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Lappspissmus kan være en 
oversett og underrapportert 
art i Norge (van der Kooij 
mfl. 2015). Den har en østlig 
utbredelse, og tidligere ble 
hovedutbredelsen i Norge antatt 

å være i de østlige delene av 
Finnmark (Frafjord mfl. 1993). 
I tillegg var det gjort noen få 
funn i Troms (Pedersen 1968) 
og Nordland (Frafjord 2002), 
inntil arten også ble oppdaget 
i Sør-Norge (Finch & van der 
Kooij 2005, van der Kooij mfl. 
2015). 
 Alle individene fra Troms som 
er bestemt som lappspissmus, og 
med belegg i museumssamlinger, 
er oppgitt i Tabell 1. Før 2015 
var det gjort fire funn av arten i 
Troms. Tre av disse funnene ble 
publisert av Pedersen (1968); 
journalnummer 5697, 5698 
og 7865 (Tabell 1). To av disse 
sendte Pedersen til Zoologisk 

museum i Oulo for bestemmelse. 
Jeroen van der Kooij har 
undersøkt tre av individene 
som er oppgitt i Tabell 1, og 
han bekreftet at individene med 
journalnummer 5698 og 314-68 
var lappspissmus, mens individet 
med journalnummer 5697 ikke 
kunne bekreftes (pers. medd.).
 Jostein Kjærandsen opererer 
for tiden mange og ulike 
typer insektfeller i nordøstlige 
skogsområder i forbindelse 
med prosjektet “Kartlegging 
av nordøstlige elementer i 
soppmyggfaunaen i Norge”, 
finansiert av Artsdatabanken 
i perioden 2015–17. En av 
felletypene er en selvkonstruert 

Lappspissmus i Troms og Nordland
Karl Frafjord og Jostein Kjærandsen

To ferske funn av lappspissmus Sorex caecutiens i Skaktardalen, Dividalen, og Skibotndalen i Troms 
reiser spørsmålet om hvor mange individer av denne arten som er funnet i Troms tidligere, og hvor 
godt dokumenterte disse funnene egentlig er? Dessuten nevner vi to nye lappspissmus fra det nordlige 
Nordland.

Karl Frafjord er utdannet dr.scient. fra Universitetet i Bergen/Norsk Polarinstitutt, 
innen fagfeltet terrestrisk økologi, og arbeider nå som førsteamanuensis ved Tromsø 
Museum – Universitetsmuseet. 

Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet, Postboks 
6050 Langnes, NO–9037 Tromsø. Tlf.: +47 77 64 57 25. 
E-post: karl.frafjord@uit.no

Jostein Kjærandsen (f. 1966) er utdannet dr.scient. fra Universitetet i Bergen, 
innen fagfeltet zoologisk systematikk og taksonomi, og arbeider nå som 
førsteamanuensis ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet, Postboks 
6050 Langnes, NO–9037 Tromsø. Tlf.: +47 77 64 50 17. 
E-post: jostein.kjarandsen@uit.no
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vindusfelle bestående av en tre-
kantformet pleksiglassrute med 
samlekar under og takover-
bygning. Fem slike står ute 
så godt som hele den snøfrie 
sesongen, og flyttes til nye 
lokaliteter hvert år. Disse fellene 
plasseres langs en naturlig 
forhøyning i landskapet, slik 
at insekter som ofte flyr langs 

ledelinjer i terrenget blir fanget 
opp. Når insektene støter på 
den «usynlige» pleksiglassveggen 
vil de enten falle ned i, eller 
etterhvert rote seg ned i, samle-
karet under. Det store taket, en 
vanntett fjellduk, sørger for at 
samlekaret med en blanding 
av propylenglykol og etanol får 
minimal tilførsel av regnvann. 

Disse fellene kan derfor stå ute i 
opptil to måneder mellom hver 
tømming og ettersyn. 
 En i utgangspunktet uønsket 
bifangst i slike feller er spiss-
mus som forviller seg opp i 
samlekarene, når disse enten 
er delvis nedsenket i terrenget 
eller støttet opp med steiner. 
Det er slett ikke utenkelig at 

Tabell 1. Mulige lappspissmus fra Troms som er dokumentert med museumsbelegg. ZMOu: Zoologisk 
museum Oulo, Finland. NHM: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. TMU: Tromsø museum 
– Universitetsmuseet. Merk at Journalnummer 5698 og 66–68 er samme individ som ble fordelt på to 
institusjoner. Possible records of masked shrews Sorex caecutiens from Troms County, documented in 
museum collections. Note that the speciemn number 5698 and 66–68 are the same specimen which was 
divided between two institutions.

Journalnummer og museum Funndato Funnsted Belegg/bevaringsmåte 
Specimen number and museum  Record date Locality Type of specimen 

5697 ZMOu 12.07.1967 Lavangsdalen Skinn
5698 ZMOu/66–68 NHM 12.07.1967 Lavangsdalen Kranium/Skinn
7865 NHM 30.11.1905 Malangen Kranium
314–68 NHM 27.06.1968 Storslett I alkohol
2279 TMU 15.09–28.10.2015 Skaktardalen I alkohol
2299 TMU 22.07–24.08.2016 Skibotndalen I alkohol

Figur 1. Lappspissmus fanget i Skaktardalen, Øvre Dividal Landskapsvernområde, høsten 2015 (TMU nr. 
2279). Masked shrew Sorex caecutiens captured in Skaktardalen, Øvre Dividal Landscape Protection 
Area, in the autumn 2015 (TMU no. 2279). Foto: Karl Frafjord. 
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Figur 2. Gammel furuskog i Øvre Dividal Landskapsvernområde med fellen, skjult under fjellduken, hvor 
lappspissmusen gikk i høsten 2015. Old pine forest in Øvre Dividal Landscape Protection Area, Troms 
County, with the insect trap, hidden under the “roof”, where a masked shrew Sorex caecutiens was 
trapped in the autumn of 2015. Foto: Jostein Kjærandsen.
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den store mengden av døde 
insekter i fellene også tiltrekker 
seg insektetere som spissmus. 
Heldigvis er bifangsten av spiss-
mus beskjeden og begrenset 
til et fåtall dyr. Blandingen av 
propylenglykol gir ikke den 
beste konserveringen av små 
pattedyr. Spissmusene blir oftest 
funnet flytende med kroppen 
delvis eksponert i luft, noe som 
kan smitte insektprøvene med 
forråtnelse og dårlig lukt. Ofte 
blir åtselgravere (Coleoptera, 
Silphidae) også tiltrukket og 
fanget når en spissmus har gått i 
fellen. 
 Høsten 2015 ble en lapp-
spissmus (Figur 1, Tabell 1) 
funnet i en slik insektfelle 
som var utplassert i Skaktar-
dalen, en sidedal til Dividalen 
som ligger innenfor Øvre 

Dividal Landskapsvernområde 
(19.72626517Ø, 68.7626067N, 
250 moh.). Denne fellen sto ute 
gjennom hele vekstsesongen, 
fra 2. juni til 28. oktober 2015. 
Lappspissmusen ble fanget i den 
siste «felleperioden», det vil si at 
den må ha gått i fellen etter 15. 
september. Habitatet klassifiseres 
som gammel furuskog med 
svært høy verneverdi. Det 
domineres av bærlyngskog, 
med blåbær, krekling og inn-
slag av kalkrik myr (Figur 2). 
For ytterligere beskrivelse av 
området se «Skakterdalen N» 
i Miljødirektoratets naturbase 
(http://faktaark.naturbase.no/
naturtype?id=BN00073295, 
samt Elvebakk mfl. 2005).
 Sommeren 2016 ble nok 
en lappspissmus fanget, denne 
gang i en felle ved Gálggojávri, 

øverst i Skibotndalen, nær 
grensa til Finland (20.74861 
Ø, 69.12500 N, 515 m o.h.) 
(Tabell 1, Figur 3). Habitatet 
her er åpen fjellbjørkeskog, og 
fellen var plassert ute på en liten 
myr like ved et tjern. Avstanden 
mellom de to funnstedene er ca. 
55 km i luftlinje.
 Lappspissmusenes tilstand var 
på grunn av den litt mangelfulle 
konservering noe redusert, 
dette gjør at lengdemålene må 
betraktes som omtrentlige. 
Dyrene kunne heller ikke veies. 
For individet fra Skaktardalen 
ble totallengde målt til 8,6 cm 
og halelengden til 3,3 cm, noe 
som gir en kroppslengde på 5,3 
cm. Halelengden som prosent 
av kroppslengden, altså relativ 
halelengde, blir dermed 62,3 %. 
Bakfoten med klør målte 1,12 

Figur 3. Lappspissmus fanget ved Gálggojávri, Skibotndalen, sommeren 2016 (TMU nr. 2299). Merk 
de kvite labbene og den relativt spisse snuten. Masked shrew Sorex caecutiens captured at Gálggojávri, 
Skibotndalen, in the summer of 2016 (TMU no. 2299). Note the white feet and the relatively slender 
nose. Foto: Karl Frafjord.
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cm. Dyret fra Skibotndalen 
målte 10,1 cm i totallengde og 
3,6 cm i halelengde, noe som 
gir en kroppslengde på 6,5 cm 
og relativ halelengde 55,4 %. 
Bakfoten målte 1,1 cm. Dette 
dyret er antakelig et voksent 
(overvintret) dyr, og derfor litt 
større i kroppen enn det fra 
Skaktardalen. Siden målene kan 
avvike noe sammenlignet med 
unge dyr, blir ikke dette dyret 
brukt i sammenligningene som 
er beskrevet nedenfor.
 Både i mål og morfologiske 
karakterer stemmer begge 
dyrene helt overens med lapp-
spissmus; kroppsstørrelse og 
relativ halelengde, at den er 
helt hvit oppå føttene og under 
halen, et relativt kort hode 
og en spiss snute, samt at den 
har en liten «dusk» på halen 
(Sulkava 1990, Olsen 1994, 
se dessuten van der Kooij: 

Lappspissmus Sorex caecutiens 
(Laxmann, 1788) – http://
zoologi.no/artsfakta/pattedyr/
lappspissmus/faktaark). Dette 
var særlig tydelig på det unge 
individet fra 2015 (Figur 1). 
 Vi gjorde en liten undersøkelse 
av hvilke kroppsmål som best 
skiller lappspissmus fra dverg- 
og krattspissmus Sorex araneus 
(Figure 4). Bakfoten, fra hæl 
til og med lengste klo, ble målt 
med skyvelære til nærmeste tidels 
millimeter på dyr i de viten-
skapelige samlingene ved Tromsø 
Museum. I tillegg inkluderte vi 
noen mål av krattspissmus som 
vi tidligere hadde tatt i felt, med 
linjal til nærmeste millimeter. 
Gjennomsnittlig bakfotlengde 
var 1,11 cm for lappspiss-
mus, de fleste fra Pasvikdalen 
i Finnmark og fra Finland (n = 
16), 1,07 cm for dvergspissmus 
Sorex minutus (n = 14), og 1,29 

cm for krattspissmus (n = 23). 
Forskjellene mellom de tre 
artene var statistisk signifikant 
(One-Way ANOVA, F = 35,7, p 
< 0,001), men dette skyldtes kun 
at krattspissmus skilte seg fra 
de to andre artene. Overlappet 
mellom lapp- og dvergspissmus 
var svært stort, så dette målet 
alene kan ikke brukes for å skille 
mellom disse to artene.
 I tillegg så vi litt på kropps-
lengde og halelengde, samt 
relativ halelengde. For lappspiss-
mus hadde vi dessverre svært 
få mål (n = 4), mens for dverg-
spissmus (n = 21) og for kratt-
spissmus (n = 16) brukte vi for 
det meste noen mål tatt tidligere 
i felt. Det viste seg at det først 
og fremst er halelengden som 
skiller lappspissmus fra de to 
andre artene. Relativ halelengde 
var 64,5 %, 100,2 % og 82,5 
% for henholdsvis lapp-, dverg- 

Figur 4. Krattspissmus. Common shrew Sorex araneus. Foto: Karl Frafjord. 
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og krattspissmus (F = 16,8, p < 
0,001, alle de tre artene skilte seg 
fra hverandre). Lappspissmus har 
med andre ord relativt kortere 
hale enn de to andre artene, 
men et større utvalg er påkrevd 
for å studere variasjonen og grad 
av overlapp med de andre to 
artene. 
 Begge funnstedene ligger 
i store daler mot øst i Troms, 
ikke veldig langt fra grensene til 
Sverige og Finland. Det var ikke 
uventet å finne lappspissmus i 
Dividalen, fordi habitatet der 
synes å være egnet for arten 
(Frafjord 2012). Arten er 
imidlertid angitt å kunne leve 

i mange ulike habitater, både 
taiga og tundra (Sulkava 1990, 
Mitchell-Jones mfl. 1999). 
Muligens har lappspissmus en 
vid utbredelse på svensk side av 
grensen, selv om dette synes å 
være mer basert på antakelser 
enn på faktiske funn av arten 
(Mitchell-Jones mfl. 1999, van 
der Kooij mfl. 2015). I Finland 
er arten vanlig, og den er registret 
like over grensa fra Skibotndalen 
(Kaikusalo & Tast 1994). Det er 
meget mulig at arten ikke er så 
sjelden i Troms heller.
 Pedersen (1968) fant de tre 
lappspissmusene ved Natur-
historisk museum under en 

revisjon av samlingen, og han 
ombestemte dem da fra kratt-
spissmus og dvergspissmus. 
Han ga imidlertid ingen 
dokumentasjon eller begrunnelse 
for sine revisjoner. Vi studerte 
fotografier av det fjerde individet 
i Tabell 1, nr. 314–68 NHM, 
som var funnet på Storslett i 
Troms (Edler & Mehl 1972, 
Figur 5). Dette individet framstår 
som om det ble funnet i død og 
uttørket tilstand. Det virker 
inntørket og forvridd og fargen 
er kanskje falmet, så det er ikke 
mulig å identifisere arten sikkert 
kun ut fra bildene. På den annen 
side klarer vi ikke å se noen av 

