
 
 



 

 

Nyere retningslinjer og metoder 

i den systematiske zoologi. 
Prøveforelesning over oppgitt emne til den 

filosofiske doktorgrad 2. mars 1949. 
Av Leif R. Natvig. 

Den zoologiske systematikk kan føres helt tilbake til 

Aristoteles, men det er først L i n n e som ved innføring av 

den binære  nomenklatur har grunnlagt 

artsystematikken i mere moderne forstand. Linne's største 

fortjeneste for moderne forskning er at han innførte en 

lovmessig og logisk terminologi for de systematiske 

kategorier, og han viste at alle dyr kunne innordnes i et 

system: art, slekt, orden og klasse. 

Arten var for L i n n e den laveste kategori og hans 

oppfatning av arten definerte han i den velkjente sats: 

«Species tot sunt quot diversas formas ab initio produxit 
infinitium Ens». (Det er så mange arter som det uendelige 

vesen fra begynnelsen av har skapt forskjellige former). For 

ham var arten et produkt av en særlig skapelsesakt og 

derfor adskilt fra alle andre arter. Visstnok har Linne også 
benyttet begrepet varietet, men mest for å betegne 



avvikelser fra den typiske art, som for ham var monotypisk 
og som kunne defineres utelukkende på morfologiske 
karakterer. De karakterer som I. i n n e og hans mange 
etterfølgere benyttet var imidlertid ytre kriterier som ofte 
kunne skyldes tilpasning. 

Dette rent statiske artsbegrep viste seg brukbart så lenge 
det bare var kjent forholdsvis få arter og det materiale som 
sto til forskernes disposisjon var begrenset. Linne's 
oppfatning dominerte derfor i systematikken i nesten 
hundrede år. Ettersom utforskningen av fjerne egne resul-
terte i oppdagelsen av stadig flere nye dyreformer, og etter-
som museenes lagre av studiemateriale ble større, steg også 
vanskeligheten for den som ville innordne alle disse dyr i 
det engang vedtatte system. Man fant nye former som 
morfologisk representerte overganger mellom tidligere 
beskrevne arter, og på den annen side ble det påvist geo-
grafisk betonede små variasjoner innenfor arter med 
omfattende utbredelsesområde. 

Det ville føre for vidt å gi en detaljert historisk oversikt 
over denne utvikling, men det bør nevnes at stadig flere 
forskere begynte å tvile på riktigheten av det statiske arts-
begrep. Det kanskje mest berømte eksempel er D a r w i n 
s observasjoner over variabiliteten hos de små finker, G e 
os p i z a, på Galapagos-øyene, noe som, ifølge hans egne 
uttalelser, i særlig grad påskyndet de studier som resulterte 
i hans bekjente bok: «The origin of Species» som utkom i 
1859. I ornithologien var det en mere teknisk detalj som 
kom til å spille en betydelig rolle for den videre utvikling 
av systematikken, nemlig innføringen av den trinære 
nomenklatur av S c h 1 e g e 1 i 1844. Dette prinsipp, 
med å betegne geografiske variasjoner av en art som 
underarter (subspecies), ble fortrinnsvis tatt opp av 
amerikanske ornithologer. 

Den begivenhet som mer enn noe annet satte sitt preg 
på den videre utvikling av systematikken var imidlertid de 
epokegjørende resultater som den genetiske forskning 
kunne fremlegge i løpet av de første decennier i dette 
århundrede. 

Ved eksperimentelt arbeid lykkedes det genetikerne på en 
overbevisende måte å klarlegge arvelighetens prinsipper, og 
deres resultater bidrog i vesentlig grad til forståelsen av 
evolusjonsproblemene. I denne første tid var det en tydelig 
tendens blant de eksperimentelle forskere til å se ned på 
systematikeren og museumsmannen som vesentlig var 
beskjeftiget med å telle hår og børster. Man så i ham en 
foreldet type av en vitenskapsmann som nærmest puslet med 
arbeide som ingen utsikt hadde til å bringe resultater av noen 
betydning. I de senere år har imidlertid dette syn endret seg, 
takket være forskere som R e n s c h og K i ns e y blant 
systematikerne, T i m o f e e f f-R e s s o v s k y og D o b z h 
a n s k y blant genetikerne og H u x 1 e y og 

D i v e r blant de sjenerelle biologer. 

