitterne H 
Dvergterne 
Steppehøne 
Mongolturteldue 
Skjæregjøk 
Snøugle H 
Dverghornugle 
Slagugle H 
Lappugle H 
Tårnugle 
Pigghaleseiler 
Alpeseiler 
Blåråke 
Isfugl H 
Bider 
Amursvale 
Dverglerke 

l) Gjelder ikke utfargete fugler i sommerdrakt. 

Kalanderlerke 
Hvitvinget lerke 
Topplerke H 
Stor piplerke 
Markpiplerke 
Sibirpiplerke 
Sitronerle 
Rødhodevarsler 
Rosenvarsler 
Pirol 
Rosenstær 
Alpejernspurv 
Sumpsanger 
Elvesanger 
Gresshoppesanger H 
Vannsanger 
Myrsanger 
Trostesanger 
Hauksanger H 
Rødstrupesanger 
Bonellisanger 
Brunsanger 
Gulbrynsanger 
Fuglekongesanger 
østsanger 
Rødtoppet fuglekonge 
Halsbåndfluesnapper 
Svartstrupet buskskvett H 
Svart steinskvett 
Steintrost 
Svart rødstjert H 
Sørlig nattergal 
Gråkinnet skogtrost 
Amerikansk skogtrost 
Gråstrupetrost 
Svartstrupetrost 
Steppebruntrost 
Sibirtrost 
Gulltrost 
Gulirisk 
Gul tykknebb 
Blå tykknebb 
Kornspurv 
Hvithodespurv 
Dvergspurv 
Sibirspurv 
Brunhodespurv 
Svarthodespurv 
Sangspurv 
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Underarter 

Mellomskarv 
Nordrussisk hønsehauk 
Russevåk 
Sibirvandrefalk 
Islandsdvergfalk 
Grønlandsmyrsnipe 

Sakhalinmyrsnipe 
Rødhalet tornskate 
Sibirvarsler 
Steppevarsler 
Sibirmøller 
Sørlig gransanger 

Sibirgransanger 
Mellom-europeisk blåstrupe 
Islandsk rødvingetrost 
Grøniandsgråsisik 
Liten gråsisik 
Hornemanns sisik 

Obser vasjoner avarter/underarter som opptrer på et unormalt tidspunkt 
skal sendes NNSK. LRSK vurderer i hvert enkelt tilfelle hvilke observasjo
ner av denne kategori som skal videresendes NNSK. 

Komiteen skal gjennomgå og bedømme observasjoner (= alle typer av re
gistreringer) til gruppene godkjent (belegg foreligger, publiseres med *, be
legg mangler, publiseres med O), avventes og ikke godkjent. For at en obser
vasjon skal godkjennes kreves enten beleggsmateriale (selve fuglen (e ), fjær 
eller andre deler av fuglen(e) , reir, egg, eggskall, fotografi(er) , f ilmopptak 
eller lydbåndopptak) eller utførlig beskrivelse. 

Sekretæren i NNSK skal årlig sammenfatte en kort rapport til Sterna over 
ferdigbehandlete saker. 

I Sterna 13 : 216 (nr. 4 1974) ble det presentert en ufullstendig oversikt over 
de lokale rapportkomiteene i Norge. Det er i dag opprettet lokale rapport- og 
sjeldenhetskomiteer for alle landets fylker, og oversikten over kontaktpersoner 
ser nå slik ut: 

Østfold : 
Oslo/Akershus : 

Hedmark : 
Oppland: 
Buskerud: 
Vestfold : 
Telemark: 
Aust-Agder : 
Vest-Agder: 
Rogaland : 
Hordaland: 

Sogn og F jordane: 
Møre og Romsdal: 
Sør- og Nord-Trøndelag : 

Nordland: 
Troms: 
Finnmark: 