Figur 5. Mulig lappspissmus fra Storslett, ytterst i Reisadalen, fra 1968 (NHM nr. 314–68). Legg merke til 
den lange halen som ikke stemmer helt med lappspissmus. A possible masked shrew Sorex caecutiens from 
Storslett, Reisadalen, Troms County, from 1968 (NHM no. 314–68). Note the relatively long tail, 
however, which is not typical for a masked shrew. Foto: Øystein Wiig.
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de gode kjennetegnene på lapp-
spissmus fra disse bildene, og 
relativ halelengde alene antyder 
heller at det dreier seg om en 
dvergspissmus. Halen ser ut til 
å være like lang som kroppen. 
Lavangsdalen og Malangen 
(Tabell 1) er kystnære områder 

med kystklima, i motsetning til 
Dividalen og Skibotndalen som 
har et mye mer kontinentalt 
klima.
 Våre nye funn av lappspiss-
mus representerer to av ytterst få 
veldokumenterte funn av arten 
fra Troms. Vevsprøve av individet 

fra Skaktardalen er tatt og vil bli 
sendt til DNA strekkoding. Det 
er viktig at funn av mer uvanlige 
spissmus blir innlevert til et 
museum med naturvitenskapelige 
samlinger, slik at de kan bli 
tatt vare på og undersøkes 
videre. Det er nødvendig å 
være kritisk til bestemmelser av 
mer sjeldne spissmus dersom 
dokumentasjonen ikke er god 
nok. Samtidig kan arter som er 
fåtallige eller har en begrenset 
utbredelse i Norge fort bli 
oversett, fordi man ikke tenker 
på dem ved funn utenfor deres 
kjente utbredelse eller habitat. 
Dersom man bruker ulike typer 
fallfeller for insekter, bør man 
være spesielt oppmerksom på 
små spissmus fordi disse er 
relativt dårlig kartlagt i Norge.

Figur 6a. To lappspissmus fra Sørkil i det nordlige Nordland, funnet sommeren 2016. TMU nr. 2301 og 
2302. Two masked shrews Sorex caecutiens from Sørkil in the northern part of Nordland County, found 
during the summer 2016. TMU no. 2301 and 2302. Foto: Karl Frafjord.

Figur 6b. Buksiden av en av lappspissmusene fra Sørkil. The ventral 
side of one of the masked shrews Sorex caecutiens from Sørkil, 
Nordland County. Foto: Karl Frafjord.
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To lappspissmus 
funnet i Nordland

Lappspissmusa er ikke bedre 
kartlagt i Nordland enn i 
Troms, med kun to publiserte 
registreringer fra tidligere 
(Frafjord 2002). Derfor vakte 
det en viss overraskelse da John 
Winther sendte bilder fra nordre 
del av Nordland av et dyr som 
lignet på lappspissmus. Vi avtalte 
derfor at han skulle ta vare på 
noen dyr i fryseren. Blant 29 
spissmus han hadde frosset ned 
var det to lappspissmus (Figur 6 
a og b) og 27 krattspissmus. Den 
ene lappspissmusen var antakelig 
voksen (svært tynn behåring på 
halen), mens den andre var ung 
av året. Alle krattspissmusene 
var unge dyr. De var fanget i 
klappfeller innomhus, i Sørkil i 
Ulvsvåg (17 moh.). John har en 
gård med flere eldre bygninger, 
der det over flere år nærmest har 
vært invasjoner av smågnagere 
og spissmus. Habitatet i området 
er variert, med dyrka mark, 

nedlagte jorder og kort vei til 
bjørkeskog og fjell. Det er i 
dette området at Norge er på 
sitt smaleste, så avstanden til 
Sverige er ikke lang (ca. 57 km 
til grensa). Fra kartet i Mitchell-
Jones mfl. (1999) ser det ut til at 
lappspissmus er utbredt over hele 
det nordlige Sverige. Sørkil ligger 
for øvrig omtrent midt mellom 
nærmeste funnsteder i Norge 
mot nord og sør; det er ca. 169 
km til Dividalen og 154 km til 
Viskisfjellet. Vi må derfor kunne 
forvente at arten finnes flere 
steder også i Nordland.
 Målene på de to lappspiss-
musene fra Nordland er gitt i 
Tabell 2, sammen med gjennom-
snitt for alle krattspissmusene. 
Siden alle dyrene ble nedfrosset 
ganske raskt, var de i god 
tilstand. Måling av ferske dyr 
kan avvike noe fra måling av 
dyr som har ligget på sprit, slik 
som dyrene fra Troms. Dessuten 
må man være litt forsiktig 
med enkelte mål tatt på dyr 
som er drept i klappfelle, fordi 

fangstmetoden kan gi brudd i 
ryggraden slik at kroppen kan 
strekkes lenger enn normalt. 
Dette gjelder for totallengde 
og dermed også for de avledede 
målene kroppslengde og relativ 
halelengde. Målene for de to 
lappspissmusene fra Nordland 
er likevel sammenlignbare med 
målene for de to fra Troms. 
Relativ halelengde var derimot 
kortere hos krattspissmusene fra 
Nordland sammenlignet med 
Troms (Tabell 2), muligens fordi 
det kan være en viss geografisk 
variasjon i størrelse eller på 
grunn av feilkilden nevnt over. 
På den samme lokaliteten ble for 
øvrig Norges sørligste rødmus 
Myodes rutilus funnet i 2011. 

Takk
Takk til Jeroen van der Kooij 
for diskusjoner omkring lapp-
spissmus og til Øystein Wiig 
for informasjon og bilder fra 
samlingene ved NHM. Tillatelse 

Tabell 2. Ulike mål for de to lappspissmusene og gjennomsnittet for 27 krattspissmus, alle fra Sørkil, Nordland. 
Lappspissmusene ble fanget 15. og 21. juli, mens krattspissmusene ble fanget i perioden 14. juli – 4. september 
2016. Alle lengder er oppgitt i cm. Various measures of the two masked shrews Sorex caecutiens and average 
measures of 27 common shrews Sorex araneus, all found in Sørkil, Nordland County. The two masked 
shrews were found on 15 and the 21 of July 2016, while the common shrews were found in the period 
14 of July to the 4 of September 2016. All lengths are given in cm. 

 Vekt  Total-  Hale-  Kropps-  Relativ hale-  Bakfot-
 (g)  lengde  lengde  lengde  lengde (%) lengde
 Weight  Total  Tail  Body  Relativ tail  Hindfoot
 (g)  length  length  length  length (%) length
        
Lappspissmus – ung  5,1  10,3  4,0  6,3 63,5  1,2
Lappspissmus – voksen  5,1  10,9  4,2  6,7  62,7  1,2
Sorex caecutiens
 
Krattspissmus – snitt  7,7 12,2 4,9 7,3 66,9 1,5
Sorex araneus
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til fangst av insekter innenfor 
landskapsvernområdet ble 
gitt av nasjonalparkstyret for 
Øvre Dividal nasjonalpark og 
Dividalen Landskapsvernområde 
ved Fylkesmannen i Troms. En 
stor takk også til John Winther, 
som tok vare på dyrene i Sørkil.

Summary
Frafjord, K. & Kjærandsen, J. 
2016. The masked shrew Sorex 
caecutiens in Troms and Nord-
land. Fauna 69 (1): 2–11.

Two masked shrews Sorex 
caecutiens were caught in a home-
made “window-type” insect trap, 
in the easternmost parts of Troms, 
in the autumn 2015 and summer 
2016. The first individual was 
caught in Skaktardalen, Øvre 
Dividal Landscape Protection 
Area, Troms County, in the 
autumn 2015. It measured 8.6 
cm in total length and 3.3 cm in 
tail length, which gives a body 
length of 5.3 cm and relative tail 
length to body length proportion 
of 62.3 %. The habitat where 
this shrew was caught lies within 
a rich calcicole, oldgrowth pine 
forest. 
 The second individual was 
trapped in Skibotndalen, also 
Troms, in an alpine birch forest 
area. This was an adult specimen 
measuring 10.1 cm in total length 
and 3.6 cm in tail length, giving 
a body length of 6.5 cm and a 
relative tail length of 55.4 %. 
 Both trapping sites are found 
within inland valleys with a 
typical continental climate, close 
to the borders of Sweden and 
Finland, where larger populations 
of the masked shrew can be 
found. The distance between 
the two sites was approximately 

55 km. Both specimens show 
morphological characters and 
dimensions that are in accordance 
with the characteristics given 
in the literature for the masked 
shrew. There are four specimens 
kept in Norwegian museum 
collections, which are suggested 
to be the masked shrew recorded 
from Troms. Among these four 
specimens, only one is complete. 
Examination of photos of this 
specimen revealed no characteristics 
typical for the masked shrew, and 
the relatively long tail indicates 
that this specimen is a pygmy 

shrew Sorex minutus. The three 
other specimens have been found 
in coastal areas, rather than in 
inland areas with continental 
climate. Hence, the distribution of 
the masked shrew remains poorly 
documented from Troms, despite 
the fact that the species might have 
a wider distribution in this area. 
The most reliable body measures 
distinguishing the masked shrew 
from both the pygmy shrew and 
the common shrew Sorex araneus 
appears to be the relatively short 
tail.
 Two more masked shrews were 

Dvergspissmus. Eurasian pygmy shrew Sorex minutus. Foto: Karl 
Frafjord.
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found in July 2016 at Sørkil in the 
northern part of Nordland County. 
The distances from this locality to 
the next known sites in Norway is 
169 km to Dividalen to the north 
and 154 km to Viskisfjellet, also 
Nordland, to the south. However, 
Sørkil is located only 57 km from 
the border to Sweden. Hence, all 
sites documented in this article 
are close to the borders of Sweden 
or Finland, where the masked 
shrew are known to be relatively 
common.
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Dette har jeg gjort en gang 
tidligere, fra en helt annen 
lokalitet på Vestlandet (Frafjord 
1995). Måren har en veldig 
variert diett, alt etter hva som 
finnes og er tilgjengelig der den 
lever. Smågnagere utgjør nok 
en vesentlig del av føden, og 
det ser ut til at måren utvikler 
preferanser for ulike arter i ulike 
regioner.

 I mai–juni 2014 var jeg på 
ferie i Frafjord, en liten fjord 
og dal innerst i Høgsfjorden, 
Rogaland. Den 6. juni gikk jeg 
en tur opp fjellsida til tregrensa 
og tilbake igjen (Figur 1).  Jeg la 
umiddelbart merke til en uvanlig 
mengde med mårlort langs stien. 
Jeg har gått denne turen mange 
ganger tidligere, men har da 
kun sett en og annen mårlort. 

Mår som musespesialist
Karl Frafjord

Lort, som gulpeboller, kan fortelle ganske mye om hva en art spiser, forutsatt at utvalget er tilstrekkelig 
stort. Da jeg en dag fant et ganske stort antall lort fra mår Martes martes, benytta jeg anledningen til å 
gjøre både en enkel innsamling og en enkel analyse.