Disse forskere var klar over at et problem som artenes 
opprinnelse bare delvis kunne løses av genetikerne, mens 
utforskningen av andre sider av problemet lå bedre til rette 
for grener av den biologiske forskning som økologi og 
zoogeografi, paleontologi eller systematikk. Alle disse disip-
liner studerer evolusjonsproblemene på sin måte, de har 
hver sin egne problemer og sin spesielle teknikk. Bare ved 
samarbeide kan man ha håp om å nærme seg løsningen. En 
av de prinsipielle forskjelligheter mellom f. eks. den gene-
tiske og den systematiske arbeidsmetode er at genetikeren 
kan prøve riktigheten av sin slutninger ved eksperiment, 
mens systematikeren må stole på de slutninger han kan dra 
av oberverte data. Han kan derfor ikke uttale seg, hverken 
om opprinnelsen til eller nedarvingen av taxonomiske 
karakterer. På den annen side har genetikeren i de fleste 
tilfeller vanskelighet med å etterligne i laboratoriet de 
forhold hvorunder artsdannelsen foregår ute i naturen. 
Mange dyr kan ikke leve under laboratorieforhold og andre 
vil ikke forplante seg i fangenskap. 

Det må ytterligere også understrekes hvilken enorm tid 
det tar før en enkelt dyreart kan sies å være genetisk gjen-
nomanalysert. Til tross for alt arbeid som er utført med 
Drosophila melanogaster er utforskningen av 
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selv denne art langtfra fullført. Mayr presiserer at hittil er bare 
femhundrededels prosent av de hittil kjente dyrearter genetisk 
analysert noenlunde utførlig, så det sier seg selv at de øvrige 
biologiske disipliner fremdeles har store oppgaver å løse på 
dette område. 

K 1 e i n s c h m i d t var antagelig den første systematiker 
som tok konsekvensen av den situasjon som var oppstått ved 
oppdagelsen av de mange polytypiske arter. Han innså at det 
nye artsbegrep var helt forskjellig fra Linne's art, og han 
foreslo derfor at man skulle benytte en ny betegneise som han 
kalte F o r m e n k r e i s. Med denne betegnelse håpet han 
også å kunne overvinne den uvilje som de gammeldagse 
systematikere viste likeoverfor det nye artsbegrep. Selv en 
tilhenger av Linne's artsbegrep, mente Kleinschmidt, ville 
kunne innordne sine arter i Formenkreise. Imidlertid knyttet 
Kleinschmidt visse særpregede meninger til sitt begrep 
Formenkreis. Visstnok medga han at det synes å finne sted en 
organisk utvikling innenfor den enkelte Formenkreis, men 
disse større enheter var skapt uforanderlige, og Kleinschmidts 
begrep Formenkreis fikk derfor en ganske bestemt betydning 
som ikke var overensstemmende med den oppfatning av 
utviklingen som etter hvert var trengt igjennom. 

R e n s c h foreslo derfor i 1929 en ny betegnelse for de 
polytypiske former, nemlig R a s s e n k r e i s, et begrep som 
fikk atskillig tilslutning blant tidens s,ystematikere. Rensch 
sier: «Hvorfor betegnelsen Rassenkreis ? Var det ikke like 
godt å benytte det gamle kjente begrep art?» Han gir selv 
svaret ved sin definisjon av de geografiske raser. Disse er, sier 
han, ikke først og fremst karakterisert ved de morfologiske 
forskjelligheter, men derimot ved tilstedeværelsen av 
geografisk-morfologisk mellomformer. Han gjør samtidig 
oppmerksom på at det gives en rekke arter som ikke varierer 
innen sitt utbredelsesområde. For å kunne skjelne mellom 
disse typer oppstiller han de monotypiske former som art, og 
de polytypiske som Ptiassen 

kreis, men denne skarpe atskillelse mellom de to typer har 
ikke vunnet anerkjennelse. 

En rekke forskere som ornitologen H a r t e r t og ento-
mologen K a r 1 J o r d a n nektet imidlertid å anerkjenne de 
nye termini. De insisterte på at Linne's art var et praktisk 
begrep som burde bibeholdes, selv om artbegrepet etterhvert 
ble modifisert. I virkeligheten ga imidlertid disse forskere og 
deres tilhengere artsbegrepet etterhvert et slikt omfang at det 
ble synonymt med Kleinschmidts Formenkreis og Rensch 
Rassenkreis. 