Geir Hardeng, Boks 109, 1620 Gressvik. 
Ole W. Røstad, Zoologisk Institutt, Postboks 1050, 
Blindern, Oslo 3. 
Kjell A. Kristiansen, Postboks 455, 2301 Hamar. 
Erik Sorgendal, Reichwinsgt. 26, 2600 Lillehammer. 
Torgrim Breiehagen, 3570 Al. 
Karl Petter Gade, Postboks 153, 3201 Sandefjord. 
Andreas Cl eve, Postboks 1076, 3701 Skien. 
Ole K. Spikkeland, Heimdalsveien 9, 4800 Arendal. 
Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug. 
Thorleif Thorsen, Postboks 366, 4300 Sandnes. 
Gunnar Langhelle, Zoologisk Museum, Museplass 3 , 
5014 Bergen- Universitetet. 
Rudi Hjermann, 5842 Leikanger. 
Olav Johansen, 6096 Runde. 
Nils Røv, Universitetet i Trondheim, Zoologisk 
Institutt, Rosenborg, 7000 Trondheim. 
Harald Misund, Haakon 7. gt. 105 c, 8000 Bodø. 
Wim Vader, Tromsø Museum, 9000 Tromsø. 
Rolf Randa, Langvasseid, 9910 Bjørnevatn. 

Det presiseres igjen at ingen observasjoner skal sendes direkte til NNSK. 
Alle observasjoner, også avarter/underarter som står på listen utarbeidet av 
NNSK, skal sendes til de respektive lokale rapport- og sjeldenhetskomiteene. 

IIva bø?' observatøren (e) noter e seg r 
Til hjelp for dem som ikke er sikre på hva som bør være med i en beskri

velse aven fugl som står på listen til NNSK eller LRSK, er det her satt opp 
punkter som kan være til hjelp, hentet fra en publikasjon av den svenske sjel
denhetskomiteen i Vdr Fdgelvarld 33 : 105- 107 (1974). 
Art, antall, kjønn og alder. 
Datum for observasjonen. Glem ikke årstallet. Likeledes tidspunktet. 
Hvor observasjonen er gjort. Oppgi gjerne koordinater. 
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Beskrivelse av biotopen. 
Observasjonsavstanden. 
Flygehøyde, evt. om fuglen ble sett Sittende/svømmende. 
Optikk. 

\ Vær- og lysforhold. 
Om fuglen (e) var i selskap med andre arter. 
Størrelse og hvordan størrelsen er blitt bestemt. 
Bevegelses- og flygemåte. Lyd. 
Utførlig beskrivelse av fjærdrakt , nebb- og benfarge, vingemønster flukt, 

oppførsel etc. Tegn helst feltskisse ! 
Hvis andre arter er tilstede, bruk disse som sammenligningsgrunnlag. 

,1111111111111111111\ n i 1,1111111II1111111111111I~ll 
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F i g. 1 

Som supplement til nedskrevet vingeformel bør ringmerkere i spesielle tilfeller 
fotografere vingen sammen med mm-mål for dokumentasjon. Et slik fotografi 
ltan benyttes for senere kontroll av vingeformelen. Det er viktig at vingen 
ikke brettes for mye ut. Spissene av håndsvingfjærene (h.f.) må ligge langs 
tilnærmet samme linje. Bildet viser venstre vinge aven lappsanger, Phyllo-

scopus borealis. Nedskrevet vingeformel for denne vingen blir: 
Innsk3æring ( emarginated) 3- 5 h.f. (pp) , 1 (+ 0,5 hånddekker (h.d. ) (pr.c)), 

2 = 5/6 ( 7 5 ,0) , 3, 4 ( 7 0,5),5 ( 7 2,5),6 ( 7 8,5) , 7 ( 7 11,5),8 (7 13,5), 
9 ( 7 15,5), 10 ( 7 17,5). 

I n addi t i on to the w r i tten wing formula r ingers shou ld, in certain cases, photo
graph the w ing together with a mm-scale for ver i fication. Such a photograph 
can be used for a later check of the wing formula. It i s i mportant that the 
wing is not spred out too much. The primary (pp) t ips should lay approxi 
mately along one line. The photograph shows the l eft wing of an Arcti c Warb-

ler, Phylloscopus borealis, with the wri tten wing formula above i n the 
Norwegian text. 
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Glem ikke å notere observatøren(e)s navn, adresse og evt. telefonnr. Lyd
bånd, fotografier eller annen dokumentasjon bør sendes inn sammen med 
feltrapporten. Det er av stor betydning at observatørene skriver tydelig. Unn
gå blyantskrift, da flere rapporter skal fotostatkopieres for sirkulasjon blant 
komitemedlemmene. 