Figur 1. Utsikt over fjellsida i Frafjord der måren hadde vandret langs stien. Den delen av ruta (stien) der 
lort ble samlet er omtrentlig markert med en stiplet linje. View of the hillside in Frafjord. The white dots 
indicate the track along which the pine marten Martes martes scats were collected. Foto: Karl Frafjord.
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Siden det denne dagen var 
utsikter til å samle et temmelig 
stort utvalg på en enkel måte, 
tok jeg derfor med meg det jeg 
kunne finne langs stien. Alt ble 
samlet i en enkelt plastpose. 
Strekningen langs stien der 
lorten ble innsamlet var på 1,92 
km, mens avstanden i luftlinje 
mellom de to endepunktene for 
innsamling var 1,30 km (Figur 
1). Høyden over havet gikk 
fra ca. 50 til 550 meter, mens 
tregrensa ligger på ca. 600 moh. 
Mesteparten av strekningen 
ligger innenfor Frafjordheiane 
landskapsvernområde. Hønse-
fugler og ekorn Sciurus vulgaris 
er temmelig fåtallige i dette 
området.
 Totalt ble 87 lorter funnet 
(eksempler i Figur 2–3), noe 
som ga 4,53 lorter per 100 meter 
langs stien eller i gjennomsnitt 22 
meter mellom hver lort. Lorten 
ble funnet både oppå steiner og 
på bakken, noen steder flere på 
eller rundt samme stein. Altså litt 
klumpvist fordelt. I posen løsnet 
enkelte biter fra hoveddelen. 
Disse ble også undersøkt og 
frekvensen (%) ble beregnet på 
grunnlag av summen av store, 
«hele» lorter og små biter. Lortene 
ble tørket, og deretter undersøkt 
for hånd i tørr tilstand. De fleste 
inneholdt nesten utelukkende pels 
fra smågnagere, det ble ikke gjort 
noen omfattende undersøkelse 
av enkelthår i denne massen av 
pels. Jeg undersøkte heller ikke 
mengdefordelingen.
 I frekvens utgjorde små-
gnagere hele 99 % av føden 
(Tabell 1). Planter, som ikke 
nødvendigvis bare er føde, og 
biller, basert på dekkvinger, 
fulgte deretter i frekvens. Lorten 
kan ha stammet fra et enkelt 
individ eller en familie, avsatt 

Figur 2. En temmelig fersk mårlort. A relatively fresh pine marten 
Martes martes scat. Foto: Karl Frafjord.

Figur 3. En eldre og tørr mårlort. An older and dry pine marten 
Martes martes scat. Foto: Karl Frafjord.
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de siste få måneder før den ble 
innsamlet, altså vinter til vår.
 Den 26. mai 2014 ble seks 
gulpeboller etter kattugle Strix 
aluco samlet inn i Frafjord, fra 
under en sitteplass i ei lind Tilia 
cordata. Gulpebollene inneholdt 
kun rester av smågnagere, altså 
pels og knokler. Totalt ble 13 
underkjever, altså fra minimum 
sju individer, og fire kranier 
av klatremus Myodes glareolus 
funnet. Klatremus (Figur 4) var 
ganske vanlig dette året. Arten 
hadde en bestandstopp i dalen, 
selv om denne toppen neppe 
var spesielt stor. Småskogmus 
Apodemus sylvaticus var derimot 
fåtallig dette året, og markmus 
Microtus agrestis har sjelden 
større forekomster i Frafjord. 
Det er dermed sannsynlig at 
alle eller de fleste smågnagerne 
måren hadde spist også var 
klatremus, selv om ingen 
knokler av betydning ble funnet 
i lorten.

 

Tabell 1. Antall byttedyr fordelt på ulike organismegrupper, i både store og små biter av lort fra mår, funnet i 
Frafjord 2014. Disse ble summert for å beregne forekomst i prosent. Summen av prosentvis forekomst overstiger 
100 % fordi en lort kan inneholde rester av flere byttedyr. Number of prey distributed on different groups 
of organisms, in both large and small pieces of pine marten Martes martes scats, found in Frafjord 2014. 
They were summed to calculate the frequency of occurence. The sum of the percentage exceeds 100 % 
because one scat can contain remains of multiple prey.

Organismegruppe Store biter Små biter Frekvens (%) 
Organism group  Large pieces Small peices Frequency (%) 

Smågnagere 86 21 99,1
Biller   3     2,8
Andre insekter   1   1   1,9
Småpattedyr (spissmus?)   1     0,9
Fugleegg     1   0,9
Planter   5   2   6,5
Ukjent   1    0,9

Antall lorter 87 21
Number of scats

Figur 4. Ufrivillig deltaker i dette stykket – klatremus (desember 
2014). Involuntary participant in this piece – the bank vole Myodes 
glareolus. Foto: Karl Frafjord.
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Måren har en variert diet, alt 
etter hva som er tilgjengelig 
innenfor leveområdet til enhver 
tid. Smågnagere utgjør nok oftest 
hovedføden, som de gjorde i en 
undersøkelse i Sør-Sverige der 
liten sesongmessig variasjon ble 
funnet (Helldin 2000). Spissmus 
Sorex sp., hare Lepus sp., fugler, 
insekter og bær var også vanlig 
føde, mens ekorn og hjortedyr, 
sistnevnte i form av åtsler, 
utgjorde en mindre del av føden 
(Helldin 2000). I en studie utført 
i et høyereliggende landskap i 
Spania utgjorde også smågnagere 
hovedføden (Rosellini mfl. 
2008), men måren spiste mer 
av dem når de var mer fåtallige 
vinter og vår enn når bestanden 
var på sitt største om høsten. 

Disse forfatterne mente at 
måren ikke er så opportunistisk 
som det ofte blir hevda. I en 
studie i Italia derimot, spiste 
måren mest smågnagere om 
høsten (Balestrieri mfl. 2011). 
Om sommeren spiste den mest 
haredyr, som kanin Oryctolagus 
cuniculus, men også frukt. 
Klatremus syntes å ha vært 
foretrukket framfor skogmus 
Apodemus sp. og rotter Rattus 
sp. (Balestrieri mfl. 2011). I 
en annen studie fra Italia, på 
Sardinia, var også smågnagere 
viktigste føde (52 %), men 
da hovedsakelig småskogmus, 
husmus Mus musculus og hage-
syvsover Eliomys quercinus 
(Lombardini mfl. 2015). Der-
etter fulgte evertebrater, særlig 

biller og insektlarver, og fugler 
i frekvens, mens åtsler av store 
pattedyr, kanin, krypdyr og 
frukt kun utgjorde små andeler 
av føden. Også i Ungarn var 
hovedføden smågnagere, med 
preferanse for klatremus (Laszki 
mfl. 2007). Jeg har her kun 
referert et fåtall studier, men det 
kan ikke være tvil om at små-
gnagere utgjør en svært stor del av 
mårens føde. Så kan man alltids 
diskutere i hvilken grad arten 
er spesialist eller opportunist. 
Som opportunist vil den spise 
type og mengde byttedyr etter 
hva som er tilgjengelig, mens 
den som spesialist vil velge 
enkelte byttedyr oftere enn 
tilgjengeligheten skulle tilsi.
 Tidligere har måren hatt en 

Et storfuglreir fullt av egg gir et solid tilskudd til denne mårens føde. Bildet er tatt med viltkamera 
(kamerafelle). A capercaillie Tetrao urogallus nest full of eggs provides a large meal for this pine marten 
Martes martes. Foto: Reirprosjektet – Høgskolen i Hedmark og Nord Universitet.
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temmelig sporadisk forekomst 
i Frafjord, mens den synes å ha 
blitt et fast innslag i faunaen 
det siste tiår. Å studere måren 
i en dal som Frafjord, der den 
går mest i bratte fjellsider, vil 
være temmelig vanskelig, men 
litt kunnskap er det altså mulig 
å få temmelig gratis. I min 
studie må man nok kunne si 
at måren hadde spesialisert seg 
på smågnagere, som den også 
hadde i min tidligere studie på 
Vestlandet, 83 % mus (Frafjord 
1995). 

Summary
Frafjord, K. The pine marten 
Martes martes as a vole specialist. 
Fauna 69 (1): 12–16.

On June 6, 2014, an unusual large 
number of pine marten Martes 
martes scats was found while 
trekking up and down a hillside 

in Frafjord, southwestern Norway. 
Scats were collected (n = 87) and 
roughly broken up in dry condition 
to reveal the most important prey 
groups. Small rodents (microtines) 
dominated (99 % frequency of 
occurrence), plants and insects were 
next in frequency with only small 
numbers. The scats were most likely 
deposited since late winter. Studies 
of six tawny owl Strix aluco pellets 
revealed only seven bank voles 
Myodes glareolus. The bank vole 
was at a population high in 2014. 
It is more than likely that even the 
pine marten(s) had specialized in 
hunting bank voles.
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Mår fotografert på Nesodden, Akershus. A pine marten Martes martes. Foto: Even Hønsen Agerup.
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Redaktørens spalte:
Kjære Fauna-lesere!
 
Nå har du det første heftet 
for 2016 i hånden, og 
dette er på sett og vis et 
lite historisk øyeblikk! Det 
er nemlig en god stund 
siden et Fauna-hefte kom 

ut med en årgang som tilsvarer utgivelsesåret! 
Men som dere skjønner, vertfall hvis man tar en 
titt på kalenderen, så har vi fortsatt litt å jobbe 
med for å ta igjen resten av etterslepet som Fauna 
har slitt med i mange år. Og for å gjenta det jeg 
alltid gjentar – skal vi klare å gi ut Fauna i rute 
må vi ha stadig tilgang på nytt stoff! I skrivende 
stund har vi et stort behov for mer stoff, og 
denne tilgangen avgjør langt på vei hvor raskt vi 
kan korte inn resten av etterslepet.
 I dette heftet er det mange forfattere som 
bidrar, dog ikke alle med egne artikler, men 
mangfoldet av forfattere sier noe om hva Fauna 
er for norske zoologer. Først har vi to artikler 
om pattedyr, deretter en kort artikkel om en 
fiskebiologisk sensasjon. Så har vi en artikkel 
om det første levende individet i Norge av en 

fremmed muslingart, etterfulgt av nok en artikkel 
om en fremmed art, en tangloppeart. Vi trykker 
også et fint og interessant referat fra fjorårets 
herpetologiske treff i Østfold og Bohuslän. 
Avslutningsvis har vi en litt spesiell artikkel om 
fugl og live-streaming. Jeg synes nok en gang 
at vi klarer å representere god spredning på det 
stoffet vi formidler, og håper våre lesere setter 
pris på det biologiske mangfoldet i Fauna! Og 
med det fortsetter jeg å oppfordre alle potensielle 
bidragsyterne til å stimulere sin skrivelyst, og 
alle andre til å oppmuntre zoologivenner eller 
kolleger til å sende inn, manuskripter til Fauna!
 Redaksjonen gratulerer avslutningsvis Klaas 
Neij med gavekortet som vinner av medlems-
lotteriet blant de medlemmene som betalte 
medlemskontingenten med kort innen fristen. 
Gratulerer!
 Med dette ønsker jeg Faunas mange lesere en 
fin senhøst med mange fine naturopplevelser.
                God lesing !

Foto: Jo Stenersen
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Kort om lagesilda

Lagesilda er ein art i sikslekta 
under laksefamilien (Aass 1984). 
Fiskearten finst i 30–40 vatn 
langs svenskegrensa frå Idd, 
Østfold til Vinger, Hedmark. 
Dessutan finst ho nedst i 
Tovdalsvassdraget, og som sagt, 
i Grimevassdraget, Aust-Agder, 
i tillegg til Orrevassdraget på 

Jæren, Rogaland. I Mjøsa, 
Hedmark og Oppland, har det i 
hundrevis av år vore eit rikt fiske 
etter lagesild når ho gjekk opp i 
Lågen (Gudbrandsdalslågen) for 
å gyte om hausten (Rugsveen 

1985).
 Lagesilda blir ikkje særleg stor 
(Aass 1984). For 70–80 år sidan 
var gjennomsnitts fangststorleik 
i Mjøsa 18–20 cm og 50 gram. 
Den aukande tilførselen av 

Lagesild på 548 gram fanga i Vestre 
Grimevann, Lillesand

Einar Kleiven og Anders Grimenes

At det finst lagesild Coregonus albula på Sørlandet er ikkje særleg godt kjent. Men i Vestre Grimevann i 
Lillesand er det ein livskraftig bestand som har overlevd forsuringstida. Årleg blir det frå Grimenes fiska 
etter lagesilda i gytetida i november. Under fisket i 2015 dukka det opp eit særleg stort eksemplar av 
arten, som blir omtala her.

Fauna 69 (1) 2016 18–19

Einar Kleiven (f. 1947) er tidlegare forskar ved NIVA, nå pensjonist og frilans
tilknytta NIVA i Grimstad. Har arbeidd med fisk i samband med kalking,
aldersbestemming, innsjøgytande aure, relikt laks og elvemusling. Har stor interesse
for og har skrivi mykje om fiskehistorikk.

NIVA Grimstad, Jon Lilletuns vei 3, NO–4879 Grimstad.
E-post: einar.kleiven@niva.no

Figur 1. Lagesilda på 548 gram som vart fanga under prøvefiske i Vestre 
Grimevann den 28. november 2015. The vendace Coregonus albula 
weighing 548 grams, caught in Lake Vestre Grimevann, Lillesand 
municipality, the 28 November 2015. Foto: Anders Grimenes.
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næringssalt førde til at fangst-
storleiken auka til 20–24 cm og 
80–90 gram. Unntaksvis kan ho 
bli 250 gram der. I innsjøar med 
mindre bestandar kan lagesilda 
bli større, som til dømes i 
Osensjøen, Hedmark, der 
fangststorleiken ligg på 150-200 
gram. Norsk sportsfiskerekord 
er 251 gram, fanga i Vestre 
Grimevann i 2014 (Anonym 
2015). Dessutan, ved Store 
Vassnes i Østre Grimevann fanga 
Per Thomas Grimnes den 16. 
juli 2007 ei lagesild på 240 gram 
(Anders Grimenes pers. medd.).             
 Dett er gjort fleire prøvefiske 
i Vestre Grimevann etter 1989 
(Kleiven 1999, Kleiven mfl. 
2004, Borgstrøm 2005). Under 
eit prøvefiske etter gytesild den 
28. november 1995 vart det 
nytta fem fleirbanda garn med 
moskevidder på 10, 12,5, 16, 22, 
25, 30, 38 og 45 mm. I alt vart 
det da fanga 120 lagesilder som 
fordelte seg frå 24,4–28,8 cm i 
lengder og 114–222 gram i vekt.
 Utanom Skandinavia er det 
nemnt individ av lagesild på 
inntil 790 gram frå Finland og 
opp til 1 000 gram frå Ladoga, 
Russland (Aass 1984, Ivarsson 
2004).