I forbindelse med omtalen av disse termini bør det nevnes 
at Ø k 1 a n d i 1937 innførte et par nye betegnelser: m u 
1 t i f o r m e og u n i f o r m e arter. Som multiforme 
betegner han arter som opptreder i flere geografiske raser, og 
han skjelner skarpt mellom polymorfisme som ikke er 
geografisk betonet og multiformitet som er geografisk beto-
net. I en nettopp utkommet studie viser Økland hvor inkong-
ruente mange av de i litteraturen benyttede termini er, og man 
får inntrykk av hvorledes problemene sammenknyttes med 
innholdet av de termini som benyttes. 

Betegnelsen «den nye systematikk» ble først brukt av H u b 
b s i 1934 i et arbeide om fisker, men det var H u x1 e y som, 
i forordet til det i 1940 utkomne oversiktsverk «The new 
Systematics», ga betegnelsen den store publisitet. Han gjør 
imidlertid selv oppmerksom på at begrepet «new systematics» 
muligens foregriper begivenhetens gang, for, sier han, først 
må den mengde fakta og ideer som er strømmet inn over oss i 
løpet av de siste 20-30 år bli fordøyet, ordnet og 
sammenarbeidet. Men han understreker hvor nødvendig det 
er for den biologiske forskning at man angriper de 
systematiske problemer fra nye synsvinkler. 

En utmerket karakteristikk av forskjellen mellom gammel 
og ny systematikk gir M a y r i ~942 i sin insiterende bok: 
«Systematics and the origin of species». 

Den gamle systematikk er karakterisert ved artens sentrale 
stilling. Lite eller ingen oppmerksomhet vies infraspesifike 
kategorier og systematikerne benytter en ren 
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morfologisk artsdefinisjon. Mange arter er beskrevet på et 

eneste eller bare få eksemplarer og individet blir derfor den 

systematiske enhet. Stor interesse vies rent tekniske spørsmål 

som momenklatur og typer. Den gamle systematikk 

karakteriseres derfor mere ved katalogiseringsarbeid og 

bibliografi enn ved biologisk forskning. 

I den nye systematikk er betydningen av arten som sådan 

redusert idet hovedstudiet legges på mindre enheter som 

underarter og populasjoner. Populasjonen, eller hva 

museumsmannen betegned som serier, er blitt den nye sys-

tematiske enhet. Den rent morfologiske artsdefinisjon er 

ombyttet med en mere biologisk betonet, som tar hensyn til 

økologiske, geografiske, genetiske og andre faktorer. Valget av 

det riktige navn for den undersøkte taxonomiske enhet er ikke 

lenger av slik avgjørende betydning og det gir heller ikke så 

ofte årsak til strid mellom forskerne. Det materiale som 

systematikeren benytter seg av ved revisjon av f. eks. en slekt 

belyper seg til mange hundreder eller endog tusinder av 

eksemplarer. 

Hvorvidt en forsker vil benytte gammel eller ny systematikk 

i sine arbeider beror imidlertid ikke utelukkende på hans egen 

innstilling til problemene, men kanskje i like stor grad på 

omfanget av det materiale og de opplysninger som står til 

disposisjon. Det er viktig å være oppmerksom på den ting, at 

studiet av enhver dyregruppe så å si befinner seg på et annet 

historisk utviklingsstadium enn de øvrige grupper, og både 

retningslinjer og metoder ved en undersøkelse influeres av 

dette forhold. Et par eksempler vil vise dette. 