Alle typer av registreringer skal bedømmes av NNSK og LRSK. Dette om
fatter også ringrnerkete fugler. Ringmerkere vil av og til få fugler i hånden 
som kan være vanskelige å bestemme. Under feltarbeid mangler ofte tilstrek
kelig litteratur, og det er derfor av svært stor viktighet at det blir nedtegnet 
fullgode og utfyllende data for senere bestemmelser. En viktig faktor i denne 
sammenheng er også fotograferingsutstyr som de fleste ringmerkere i den 
senere tid har benyttet seg av. 

En totalbeskrivelse (med supplerende fotografier) bør utføres i forbindelse 
med enhver fugl som er vanskelig å bestemme (kjønn, alder eller art/underart). 

Totalbeskrivelse omfatter: 

A. Beskrivelse av fjærdrakten (overside (inkl. hode) , underside, ving, hale) 
og øvrige kroppsdeler (bein, nebb, øye, munnparti). 

B. Mål og vekt (+ kondisjonsavlesning). 
C. Vingeformel (Fig. 1). 

For å kunne skrive en utfyllende totalbeskrivelse kreves det at man kjen
ner til de forskjellige deler av fjærdrakten. Metoder for målinger er beskrevet 
i de fleste håndbøker for ringrnerkere, blant annet hos Svensson (1970: Identi 
fication Guide to European Passerines) . I dag har man mer og mer gått over 
til å lese av vinge- og halernål til nærmeste hele mm, tars- og nebbmål til nær
meste halve mm. Å skrive en vingeformel er av meget stor viktighet, og dette 
er også omhandlet i flere av håndbøkene. Williamson (1967-68: Identijication 
for ringers) og Svensson (1970) beskriver en metode der man måler avstanden 
fra hver av håndsvingfjærspissene til vingespissene til nærmeste halve mm. En 
vingeformel bør også fotograferes, som flere av øvrige kroppsdeler (f.eks. 
hale, bein og hode), og helst sammen med et mm-mål (lineal), slik at man 
eventuelt kan utføre senere målinger fra fotografier. Det er da viktig å folde 
vingen ut på en korrekt måte, se fig. L 

Som eksempler på utfyllende totalbeskrivelser av ringrnerkete fugler, hen
vises til Sterna 13: 191-198 (1974) og Sterna 13: 257-268 (1974). 

Norwegian Bird Raritles Commlltee (NNSK) in co-operation with the 
Local Reports and Rarities Commlltees (LRSK) 

NNSK has been in existenee sinee the late 1950's. During the 21 Nov. 1974 
administrative meeting of the Norwegian Ornithologieal Society it was decided 
that written guidelines should be prepared for the eommittee and would then 
be proposed during the 11 April 1975 yearly meeting. New membership eri
teria for the NNSK was also determined. 

The new NNSK has sinee specified guidelines for the LRSK. There will be 
a year trial period for the new guidelines for both the NNSK and the LRSK 
before final aetion is taken. 

All Norwegian bird reports will go from the observers to their loeal LRSK 
whieh will prepare the material for publieation as well as reporting the perti
nent observations to the NNSK. The NNSK will eompile a yearly report of 
the reeeived observations. 

A eomplete list of the speeies whieh the NNSK will handle is given as well 
as a list of the loeal Norwegian LRSK and their adresses. A preeise deserip
tion of what the observers should note in the field is given. Finally eertain 
guidelines for ringers are specified eoneerning taking a full deseription of rare 
birds. 
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Viggo Ree, Navne og sjeldenhetskomiteen, NOF, 
Zoologisk Museum, Sars gt. l , Oslo 5. 

FUGLE 
LEKSIKON 
1FAR6ER 

Heinzel/Fitter/Parslow 

Fugle-leksikon i farger 

Meget 
omfattende 
Meget rimelig 
Mer enn 1000 fugler avbildet 
Nær 600 utbredelseskart 
Knapp, konsis og grundig beskrivelse 
Særlig slitesterkt bind 

320 sider Bare kr. 38,. 

tiden 

Eiere av speilreflekskameraer! 

Full glede av ditt kamera får du først når du har minst 2-3 
ekstra objektiver. Gjør som de fleste andre - velg et Soli
gor objektiv. De er mye rimeligere enn originaloptikk og 
har høy kvalitet. Mer enn 50 forskjellige Soligor objektiver 
føres i Norge og det finnes en Soligor som dekker ditt behov 
og passer på ditt kamera. 
NORGES MEST SOLGTE OBJEKTIVER! 3 ARS GARANTI! 

K,illiansen & Wøien ' O slo. 1975 . 
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