Prøvefiske i Vestre 
Grimevann 2015

Det årlege tradisjonsfisket i Vestre 
Grimevann etter gytemoden 
lagesild brukar å skje ut frå 
Vesternesodden aust i innsjøen. 
Under fisket vart det sett fem 
garn i ei lenke, der truleg 22 
omfar (29 mm) fiska all lagesilda. 
Garna stod ute frå tidleg på 
formiddagen den 27. november 
til litt ut på ettermiddagen den 
28. november. Vekta som vart 
brukt til veging er kontrollert 

mot portovekt på Terjes Trykkeri 
med ein feilmargin på ± 1 gram 
på 100 grams brev. 
 Totalt vart det fanga 87 lage-
silder og to aurar og restane 
av ein aure. Fiskerne vart litt 
forstøkte da det velta ombord ei 
sild på 300 gram, så ei på 342 
gram og til slutt kom “storen”  
på 548 gram! Denne største 
lagesilda var over dobbelt så tung 
som både dei største lagesildene 
fanga på gytefiske i 1995 (222 
gram), lagesild fanga i Østre 
Grimevann i 2007 (240 gram), 
norsk sportsfiskerekord for arten 
(251 gram) og når det gjeld dei 
store lagesildene som ein sjeldan 
gong dukkar opp i Mjøsa (250 
gram) (Kleiven 1999, Anonym 
2015, Aass 1984). 
 Nesten all lagesilda, ca. 90 
%, satt som vanleg i tredje og 
fjerde garnet, som stod på eit 
stipulert djup på 40 m. Den 
samla lagesildfangsten, 87 stk., 
vog 13,85 kg. Foto av den 
største lagesilda frå 2015, som 
er vist i Figur 1, er tidlegare 
utlagt på Asgeirs blogg (http://
www.eu.purefishing.com/blogs/
no/asgeir-alvestad/2016/01/27/
lagesild-pa-isen/).

Summary
Kleiven, E. & Grimenes, A. A 
vendace Coregonus albula of 548 
grams caught in Lake Vestre 
Grimevatn, Lillesand Fauna 69 
(1): 18–19.

Lake Vestre Grimevann, Lillesand 
municipality, has a population of 
vendace Coregonus albula, far 
from the main distribution in 
the eastern part of the country. 
In 2015, a few large specimens of 
vendace were caught in the lake: 
one weighing 300 g, another 342 

g and finally one weighing 548 g. 
The latter was more than twice as 
big as the largest specimen caught 
during test-fishing in 1995 (222 
g) and the Norwegian angling 
record (251 g). In Lake Mjøsa,  
the normal weight is between 80–
90 g, rarely exceeding 250 g. 
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I 1963 har Stene en smånotis i 
Fauna hvor han skriver at etter 
funnene fra 1953 og 1954 har 
skall av amerikansk boremusling 
blitt funnet i vekslende antall, 
men i de siste 3–4 årene er det 
bare funnet et fåtall, tross leting 
både på land og i vannet. Stene 
antyder at på Jomfruland har 
kanskje bestanden strøket med 
(Stene 1963). Senere har så 
skall av arten blitt funnet flere 
steder langs kysten både nord 
og sør for Jomfruland (artskart.
artsdatabanken.no): i Grimstad 

av Per Bie Wikander den 12. 
juli 1971, på Gjessøya i Arendal 
kommune av Kjell-Magne 
Olsen den 24. mai 1986, på 
Ula ved Larvik av Vivian Husa 
den 6. august 2012 og ved 
Eigersund bru, Egersund av 
Erling Svensen i 2015 
 I 2015 ble den første levende 
amerikanske boremuslingen 
funnet på Sør-Vestlandet, da 
Erling Svensen fotograferte 
et levende eksemplar under 
Lysefjordbrua ved Forsand i 
Lysefjorden, Rogaland, den 2. 

Amerikansk boremusling – nye funn
Jon-Arne Sneli og Erling Svensen

I Fauna for 1955 publiserer Ditlef Rustad funn av amerikansk boremusling Ptericolaria pholadiformis, for 
første gang i Norge, På norsk kalles arten også falsk englevinge (Bevanger 2005). Sommeren 1953 hadde, 
i følge Rustad, Jon (Sic!) Stene funnet ett sammenhengende skall av arten i sandfjæra vest for Løkstad på 
Jomfruland, Telemark. Etter oppfordring fra Rustad besøkte Rolf Olav Stene lokaliteten også sommeren 
1954 hvor han fant fem sammenhengende skallpar samt tre venstre skall og ett høyre skall. Tross grundig 
leting med spade så langt det var mulig å nå nedover i fjæra fant ikke Stene levende eksemplarer.

Jon-Arne Sneli (f. 1935) er cand.real. i zoologi og arbeidet som marinbiolog ved 
NTNU Trondhjem biologiske stasjon fra 1970 til 2005, og er særlig interessert i 
det marine livet i Trondheimsfjorden, og bløtdyr og pigghuder langs norskekysten, i 
Norskehavet og ved Svalbard.  Han har skrevet flere artikler til Fauna.. 

Tyvesmorka 63, NO–7343 Oppdal. E-post: jon.sneli@bio.ntnu.no

Erling Svensen (f. 1955) er utdannet typograf, og begynte å interessere seg for 
dykking og livet under vann i 1975. Han har  lang erfaring som undervannsfotograf 
og levert undervannsfotografier til en rekke publikasjoner over hele verden, og er 
selv også medforfatter av flere bøker om marine miljøer.
  
Hamraneveien 16, NO–4374 Egersund. E-post: esvens@online.no
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desember 2015 (Figur 1). 
 Amerikansk boremusling er 
en såkalt fremmed art i europeisk 
fauna (Gederaas mfl. 2012). 
Arten har sin hovedut-bredelse 
på østkysten av USA, fra Prins 
Edward Island i nord, sørover 
til Karibia og Texas og videre 
til Uruguay (Abbott 1974).  På 
slutten av 1800-tallet begynte 
Storbritannia å importere østers-
yngel, blant annet Crassostrea 
virginica (Gmelin 1791) fra 
USA. Flere østamerikanske 
bløtdyr ble med på lasset, blant 
annet tøffelsnegl Crepidula 
fornicata i 1872 og amerikansk 
østersborer Urosalpinx cinerea i 
1927. Amerikansk boremusling 
kom med østersyngel til sørsiden 
av England i juli 1890 (Naylor 
1957). Senere har arten spredd 
seg langs kysten av fastlands-

Europa sørover til Middelhavet, 
og den er også påvist på Afrikas 
vestkyst, i Senegal (Budd 2005). 
I Middelhavet har arten bredd 
seg østover til det sørøstre Hellas 
(Zenetos mfl. 2009). Nordover 
kom arten til Belgia i 1899 
(Loppens 1902) og til vestkysten 
av Danmark, Vadehavet, i 1905 
og til Limfjorden i 1926 (Jensen 
& Knudsen 2005). I Sverige er 
arten funnet langs vestkysten fra 
Kosterområdet nær grensen mot 
Norge til nordre Halland i sør 
(artfakta.artdatabanken.se).     
 Amerikansk boremusling var 
lenge regnet å tilhøre familien 
Pholadidae sammen med 
strutskjell Zirfarea crispata og 
boremuslingene Pholas dactylus 
og blåleireskjell Barnea candida. 
Ekte boremuslinger har et 
markert tannlignende vedheng 

(apophysis) ved hengsel-
linjen inne i skallhalvdelene. 
P. pholadiformis har imidlertid 
kardinaltenner, to i høyre og 
tre i venstre skall (Figur 2), og 
nyere fylogenetiske undersøkelser 
har da også vist at arten faktisk 
tilhører familien Veneridae.
 Amerikansk boremusling spres 
med pelagiske larver og man kan 
anta at funnene av arten langs 
sørlandskysten skyldes spredning 
av larver fra Danmark og/eller 
Sverige. I Storbritannia har arten 
etter hvert spredd seg vestover 
til Nord-Wales og det er også 
gjort funn ved Shetland. Arten 
har også klart å etablere seg på 
Nordsjøsiden av Storbritannia 
nord til Grimsby (Budd 2005). 
Kanskje er eksemplaret under 
Lysefjordbrua kommet med 
havstrømmene som larve fra 

Figur 1. Amerikansk boremusling fotografert under Lysefjordbrua ved Forsand i Rogaland. Picture of the 
American piddock Petricolaria pholadiformis, also called False Angel Wing, taken under the Lysefjord 
bridge at Forsand in Rogaland County. Foto: Erling Svensen.
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Figur 2. Skall av amerikansk boremusling. Legg merke til kardinaltennene i hengsellinjen. Shell of the 
American piddock Petricolaria pholadiformis. Note the cardinal theeth in the hinge line. Foto: NN.
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Shetland? 
 Fremmede arter har lenge vært 
en trussel mot biologisk mangfold 
i det marine miljøet. Konge-
krabbe Paralithodes camtschaticus 
og stillehavsøsters Crassostrea 
gigas er gode eksempler på dette. 
Hvilken innflytelse amerikansk 
boremusling kan komme til å 
ha i det marine miljøet vet vi 
lite om. Arten har vist seg å 
være lite tilpasset for boring og 
den kan bare bore i bløt stein, 
fast leire og kalk (Ansell & 
Nair 1969). Det er heller ikke 
rapportert skadevirkninger som 
kan tilbakeføres til arten.  En 
oppfølging av artens evne til 
spredning langs norskekysten 
bør likevel gjøres. Her kan kyst-
befolkningen gjøre en innsats 
ved å rapportere funn enten av 
tomme skall eller helst levende 
eksemplarer til Havforskningsin
stituttet, ved Vivian Husa.   

Takk
Takk til Torkild Bakken 
for gode kommentarer 
ved gjennomlesningen av 
manuskriptet. Oliver Graham 
ved National Museum Wales 
takkes for tillatelse til bruk av 
bilder fra basen Marine Bivalve 
Shells of the British Isles http://
naturalhistory.musemwales.ac.uk/
britishbivalves.

Summary
Sneli, J.-A. & Svensen, E. 2016. 
American piddock Ptericolaria 
pholadiformis – new records. 
Fauna 69 (1): 20–23.

In the summer of 1953 and also 
in the summer of 1954 empty 
shells of the Amerikan piddock 
Ptericolaria pholadiformis were 

found on a sandy beach at the 
sothwestern part of the island 
Jomfruland on the southern coast 
of Norway. This was the first 
records of this invasive species 
that accidentally came with 
import of oysters from the coast 
of East America to England in 
1890. Later the species has spread 
both south and north along the 
European mainland coast. After 
the first records on the Norwegian 
south coast in 1953, records of 
dead shells have been reported 
from several localities along the 
southern coast of Norway from 
around  Larvik to Egersund.  
 In December 2015, Erling 
Svensen, during a dive below the 
bridge of Lysefjord in Rogaland 
County, took pictures of a live 
specimen. This is the first record 
of live specimens of the American 
piddock from Norway. In Great 
Britain the species has been 
found as far north as Shetland. 
Since the species spreads with 
planktonic larvae, the specimen 
found at the Lysefjord may have 
come either from the south with 
the Norwegian coastal current or 
possibly with the Atlantic current 
from Shetland. 
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Innledning

Amfipoden, eller tangloppen, 
Crangonyx pseudogracilis er et 
eksempel på et nord-amerikansk 
ferskvannskrepsdyr som nå 
sprer seg i Vest-Europa. I Nord-
Amerika finnes det 42 arter 
innen slekten Crangonyx, men 
det er bare C. pseudogracilis 
som hittil har opptrådt som en 

invaderende art i Europa. Det 
finnes for øvrig fire Crangonyx-
arter som hører hjemme i 
Europa, hvorav en som bare 
er funnet på Island, men dette 
er arter som lever i grotter 
og grunnvannsforekomster 
(Gledhill mfl. 1993, Svavarsson 
& Kristjansson 2006). Det 
opprinnelige utbredelsesområdet 
til C. pseudogracilis er de østlige 

og sentrale delene av USA og 
den sørøstlige delen av Canada 
(Zhang & Holsinger 2003). I 
Europa dukket C. pseudogracilis 
først opp i England i 1936 
(Crawford 1937). Til Skottland 
kom den i 1958, og det er 
antydet at den kan ha kommet 
dit med tømmer fra Canada 
(Zieritz 2011). Arten har nå en 
stor utbredelse både i England, 

Ferskvannsamfipoden Crangonyx 
pseudogracilis påvist i Norge 

Ingvar Spikkeland, Kjell Magne Olsen, Björn Kinsten og Gösta Kjellberg 

Ved menneskets hjelp har mange nye ferskvannsarter ankommet de vestlige og nordvestlige delene av 
Europa i løpet av de seinere år. Kanaler på kryss og tvers av Europa og skipsfart på disse kanalene har 
bidratt til å spre arter til nye steder. Spesielt har mange såkalte pontokaspiske arter, det vil si arter som 
opprinnelig hører hjemme i Svartehavsområdet og Kaspihavet, spredt seg via flere innvandringsveier til 
det baltiske området, Østersjøen og Vest-Europa (Tittizer mfl. 2000, Panov mfl. 2009). Noen arter har 
også vandret fra Middelhavsområdet og nordover, for eksempel isopoden Proasellus coxalis, som nylig er 
påvist på Jæren (Spikkeland mfl. 2013), mens andre har krysset verdenshavene fra Østen eller Amerika 
til Europa i tanker med ballastvann. Enkelte arter er også aktivt satt ut på nye steder som fiskeføde, eller 
de er blitt spredt med akvarieplanter eller på andre måter. 
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Ingvar Spikkeland (f. 1951) er cand.real. fra Universitetet i Oslo med hovedfag 
på småkreps. Hovedinteresse er ferskvannsøkologi, spesielt vannfugl, krepsdyr 
og bløtdyr. Er nå ansatt ved Askim videregående skole og Østfoldmuseene, avd. 
Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Østfoldmuseene, avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum, Postboks 64, 
NO–1871 Ørje. E-post: ingspi@ostfoldmuseene.no

Kjell Magne Olsen (f. 1967) er cand.scient. med hovedfag på marine bløtdyr 
fra Universitetet i Oslo. Han arbeider i dag i Stiftelsen BioFokus, og har et bredt 
interessefelt for organismegrupper, både til lands, i ferskvann og i saltvann. Har 
vært aktiv i NZFs styre, i NZFs flaggermusgruppe og i NZFs Prosjekt pattedyratlas.

BioFokus, Gaustadalléen 21, NO–0349 Oslo. 
E-post: kjell-magne@biofokus.no
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Wales og Skottland. På 1970-
tallet ble arten funnet i Irland 
(Holmes 1975). Første funn 
på det europeiske fastlandet 
var i Nederland i 1979, og noe 
seinere i Belgia (Pinkster mfl. 
1980, Messiaen mfl. 2010). I 
Tyskland ble arten første gang 
påvist i 1992 i Mittelrhein, og 
har seinere spredt seg til andre 
vassdrag. Første registrering 
av arten i Sveits ble gjort 
2007 (Altermatt mfl. 2014), 
og samme år også i Østerrike 
(Hanselmann & Gergs 2008). 
Den nådde elva Main i 2002, 
og via Main–Donau-kanalen 
fikk den dermed adgang til 
Donau, hvor den seinere er 
påvist (Bernerth & Stein 2003, 
Eggers & Martens 2007). Arten 
er også påvist i Frankrike og 
nylig i Portugal (Grabowski mfl. 
2012). C. pseudogracilis ble i 
1955 satt ut i innsjøen Pääjärvi 
i det sørlige Finland for å 
forbedre næringsforholdene for 
fisk (Segerstråle 1956), men den 
dannet ikke bestand, og tilhører 
dermed ikke Finlands fauna i 
dag (Risto Väilölä pers. medd.). 
Den er heller ikke påvist verken 

i Danmark (DANBIF 2016) 
eller i Sverige (Dyntaxa 2016, 
WoRMS 2016, Fauna Europaea 
2016), og ser foreløpig ikke ut 
til å ha nådd Østersjø-området. 
Trolig er det bare et tidsspørsmål 
før det skjer, siden Mittelland-
kanalen forbinder Rhinen med 
alle de store elvene lenger øst i 
Tyskland, for eksempel Oder, 
som drenerer til Østersjøen. 
Det er imidlertid tegn som 
tyder på at C. pseudogracilis har 
problemer i konkurranse med 
de invaderende pontokaspiske 
amfipodene som sprer seg 
østfra, og at ekspansjonen videre 
østover i Europa kanskje vil 
stoppe opp (Borza mfl. 2015).

C. pseudogracilis i 
Norge

Ved en undersøkelse av fore-
komstene til istidskreps på Jæren 
i september 2012, ble det tatt 
prøver med bunntrål fra rundt 
10 m dyp i den nordøstlige 
delen av Frøylandsvatnet (Figur 
1). I tillegg til 36 individer av 
flatbent istidskreps Monoporeia 
affinis ble det også fanget 22 

andre amfipoder. En av dem 
var en voksen marflo Gammarus 
lacustris, mens resten var små 
individer som ble antatt å 
være juvenile marfloer. I 2015 
besøkte Kjell Magne Olsen 
Frøylandsvatnet, og tok da noen 
prøver fra strandsonen. Her fant 
han et par ukjente amfipoder, 
og sendte noen bilder av dem til 
Ingvar Spikkeland. De viste seg 
å tilhøre arten C. pseudogracilis. 
Nærmere undersøkelser av 
materialet fra 2012 viste at alle 
de 21 små amfipodene som da 
ble fanget i Frøylandsvatnet, 
og antatt å være marflo, var 
C. pseudogracilis, og at det 
dermed bare ble funnet ett 
individ av marflo ved denne 
undersøkelsen.

Artskjennetegn
C. pseudogracilis (Figur 2) er 
en liten amfipode. Hunnene er 
størst, og kan oppnå en lengde 
på 7,5–10,5 mm, mens hannene 
ikke blir større enn 4,5–6,5 mm 
(Holsinger 1972). Dette betyr at 
C. pseudogracilis, sammen med 
flatbent istidskreps Monoporeia 

Björn Kinsten (f. 1945) er limnolog fra Uppsala Universitet. Han har forsket 
på effekter av Mysis relicta på zooplankton, og har gjennomført et større antall 
undersøkelser av glacialrelikte krepsdyrs forekomst i Sverige. Han har tidligere 
publisert en beskrivelse av disse artene i Sverige, og har også undersøkt forekomst 
og tetthet til dem i Vänern og Vättern.

Fagerövägen 57B, SE–791 53 Falun, Sverige. E-post: b.kinsten@gmail.com

Gösta Kjellberg (f. 1943) er fil.kand. fra Universitetet i Uppsala og har arbeidet 
som ferskvannsbiolog og limnolog ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 
Hovedinteresse er ferskvannsinsekter, fiskeøkologi, zooplankton og istidskreps. Har 
arbeidet med Cyclops lacustris og Mysis relicta i Mjøsa siden 1970-tallet.

Müller-Sars Selskapet, Postboks 5831, NO–0308 Oslo.
E-post: goeskjel@online.no, g.kjellberg@muller-sars.org
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affinis, er den minste amfipoden 
i ferskvann i Norge. Ved en 
mer overfladisk betraktning 
ligner C. pseudogracilis på et lite 
Gammarus-individ, men den 
har flere detaljer i ytre bygning 
som gjør at den ved nærmere 
undersøkelse med lupe er lett å 
skille fra alle andre amfipoder 
som kan være aktuelle i 
ferskvann og brakkvann hos 
oss, inkludert det store antallet 
av pontokaspiske arter som 
nå sprer seg nordvestover i 
Europa. Oversida av hale-
leddene (urosomene) mangler 
forhøyninger og pigger, det vil 
si at de er helt glatte (Figur 3a). 
Et annet typisk bygningstrekk er 

øverste leddet på kroppsbenene 
(pereopodene) 5–7, som har 
sagtakket bakkant uten pigger 
(Figur 3b). Heller ikke dette 
kjennetegnet finnes hos noen 
andre amfipoder som kan være 
aktuelle hos oss. Også haleplata 
(telson) har en spesiell form 
med et V-formet innsnitt (Figur 
3c). 
 I Japan finnes en annen 
invaderende nord-amerikansk 
Crangonyx-art, C. floridanus. 
Denne arten er foreløpig ikke 
funnet i Europa. Den er svært 
lik C. pseudogracilis, men 
kan skilles fra denne ved at 
hannene mangler pigger på 
ventralsida til det ytre leddet 

på 2. uropode, mens hannene 
hos C. pseudogracilis har 
noen korte pigger her (Dunn 
2013, Morino mfl. 2004). 
En sjekk av dette kjenne-
tegnet viste, som forventet, at 
arten i Frøylandsvatnet er C. 
pseudogracilis (Figur 3d).

Økologi
Et studium av en populasjon 
i Wales (Hynes 1955) viste at 
C. pseudogracilis ikke hadde 
noen klart definert livssyklus, 
men formeringen var mest 
intens på våren og sommeren. 
Arten lever både i dammer, 
innsjøer og stilleflytende elver. 

Figur 1. Frøylandsvatnet ligger i kommunene Klepp og Time på Jæren, Rogaland. De svarte sirklene 
viser hvor Crangonyx pseudogracilis er påvist. Lake Frøylandsvatnet in Southwestern Norway. The black dots 
indicate where Crangonyx pseudogracilis is recorded. 
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Den er i enkelte tilfeller også 
blitt registrert i rasktflytende 
elvestrekninger, men synes å 
være mest utbredt i dammer. 
C. pseudogracilis forekommer 
ofte i marginale habitater 
med organisk forurensning 
og lavt oksygeninnhold, der 
mange andre arter ikke kan 
leve. Det har også vist seg at 
C. pseudogracilis kan overleve i 
temporære dammer. Selv om den 
i likhet med andre amfipoder 
mangler stadier i livssyklus som 
tåler inntørking, graver den seg 
ned i sedimentene til en dybde 
med nok fuktighet til å overleve, 
og kan også bevege seg mellom 
nærliggende dammer gjennom 
fuktig jord (Wiggins mfl. 
1980, Dick mfl. 1999, Harris 

mfl. 2002, DiSalvo 2006). 
Den trives også i lokaliteter 
med god vannkvalitet, men 
blir der ofte utkonkurrert av 
de større Gammarus-artene 
(Dick mfl. 1998, MacNeil 
mfl. 1999). Artens tilpasning 
til lavt oksygeninnhold har 
sammenheng med at den, i 
motsetning til andre amfipoder, 
sørger for å skape en stadig 
vannstrøm inn i rugekammeret 
på buken, og den har også evne 
til å støte ut døde fostere. Denne 
aktiviteten øker når temperaturen 
er høy og oksygeninnholdet er 
lavt (Dick mfl. 1998). Evnen til 
å kolonisere små ferskvannsfore-
komster,   temporære dammer og 
grunne, forurensede miljøer har 
utvilsomt gitt C. pseudogracilis en 

stor konkurransemessig fordel, 
fordi den kan overleve i miljøer 
som de fleste andre amfipoder 
ikke kan tolerere.
 I Irland er det vist at den 
lokale amfipoden Gammarus 
duebeni celticus og den nyinn-
vandrede Gammarus pulex 
begge beiter på C. pseudogracilis, 
spesielt gjelder det G. pulex 
(MacNeil mfl. 2013). I 
lokaliteter der en av disse artene 
er til stede er det svært sjelden 
at C. pseudogracilis blir påvist. 
Imidlertid er det slik at dersom 
begge disse Gammarus-artene 
forekommer i samme lokalitet, 
greier C. pseudogracilis ofte å 
etablere seg (MacNeil & Dick 
2014a). Det er imidlertid ikke 
alltid slik. Undersøkelser av 

Figur 2. Crangonyx pseudogracilis tilhører krepsdyrgruppen amfipoder (tanglopper). Bildet viser en hunn 
med egg fra Frøylandsvatnet fanget 15 september 2012, lengde 8,5 mm. The amphipod Crangonyx 
pseudogracilis. The photo shows a female with eggs, length 8,5 mm, from Lake Frøylandsvatnet caught the 15 
of September 2012. Foto: Ingvar Spikkeland.
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Figur 3. 
Artskjennetegn for amfipoden 
Crangonyx pseudogracilis. 
a: Oversida av haleleddene (uro-
somene) er rette og glatte, uten 
forhøyninger og/eller pigger.
b: Bakre del av første leddet på 
gangbeinene 5–7 (pereopodene) 
er sagtakket og uten pigger. 
c: Haleplata (telson) er halvveis 
innskåret i V-form. 
d: Undersida til det ytre leddet 
på 2. uropod hos hannene 
har korte pigger, noe som 
skiller C. pseudogracilis fra den 
invaderende arten C. floridanus. 

Taxonomic details of Crangonyx 
pseudogracilis. 
a: Urosom 1 and 2 are smooth, 
without conical projections and/or 
spines. 
b: The posterior edge on the 
basis of pereopod 5–7 is serrated, 
without spines. 
c: Telson is clefted to about the 
middle. 
d: Ventral spines on the outer 
ramus of uropod 2 in male, 
which distinguishes Crangonyx 
pseudogracilis from the closely 
related invasive species C. 
floridanus.
Fotos: Ingvar Spikkeland. 
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artens ekspansjon i Nederland 
viser et annet bilde (se nedenfor). 
Studier viser forøvrig at C. 
pseudogracilis både i habitatvalg 
og adferd har tilpasninger 
som gjør at den til en viss grad 
unngår predasjon fra Gammarus-
artene. For mer detaljer angående 
dette henvises til MacNeil & 
Dick (2014b). Vi må anta at 
også vår hjemlige marflo vil 
beite på C. pseudogracilis, men 
materialet fra Frøylandsvatnet 
antyder at C. pseudogracilis 
likevel ikke har hatt problemer 
verken med å etablere seg eller 
bygge opp en solid populasjon 
i innsjøen. Frøylandsvatnet har 
imidlertid helt siden 1950-
tallet gjennomgått en kraftig 
eutrofiering. Selv om situasjonen 
ble noe bedre på 1990-tallet, for 
deretter å stabilisere seg, er likevel 
miljøtilstanden i sjøen klassifisert 
som dårlig (Molversmyr mfl. 
2006, 2012, Åge Molversmyr 
pers. medd.). Dette kan ha 
bidratt til at marflobestanden har 
gått tilbake, og gjort det lettere 
for C. pseudogracilis å etablere 
seg. 

Hvordan har C. 
pseudogracilis 

kommet til Jæren?

Det er nærliggende å anta 
at C. pseudogracilis har blitt 
innført til Jæren i forbindelse 
med akvariehold, og har så 
havnet i Frøylandsvatnet ved 
at akvarieinnhold er blitt tømt 
ut i innsjøen eller i bekker 
i nedbørfeltet. Noe som 
styrker mistanken om denne 
spredningsmåten, er at den 
innførte blæresneglen Physa 
acuta (synonymer: Physella 
acuta/Physella heterostropha) ble 

funnet i Frøylandsvatnet ved den 
samme undersøkelsen i 2012, og 
flere andre steder i regionen i 
2015. Dette er også en art som 
vi vet kan spres med akvarie-
planter (Tittizer mfl. 2000). En 
annen mulighet er spredning 
med vannplanter beregnet på 
hagedammer. I England har 
det vist seg at C. pseudogracilis 
ofte har dukket opp i dammer i 
hagesentre, og har derfra spredt 
seg til private hagedammer 
(McCarthy & McLoughlin 
1993). Fra Flandern i Belgia 
rapporteres det om et tilfelle 
der C. pseudogracilis trolig ble 
innført sammen med vann- og 
prydplanten Ludwigia grandiflora 
(Messiaen mfl. 2010). En tredje 
mulighet er at arten er kommet 
til Norge ved at sportsfiskere 
har hatt med seg levende agn 
(småfisk) i akvarier eller tanker 
hvor det også har vært andre 
arter, både planter og dyr. I 
Irland er C. pseudogracilis påvist 
i tanker med fisk og vannplanter 
som er beregnet for kommersielt 
salg (McCarthy & McLoughlin 
1993). En tilsvarende 
spredningsmåte ble antydet 
for isopoden Proasellus coxalis i 
Stokkalandsvatnet ved Sandnes, 
der arten ble funnet i 2012 som 
første sted i Norge (Spikkeland 
mfl. 2013). Spredning med 
ballastvann i skip er en teoretisk 
mulighet, men virker svært lite 
sannsynlig i forbindelse med 
forekomsten av C. pseudogracilis 
i Frøylandsvatnet. 
 Når C. pseudogracilis først 
er etablert i et område, kan 
den spres videre med vann-
fugler. Forsøk har vist at 
den lett kan bli transportert 
over moderate avstander på 
5–10 km, av for eksempel 
stokkender Anas platyrhynchos, 

og den tåler også en viss grad 
av uttørring (Swanson 1984, 
Rachalewski mfl. 2013, Green 
2016). Fra Frøylandsvatnet 
vil den trolig spre seg videre 
ned vassdraget til Orrevatnet, 
og det kan også forventes 
spredning til andre vassdrag i 
området. Jæren kjennetegnes av 
intensivt jordbruk, med mange 
forurensede vannforekomster 
som burde passe godt for C. 
pseudogracilis.

Hvilke effekter 
kan forventes når 
C. pseudogracilis 
etablerer seg?

Problemet med invaderende 
amfipoder som utkonkurrerer 
lokale amfipoder, er velkjent 
i Europa, spesielt i Mellom-
Europa. Arter som den 
pontokaspiske Dikerogammarus 
villosus og den nordamerikanske 
Gammarus tigrinus har mange 
steder hatt en dramatisk effekt 
på de økosystemene de invaderer 
(Pinkster mfl. 1980, Bij de Vaate 
mfl. 2002, Leppäkoski mfl. 
2002, Devin mfl. 2003, Piscart 
mfl. 2008). C. pseudogracilis 
spiser imidlertid døde plante- 
og dyrerester (detritus), og det 
ser ikke ut til at arten vanligvis 
er en alvorlig konkurrent til 
andre ferskvannsorganismer. 
Pinkster mfl. (1992) rapporterer 
imidlertid at C. pseudogracilis 
under sin ekspansjon i 
Nederland har skjøvet ut både 
Gammarus pulex og Gammarus 
tigrinus enkelte steder. Ut over 
dette har det ikke kommet 
fram opplysninger så langt som 
tyder på at etablering av C. 
pseudogracilis har gitt negative 
virkninger på biodiversitet 



31

og samfunnsstrukturer i de 
habitatene der arten har etablert 
seg, og heller ikke at den har 
gitt negative økonomiske eller 
samfunnsmessige effekter. 
Videre ser det ikke ut til at arten 
bidrar til lavere produktivitet 
i økosystemet. Trolig har den 
heller en motsatt effekt ved at 
den utnytter energien i organiske 
partikler som få andre utnytter, 
og bringer denne energien 
videre inn i næringskjedene 
(Dunn 2013).
 Det er en teoretisk mulighet 
for at C. pseudogracilis kan være 
mellomvert for parasitter som 
kan infisere og skade fisk, uten 
at dette så langt er vist (Dunn 
2013). Arten er for øvrig en 
viktig matressurs for andre 
virvelløse dyr, for eksempel som 
allerede antydet Gammarus-
arter, men også for pungreka 
Mysis salemaai (MacNeil & Dick 
2012), og vil sannsynligvis også 
være utsatt for predasjon fra 
istidskrepsarter som firetornet 
istidskreps Pallaseopsis (Pallasea) 
quadrispinosa og trollistidskreps 
Gammaracanthus lacustris, 
dersom den skulle dukke opp 
i innsjøer hvor disse artene 
finnes.  Firetornet istidskreps 
forekommer i Stokkalandsvatnet 
ved Sandnes, vel 4 km nord for 
Frøylandsvatnet, hvor også Mysis 
salemaai lever (Spikkeland mfl. 
2012a,b), og sannsynligheten 
er stor for at C. pseudogracilis 
kan spre seg dit, for eksempel 
med vannfugler. I tillegg til at 
C. pseudogracilis blir spist av 
andre virvelløse dyr, har arten 
dessuten vist seg å være viktig 
som fiskeføde (Dunn 2013).

Konkurranse mellom 
flatbent istidskreps 

og C. pseudogracilis?
I norsk sammenheng er det 
grunn til å følge populasjons-
utviklingen til C. pseudogracilis 
ekstra nøye, da det er 
sannsynlig at den kan være 
en konkurrent til flatbent 
istidskreps Monoporeia affinis. 
Denne arten, som er av omtrent 
samme størrelse som C. 
pseudogracilis, finnes som nevnt i 
Frøylandsvatnet, og det er trolig 
første gang at C. pseudogracilis 
og flatbent istidskreps er påvist 
i samme lokalitet i Europa. I 
likhet med C. pseudogracilis 
spiser også flatbent istidskreps 
døde plante- og dyrerester, 
og som andre istidskrepsarter 
lever den normalt på dypt 
vann der temperaturene er lave. 
Trålprøvene fra Frøylandsvatnet 
viser imidlertid at også C. 
pseudogracilis finnes i dette 
dybdesjiktet. Ifølge Henry & 
Tarter (1997) oppholder C. 
pseudogracilis seg på dypt vann 
i større innsjøer i perioden 
mai–september. Begge artene 
tåler eutrofiering og lavt 
oksygeninnhold bra, selv om 
C. pseudogracilis trolig er den 
som tåler det best. Når det 
gjelder formering, tyder mye på 
at C. pseudogracilis har større 
reproduktiv kapasitet enn 
flatbent istidskreps (Hynes 1955, 
Wiederholm 1973, Pinkster & 
Platvoet 1983, Pinkster mfl. 
1992), men andre faktorer, for 
eksempel fiskepredasjon, vil 
også kunne spille en viktig rolle 
for hvilken art som greier seg 
best. Vil for eksempel flatbent 
istidskreps, som gjerne lever 
nedgravd i bunnmaterialet, være 
mindre utsatt for predasjon enn 

C. pseudogracilis?
 I de tre trålprøvene som 
ble tatt i Frøylandsvatnet 
i september 2012, ble det 
som tidligere nevnt fanget 
36 individer av flatbent 
istidskreps og 21 individer av 
C. pseudogracilis (Spikkeland 
mfl. 2012a). Sammenlignet 
med innsjøer i for eksempel 
Haldenvassdraget, er dette et 
relativt høyt antall av flatbent 
istidskreps, og antyder en ganske 
bra bestand av denne arten i 
Frøylandsvatnet. Spørsmålet 
er hvordan utviklingen av 
bestanden blir framover. Flat-
bent istidskreps er en sjelden art 
i Norge, og synes også å være i 
tilbakegang i flere lokaliteter 
pga. økt vannforurensning, og 
dermed oksygensvinn i bunn-
vannet (Spikkeland mfl. 2012b, 
Spikkeland mfl. in press.). 
 Bestanden av flatbent is-
tidskreps i Frøylandsvatnet 
har en helt spesiell status i 
vernesammenheng. Etter at 
populasjonen i Orrevatnet 
nedstrøms Frøylandsvatnet nå 
ser ut til å være utdødd (Väinölä 
& Rockas 1990, Spikkeland 
mfl. 2012a,b), er bestanden 
i Frøylandsvatnet den eneste 
kjente forekomsten til arten i 
Vest-Norge. Tidligere kjente 
populasjoner i Danmark, 
Tyskland og Polen, som 
sammen med populasjonen i 
Frøylandsvatnet representerte 
de sørvestligste forekomstene 
av flatbent istidskreps i Europa, 
ser også ut til å være utdødd 
(Väinölä & Rockas 1990). 
Spredningshistorien til flatbent 
istidskreps i Frøylandsvatnet er 
trolig felles med disse sørlige 
populasjonene. Flatbent istids-
kreps har i likhet med de to 
andre istidskrepsene på Jæren, 
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firetornet istidskreps og pungreka 
Mysis salemaai, sannsynligvis 
vandret inn langs en sørlig rute, 
via det nordlige Polen, Nord-
Tyskland og Danmark, til det 
nå oversvømte Doggerland, som 
mot slutten av siste istid dannet 
et stort landområde mellom 
England, Tyskland, Danmark og 
Norge (Nilssen mfl. 2012).
 I arbeidet med å sikre en 
levedyktig bestand av flatbent 
istidskreps i Frøylandsvatnet, 
blir det ekstra viktig å følge 
populasjonsutviklingen nøye 
både til denne arten og til C. 
pseudogracilis, samtidig som 
det også er av stor interesse å 
overvåke forekomsten til marflo 
i innsjøen. På bakgrunn av den 
suksess som C. pseudogracilis har 
hatt i Vest-Europa etter at den 
etablerte seg på 1930-tallet, er 
det realistisk å forvente at arten 
også vil spre seg videre i Norge i 
tida framover.

Takk
Njål Fykse stilte båt til rådighet i 
Frøylandsvatnet. Østfoldmuseene 
og Müller-Sars Selskapet har 
bidratt med økonomisk støtte i 
forbindelse med prosjektet, og 
Gøran Brattstrøm har sjekket 
den engelske teksten. Til alle 
rettes en hjertelig takk.

Summary
Spikkeland, I., Olsen, K.M., 
Kinsten, B. & Kjellberg, G. 
2016. The freshwater amphipod 
Crangonyx pseudogracilis found 
in Norway. Fauna 69 (1): 24–
34.

The North American amphipod 
Crangonyx pseudogracilis is 
recorded form Lake Frøylands-

vatnet, South West Norway 
(Figure 1 and 2). This is the first 
recording of this invasive species 
in Norway and Scandinavia. In 
September 2012, 21 individuals 
were caught in a bottom trawl 
in the lake during a search after 
the “glacial relict” Monoporeia 
affinis, which has its only known 
occurrence in Western Norway 
in this lake. Figure 3 gives some 
important distinguishing marks of 
Crangonyx pseudogracilis.
 Monoporeia affinis is of the 
same size as C. pseudogracilis, 
and has a similar diet 
(detritus). While M. affinis 
is living permanently in the 
profundal zone, it seems that C. 
pseudogracilis also can live there, 
at least in the warm season. Since 
C. pseudogracilis has shown 
great ability to establish itself in 
new ecosystems in Western Europe, 
there is a certain risk that this 
species may outcompete M. affinis 
in Lake Frøylandsvatnet.
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Herpetologisk treff i Østfold og 
Bohuslän 2015

Jan Seland, Dag Dolmen og Asbjørn Lie

Norsk Feltherpetologisk Forum og Norsk Zoologisk Forening arrangerte herpetologisk treff 29.–31. 
mai 2015. Fredag 29. mai fikk en litt uoffisiell innledning i Fredrikstad, der Jørn Enger hadde stevnet 
representanter fra kommunal-administrasjonen og NVE ved bredden av Bjølstaddammen på Kråkerøy, 
like sørvest for byen. Geir Hardeng fra Fylkesmannen i Østfold var også til stede, likeså representanter 
for NRK – Østlandssendingen, Demokraten og Fredrikstad Blad. 

Bjølstaddammen har vært en 
flott amfibiebiotop, med alle 
våre fem klassiske amfibiearter: 
både småsalamander Lissotriton 
vulgaris og storsalamander 
Triturus cristatus, buttsnutefrosk 
Rana temporaria og spissnute-

frosk R. arvalis, så vel som 
nordpadde Bufo bufo. Den 
mest iøynefallende floraen i 
Bjølstaddammen omfatter blant 
annet bredt dunkjevle Typha 
latifolia, tjønnaks Potamogeton 
spp., bukkeblad Menyanthes 

trifoliata, hvit nøkkerose 
Nymphaea alba og vanlig ande-
mat Lemna minor, samt den mer 
sjeldne stormjølke Epilobium 
hirsutum. Dammen er imidlertid 
blitt halvt uttappet i løpet 
av de siste årene, etter noen 
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halvhjertete forsøk på å reparere 
avløpsmekanismen. Resultatet er 
blitt to mindre dammer, atskilt 
av et par kunstige leirvoller, 
noe som sammen med redusert 
vannvolum blant annet bidrar 
til dårligere vannkvalitet.

Fredag 29. mai
Fredagens vær var nydelig, 
og endel håving ble foretatt. 
Både småsalamander og stor-
salamander ble observert. Av 
sistnevnte riktig nok kun egg! En 
mengde små ryggsvømmerlarver 
Notonecta sp. Ble også fanget, 
og mange larver av vannkalven 
Acilius sulcatus – foruten masse 

annet smått ferskvannsliv. Mens 
vi sto og så oss om, kom en 
linerle Motacilla alba og plukket 
ned en firflekklibelle Libellula 
quadrimaculata fra luften.
 Et nabopar til Bjølstad-
dammen, Astrid Folland og 
Roger Slåttnes, hadde engasjert 
seg i amfibiedammens biologi 
og skjebne. Kommunen og 
NVE ble kritisert og ut-fordret 
til å heve vannspeilet, men noen 
helt klare offentlig løfter om 
seriøs inngripen ble ikke gitt der 
og da. Bare de tidligst ankomne 
treffdeltagerne overvar denne 
presentasjonen (Dag Dolmen, 
Jørn Enger, Uwe Manzke, Jan 
Seland og Svein Åstrøm).

 Fra Bjølstaddammen kjørte 
vi hjem til Svein Åstrøm på 
Roppestad, der også Kjeld 
Henrik Ophus og Asbjørn Lie 
sluttet seg til forsamlingen. Her 
fikk vi en interessant ekskursjon 
blant dammer, «insekthoteller» 
og andre biologiske og land-
skapskulturelle prosjekter. Blant 
annet fikk vi nærkontakt med 
en voksen storsalamander – en 
frodig hunn! Svein Åstrøm og 
Kjeld Henrik Ophus ledet 
an til forskjellige dammer og 
vannhuller på en forbilledlig 
måte.
 Utpå ettermiddagen ankom vi 
Kornsjø, der en avsidesliggende 
campingplass skulle være vår 

Figur 1. Noen av de frammøtte ved Bjølstaddammen, Fredrikstad. Fra venstre: Dag Dolmen, Geir Hardeng, 
Uwe Manzke, Astrid Folland, Jørn Enger, Roger Slåttnes og Svein Åstrøm. Some of the participants at 
Bjølstaddammen pond, Fredrikstad, Østfold County. Foto: Jan Seland.
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«base camp» for helgen. I løpet 
av timene som fulgte dukket 
deltagerne etter hvert opp, 
og snart var vi så godt som 
fulltallige: Martin Fauskanger 
Andersen, Olav Didriksen, Dag 
Dolmen, Kjell Isaksen, Beate 
Strøm Johansen, Asbjørn Lie, 
Uwe Manzke, Kjell Magne 
Olsen med sønnen Sondre og 
Jan Seland. I kveldingen fikk 
vi besøk av et rådyr Capreolus 
capreolus bortpå marken, og i 
mørkningen foretok noen av oss 
en flaggermusrunde i terrenget 
rundt hyttene.

Lørdag 30. mai

Lørdagen opprant med regn 
og gråvær, det vil si en dårlig 
dag for herptilsøk. Men det 
letnet til kvelden, og da dro vi 
til Smögen i Bohuslän, Sverige, 
for å oppsøke strandpadder 
Epidalea calamita. Dit kom vi 
mens solen ennå var oppe, og 
vi fikk oppleve salamandere 
av begge arter i noen av de 
vegetasjonsrike dammene rundt 
vanntårnet der. I strandpyttene 
utover svabergene fant vi mange 
bittesmå rumpetroll, trolig av 

strandpadde. Overraskende 
mange hvite eksemplarer av svart 
skogsnegl Arion ater dukket opp 
mot solnedgang. Etter hvert som 
mørket falt på, begynte de voksne 
strandpaddene å komme fram fra 
bergsprekker og fra under steiner. 
I noen av de små dammene på 
berget ga enkelte seg også tydelig 
til kjenne med sin karakteristiske 
trillende kvekking. Også én og 
annen nordpadde viste seg for 
gruppen av feltherpetologer. Selv 
om mange strandpadder nok holdt 
seg i skjul på grunn av den kalde 
vinden som blåste med stor styrke 

Figur 2. Nattlige studier av strandpaddelokaliteter på Smögen i Bohuslän. Night studies at a natterjack toad  
Epidalea calamita locality at Smögen, Bohuslän, Sweden. Foto: Asbjørn Lie.
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over bergene, fikk vi ved hjelp 
av lommelykt eller hodelykt, og 
blitz, mange fine observasjoner på 
mer lune steder, og bilder i mange 
vinkler. Kjeld Henrik Ophus, 
som kjentmann, viste seg som en 
fremragende feltherpetolog og 
guide på lokaliteten. Først kl.02 
var vi tilbake på campingplassen 
ved Kornsjø.

Søndag 31. mai
Søndag morgen skinte solen atter, 
og det ble en flott herptildag. 
Like etter frokost og oppgjør 

med plasskommandanten, 
kjørte vi avgårde til Strömstad. 
Ytterligere en deltaker, Synnøve 
Ophus, hadde da sluttet seg til 
feltherpetologene. Bortenfor 
kloakkrenseanlegget i Strömstad 
oppsøkte vi en lokalitet som 
var lagt til rette for sandfirfisle 
(markfirfisle) Lacerta agilis. Bak-
grunnen var at ny E6 hadde 
ødelagt en tidligere god lokalitet 
for arten. Omkring 50 dyr 
var derfor blitt fanget inn fra 
vegarbeidsområdet og satt ut på 
dette nye stedet. Men først hadde 
man forbedret biotopen ved 

hogst eller kronekapping av trær 
og busker, og at felter med sand 
var blitt blottlagt her og der. Et 
par vinbergsnegler Helix pomatia 
ble observert blant vegetasjonen. 
Dessverre så vi ingen sandfirfisler 
på denne turen. Men Kjeld 
Henrik Ophus hadde en 
overraskelse på lur: noen dager 
tidligere hadde han fanget en 
slettsnok Coronella austriaca 
på stedet, og den ble nå vist 
fram og deretter sluppet tilbake 
til sitt hjem der i vegkanten, 
til allmenn begeistring og 
fotografering. Litt etterpå åpen-

Figur 3. Strandpadde på Smögen. Natterjack toad Epidalea calamita at Smögen. Foto: Dag Dolmen.
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Figur 4. Ekskursjonsdeltakere ved Strömstad. Fra venstre: Sondre Olsen, Kjeld Henrik Ophus, Synnøve 
Ophus, Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Jan Seland, Beate Strøm Johansen, Olav Didriksen, Dag Dolmen og Kjell 
Magne Olsen. Participants at the excursion at Strömstad, Sweden. Foto: Martin Fauskanger Andersen/
Dag Dolmen.

Figur 5. Slettsnok ved Strömstad. Smooth snake Coronella austriaca at Strömstad, Sweden. Foto: Jan 
Seland.
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barte en stor stålorm Anguis 
fragilis seg i kanten av stien. 
Og Kjeld Henrik hadde ennå 
et ess i ermet. Idet vi passerte 
en stor, flattliggende einerbusk 
Juniperus communis like ovenfor 
et svaberg dekket av vakker 
stemorsblomst Viola tricolor, 
hentet han opp fra sekken sin 
en diger hoggorm Vipera berus, 
som egentlig bodde der under 
busken. Mange var interesserte 
i å håndtere hoggormen, og 
den ble selvfølgelig også mang-
foldig fotodokumentert. Like i 
nærheten lå det også en grevling-
latrine.
 Derfra kjørte vi til Bjälveröd 
campingplass nede ved sjøen, 
der gruppen av forskjellige 
inntrufne omstendigheter for 

en stund ble noe spredt. En 
sandfirfisle ble observert av noen 
av deltakerne. Dessuten fikk vi 
se en 107 cm lang buorm Natrix 
natrix, som var blitt innfanget 
noe tidligere og som ble satt fri 
i gruppens påsyn.
 Til slutt kjørte gruppen 
opp en grusveg i skogkanten 
noe lengre øst, og der fikk alle 
endelig se noen ville sandfirfisler 
i vegkanten. Dessuten ble ytter-
ligere en flott sandfirfisle satt fri 
igjen på stedet. Imens løp noen 
glitrende grønne sandjegere 
Cicindela campestris forbi og 
grov sine larvehull i bakken 
langs vegen.
 Årets herpetologiske treff ble 
avsluttet der ved bilene, idet 
Kjeld Henrik Ophus ble overrakt 

en av Beate Strøm Johansens 
nydelige firfisleakvareller som 
takk og anerkjennelse for frem-
ragende guiding og en interessant 
og opplevelsesrik helg. Så 
spredte feltherpetologene seg 
som firfisler i lyngen, og dro 
etterhvert hjem til sitt.

Summary
Seland, J., Dolmen, D. & Lie, 
A. 2016. Herpetological meeting 
in Østfold and Bohuslän 2015 
Fauna 69 (1): 35–41.

The Norwegian Field Herpeto-
logical Forum (NFHF) and the 
Norwegian Zoological Society 
(NZF) arranged a meeting 
the 29–31 of May 2015. The 

Figur 6. Sandfirfisle ved Strömstad. Legg merke til ansamlingen av flått på skulderpartiet. Sand lizard 
Lacerta agilis at Strömstad, Sweden. Note the gathering of ticks Ixodes ricinus on the shoulder area of the 
lizard. Foto: Asbjørn Lie.
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meeting was located to the 
Norwegian county Østfold and 
the Swedish county Bohuslän. 
The following sites were visited: 
Bjølstaddammen pond and several 
other ponds at Roppestad, all in 
Fredrikstad municipality, Østfold, 
Norway several rock-pools at 

Smögen and a few terrestrial sites 
around Strömstad, Bohuslän, 
Sweeden. Several amphibians and 
reptiles were found and observed 
during the varius excursions: 
The smooth newt Lissotriton 
vulgaris, the great crested newt 
Triturus cristatus, the common 

toad Bufo bufo, the natterjack 
toad Epidalea calamita, the sand 
lizard Lacerta agilis, the slow-
worm Anguis fragilis, the smooth 
snake Coronella austriaca, the 
grass snake Natrix natrix and the 
adder Vipera berus. 

Figur 7. Kjeld Henrik Ophus med Beate Strøm Johansens firfisleakvarell som stor takk for fremragende 
guiding. Kjeld Henrik Ophus with the lizard water colour painting by Beate Strøm Johansen, as a great 
thank for his excellent guiding. Foto: Beate Strøm Johansen.
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Vinneren av medlemslotteriet 2016
NZF hadde utlyst et lotteri blant medlemmene med en premie på 3 000,- 

kroner, og vinneren ble trukket på årsmøtet 30. april. 

Bakgrunnen for lotteriet var at det koster NZF nokså mye å sende ut og behandle fakturaer og eventuelle 
purringer på medlemsavgiften. Noen av våre medlemmer sparer oss imidlertid for denne utgiften, 
enten ved å gå inn på vår hjemmeside og betale med kort før de får faktura, eller ved å være livsvarige 
medlemmer.

Medlemskontingenten er jo den samme for medlemmene, men NZF kan spare titusener. Derfor ville vi 
gi tilbake noen av disse pengene vi sparer, ved å trekke en premie blant de som har bidratt ved å betale 
med kort via vår hjemmeside. I år var premien et gavekort hos Natur og Fritid, verd 3 000,- kroner.

Det ble en spennende trekning på årsmøtet, fordi det viste seg at vinnersjansene var nokså høye blant de 
som kunne vinne; vi måtte trekke 20 ganger et tilfeldig medlemsnummer før vi fant en person som fylte 
de to kravene til premie, som er at vedkommende ikke hadde meldt seg ut siden starten i 1948, og hadde 
betalt medlemskontingenten innen årsmøtet. Flere av dem som ble trukket ut satt og ventet på faktura 
og kunne derfor ikke få premien, men vi skal selvsagt ikke navngi dem her – de får en ny sjanse neste år!

Klaas Neij var den heldige som hadde betalt innen fristen. Han har betalt 
med kort tidligere også og spart oss for utgifter, så vi takker for det.

Familien er i ferd med å flytte fra Nesodden til Moss, og Klas har allerede brukt sitt gavekort til å 
kjøpe seg et teleskop! Han forteller at han har sin oppvekst i Nederland, hvor han i ungdommen var 
aktiv i NJN. Det er en nederlandsk ungdomsorganisasjon som driver med feltbiologi, naturvern, 
artsbestemming av flora og fauna, lærer om økologi og drar på turer organisert av medlemmene selv 
(11–25 år er aldersgrensene).

Senere har han flyttet til Norge og har lenge jobbet her som gartner – en kort periode i Botanisk hage i 
Oslo, nå innen park og idrett som avdelingsingeniør i Vestby kommune. Han ble kjent med NZF først 
gjennom invitasjon til å være med på flaggermustellinger, og er blitt kjent med flere innen dette miljøet. 
Han liker den begeistrede «tonen» samtidig som vi er faglig solide, noe som minner ham om tiden i 
NJN. Gratulerer!

Magne Flåten
Medlemsansvarlig
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Bilde av Klas Neij, fra Moss avis 8. august 2007 i en artikkel om hagerømlinger og kjempebjørnekjeks. 
Foto: Kjersti Halvorsen.
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Den nye naturkanalen Zooom.
no sender direkte fra norsk 
dyreliv – døgnet rundt og helt 
uten filter. Det har bidratt til 
ny kunnskap om flere arter, og 
skapt sterke reaksjoner både her 

hjemme og internasjonalt.
 Da Zooom.no startet med 
sendinger i slutten av mars i 
år, var søkelyset hovedsakelig 
rettet mot havørn Haliaeetus 
albicilla og gråhegre Ardea 

cinera. Den nye naturkanalen 
har fulgt et havørnpar på Smøla, 
Baron Blå og Baronesse Barfot, 
hele hekkesesongen (Figur 1). 
I samråd med havørnekspert 
Espen Lie Dahl, og med miljøm-

Sender direkte fra norsk natur 
døgnet rundt

Krister Ottesen

Krister Ottesen (f. 1973) har mer enn 16 års erfaring som journalist, og har jobbet 
for fagtidsskriftene Villmarksliv og Alt om Fiske i en årrekke. Siden februar har 
han vært engasjert som prosjektjournalist av ABC Startsiden, hvor han har det 
redaksjonelle ansvaret for Zooom.no. 

Tlf.: +47 45 90 17 25. E-post: krister.ottesen@abcnyheter.no. 

Figur 1. Havørnparet har reiret sitt på ei lita øy i Smøla-skjærgården. De er for kjendisørner å regne, og har 
blitt fulgt tett av tusenvis av mennesker. The white-tailed eagle Haliaeetus albicilla have their nest on a 
small island in the Smøla archipelago, Møre og Romsdal County. They have become celebrities, and 
have been followed closely by thousands of people. Foto: Zooom.no.
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yndighetenes velsignelse, er det 
montert et overvåkningskamera 
ved reiret som sender direkte 
døgnet rundt.
– I starten var alt bare fryd og 
gammen. Havørnene la to egg, 
som klekket forskriftsmessig 
etter om lag 38 dager. Da 
ungene begynte å bli store, ble 
det stadig mer ubehagelig å se 
på. Den ene ungen vokste ikke 
som den skulle, og ble hengende 
stadig lenger etter sin etter hvert 
mye større søsken (Figur 2), 
forteller Trygve Sørvaag, som er 
ansvarlig for prosjektet hos ABC 
Startsiden.

Sterke reaksjoner
Det toppet seg i slutten av juni, 
da den minste havørnungen, 
som hadde fått navnet Stille, til 
slutt bikket over på siden etter 
en kraftig regnværsbyge. Den 
største ungen begynte å hakke 
på og ribbe den minste. Da 

kokte det over for mange seere.
– Vi har en del amerikanske 
seere, og de hadde generelt 
liten forståelse for at vi viste 
dette. Men for oss var det hele 
hensikten, nemlig å vise naturen 
slik den virkelig er. Vakker, 
rå og brutal. Heldigvis har 
de fleste av våre norske seere 
innsikt i hvordan naturen henger 
sammen, men vi fikk flere 
ubehagelige e-poster også fra 
sinte seere i Norge, som mente 
at vi burde ha grepet inn og 
forhindret tragedien, fortsetter 
Sørvaag.
 Den minste havørnungen 
ble spist av den gjenlevende 
ungen. Kannibalisme er tidligere 
dokumentert blant en del andre 
ørner, som den amerikanske 
hvithodehavørna Haliaeetus 
leucocephalus og kongeørn 
Aquila chrysaetos. Zooom.no var 
de første til å dokumentere dette 
fenomenet også hos vår havørn. 

Mer kannibalisme

Kannibalisme var det også mange 
tilfeller av i hegrekolonien på 
Smøla, som Zooom.no også 
har sendt direkte fra denne 
hekkesesongen (Figur 3). 
Tidligere er kannibalisme blant 
unger dokumentert, blant annet 
i boka «More Than Kin and Less 
Than Kind» av den amerikanske 
forskeren Douglas Mock ved 
Universitetet i Oklahoma. 
Det var imidlertid ingen som 
tidligere hadde dokumentert at 
voksne hegrer spiser sine egne, 
døde unger. Det skjedde hele 
tre ganger under sendingene til 
Zooom.no, som følger livet i en 
håndfull reir i en koloni med 
rundt 40 par.
– Gråhegre er lite studert, og 
det er ikke så mye vi vet om 
denne arten, som har hatt lav 
status både blant forskere og 
naturfotografer. Det eneste vi 
visste da vi startet sendingene, 

Figur 2. De to havørnungene, Storm til venstre og Stille til høyre, utviklet seg forskjellig. Til slutt døde Stille og 
ble spist Storm. The two young white-tailed eagles Haliaeetus albicilla, Storm to the left and Stille to the 
right, developed differently. Finally Stille died and was eaten by Storm. Foto: Zooom.no.
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Figur 3. Det er få som har studert gråhegrene inngående, og den nye norske naturkanalen Zooom.no har 
brakt ny kunnskap om arten. There are few detailed studies on the grey heron Ardea cinerea, and the new 
Norwegian channel Zooom.no has brought new knowledge about the species. Foto: Zooom.no.

Figur 4. Zooom.no har sendt fra et tjeldreir på Otterøya utenfor Namsos, hvor tjeldparet Hjalmar og Hjørdis 
klarte å få fram to unger. Zooom.no has sent from a oystercatchers Haematopus ostralegus nest on Otterøya 
outside Namsos, where the pair Hjalmar and Hjørdis managed to bring up two chicks. Foto: Zooom.no.
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var at det ville skje mye, og at 
det ville bli mye bråk. Etter at 
hekkesesongen nå er over, kan 
vi slå fast at livet i et hegrereir 
er tøft, og at det kun er de 
aller sterkeste individene som 
overlever, sier Sørvaag.

Tjeld og låvesvale
Zooom.no har også strømmet 
direkte fra et låvesvalereir 
Hirundo rustica på Smøla. 
Dessuten har de fulgt kjendis-
tjeldparet Hjalmar og Hjørdis 
i deres bestrebelser på å få fram 
unger.
– Låvesvaleprosjektet fikk dess-
verre en brå slutt da ei skjære 
Pica pica oppdaget reiret med 
de nyklekkede ungene. Etter at 
skjæra drepte og stakk av med 
ungene en etter en, skydde 
foreldrefuglene reiret, og måtte 
sannsynligvis legge ut på den 
lange reisen tilbake til Afrika 
uten å ha fått fram unger, 
forteller Sørvaag.
 Da gikk det langt bedre for 
tjelden Haematopus ostralegus på 
Otterøya utenfor Namsos. Paret 
har allerede blitt fulgt i flere 
år av lokalavisa Namdalsavisa, 
men før årets hekkesesong 
hadde de ikke klart å få fram 
levedyktig avkom. I år ble 
direktesendingene lagt under 
Zooom.no.
– I år så det lenge lovende ut, 
helt til en rødrev Vulpes vulpes 
oppdaget reiret, som er plassert 
på en såkalt hekkeplattform. 
Flere eksperter vi var i kontakt 
med hadde liten tro på 
omlegging, men tjeldparet 
gjorde alle spådommer til 
skamme, la om to egg og fikk 
fram to unger, til alles glede og 
overraskelse (Figur 4), forteller 
Sørvaag.

Nye prosjekter på 
trappene

Zooom.no har ambisjoner om å 
bli ledende på direktestrømming 
fra natur og dyreliv, og har flere 
spennende prosjekter på gang, 
selv om Trygve Sørvaag ikke 
kan si så mye om det i skrivende 
stund fordi det er noen detaljer 
som må på plass først.
– Vi kan vel røpe såpass at 
vi kommer til å innlemme 
andre dyr enn fugler etter 
hvert, og at vi satser på å ha et 
helårstilbud om ikke så lenge. 
Hekkesesongen til de fuglene 
vi følger, er kort og hektisk, 
men det skjer også mye annet 
spennende i norsk natur til 
andre tider av året. Det tror vi er 
godt stoff for et naturinteressert, 
norsk publikum, avslutter 
Sørvaag.

Har du spørsmål om Zooom 
generelt eller tips til nye 
prosjekter, kan du kontakte 
Trygve Sørvaag på tlf.: 
+47 94 28 10 71 
eller på e-post: 
trygve.sorvaag@startsiden.no.
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1. Hvor mange nålevende arter 
av dovendyr finnes det?

2. Hva heter de østersartene vi 
har i Norge i dag?  

3. Hvor mange egg kan en 
stillehavsøsters Crassostrea 
gigas gyte: a) 50 b) 200 c) 200 
millioner?

4. Hvilke meisearter hekker til 
vanlig i Norge?

5. Har det levet mammut 
Mammuthus sp. i Norge?

6. Har det levet hyener i Italia?
7. Er det hunner eller hanner 

hos blåhvalen Balaenoptera 
musculus som blir størst?

8. Hvor lang er en nyfødt 
blåhvalbaby: a) 2 meter 

 b) 5 meter c) 8 meter?
9. Hvilken art er størst av hvitt neshorn (stumpneshorn) Ceratotherium simum og sort neshorn 

(spissneshorn) Diceros bicornis?
10. Hvilken hvalart er dette? (Bardehval) 

Utarbeidet av Beate Strøm Johansen.

Svar:

1. Det finnes 6 nålevende dovendyrarter i verden, alle i Sør-Amerika.
2. 2 arter; norsk flatøsters Ostrea edulis og innført (svartelistet) stillehavsøsters Crassostrea gigas.
3. En stillehavsøstres kan legge 200 millioner egg (c)!
4. 7 arter: Kjøttmeis Parus major, blåmeis Cyanistes caeruleus, svartmeis  Periparus ater, løvmeis 

Poecile palustris, granmeis P. montanus, lappmeis P. cinctus, toppmeis Lophophanes cristatus. Tar 
vi med stjertmeis Aegithalos caudatus og spettmeis Sitta europaea blir det 9. 

5. Ja, det er funnet mammutknokler og tenner i Gudbrandsdalen som er ca 45 000 år gamle. 
6. Ja, hulehyene (utdødd underart av flekkhyene Crocuta crocuta) var et vanlig pattedyr under 

istidene som levde sammen med steinaldermenneskene i sør-Europa.
7. Hunnene, også kalt kuer, blir lengst hos blåhvalene.
8. En nyfødt blåhvalunge er omlag 8 meter lang (c). 
9. Hvitt neshorn veier nesten dobbelt så mye som sort neshorn.
10. Blåhval. Kjennes på at den er gråblå og flekkete, og har bitteliten ryggfinne.

Ti zoologiske nøtter

Foto: Beate Støm Johansen. 
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