Fuglene er nå en av de best undersøkte større dyregrupper 

og man mener at mindre enn 2 % av alle forekommende arter 

er ukjent. Hvilket materiale som står til systematikernes 

disposisjon forstår man når det opplyses at Museum of 

Natural History i New York har omkring 800,000 fugleskind, d. 

v. { HYPERLINK http://s.ca }. 100 skind pr. art. Og dette er 

bare ett museum, om riktignok et av verdens største. A. H. M i 

11 e r, som i 1941 publiserte en fin studie over variabiliteten i 

den 

amerikanske finkeslekt, J u n c o, undersøkte ikke mindre 

enn 11,774 eksemplarer. Han nøyde seg ikke med muse-

umsstudier, men reiste i årene 1931-1937 over store deler av 

kontinentet og foretok inngående studier over disse fuglers 

forekomst og biologi. Lignende studier er foretatt av H. L y n e 

s over den afrikanske sangerslekt C i s t i c o 1 a som tidligere 

var ansett som systematisk meget vanskelig gruppe. På en 

rekke ekspedisjoner til de forskjelligste deler av Afrika samlet 

Lynes et veldig materiale av C i s t i c o 1 a og studerte 

samtidig disse fuglers sang, redebygning og øvrige særtrekk. 

Resultatet er at med Lynes monografi som utkom i 1930 er 

slektens systematikk klarlagt på en overbevisende måte. 

På den annen side er en rekke større og mindre inverte-

bratgrupper som f. eks. parasitiske H y m e n o p t e r a, visse 

familier av D i p t e r a og mange tropiske C o 1 e o p t e r a 

meget dårlig kjent. Man mener at mindre enn 10 % av de 

eksisterende arter er beskrevet. Resultatet er at spesialister i 

disse grupper har mer enn nok med å beskrive ukjente former, 

og de er i forholdenes medfør nødsaget til å beskjeftige seg med 

gammel systematikk. I 1940 publiserte K. F i e d1 e r en 

monografi over den syd-amerikanske snutebillesiekt C o n o t r 

a c h e 1 u s med ialt 547 arter, hvorav 404 ble 

beskrevet av ham som nye for vitenskapen. Mayr sier at en av 

de fineste entomologiske monografier han kjenner ble utgitt av 

H u b b e 1 i 1936 over en slekt av hulegresshopper ved navn 

C e u t h o p h i 1 u s. Hubbel har moderne ideer og forsøker 

å anvende moderne metodikk på sitt materiale, men over 50 % 

av de behandlede former ble beskrevet som nye for 

vitenskapen og enkelte av dem var bare kjent i noen få 

eksemplarer. Intet under, sier Mayr, at resultatet ikke ble mer 

enn en begynnelse til en geografisk studie, og at 

slektskapsforholdet mellom de enkelte arter bare delvis kunne 

klarlegges. 

Selvsagt benytter også den nye systematikk morfologiske 

karakterer men man er nå meget mere forsiktig i valget av 

karakterer. Det gjelder å finne kriterier som ikke blir på 
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virket av miljøet, men som holder seg konstant innen den 

undersøkte gruppe. Jeg skal anføre noen få eksempler. 

Fuglenes systematikk baseres nå for de større gruppers 
vedkommende i vesentlig grad på anatomiske karakterer som 

forskjelligheter i kraniets bygning, den relative lengde av 

ekstremitetenes knokler og lignende. Når det gjelder de ytre 

morfologiske artskarakterer blir saken straks vanskeligere. 

For artenes vedkommende brukes i stor utstrekning visse 
konservative karakterer i fjærdraktens fargemønster, mens 

de geografiske raser ofte skilles på nyanser i fargene, 

variasjon i vingelengde o. lign. For å ta et eneste eksempel fra 

norsk fauna. L ø v e n s k i o 1 d anfører den alminnelige 

stendulp (Oenanthe oenanthe oenanthe) med en vingelengde 

mellom 90-95 mm., mens vingen hos grønlandsstendulpen 
(Oenanthe oenanthe leucorhoa) måler fra 96-104 mm. Begge 

mål er fra hunner, og det fins raser hvis vingelengde danner 

overgang mellom de to nevnte. Mayr sier forøvrig at arten har 

ingen morfologiske karakterer som skiller den fra slekt eller 

subspecies, da de samme kriterier brukes for å karakterisere 
også disse enheter. Han påpeker at i enkelte tropiske familier 

av fugler som f. eks. fasaner og paradisfugler, er variasjonen 

innen samme art atskillig større for de geografiske rasers 

vedkommende, enn forskjellen mellom mange gode arter fra 

tempererte områder. Mayr mener derfor at en rent 

morfologisk artsdefinisjon bare bør brukes provisorisk inntil 
man kan kontrollere forholdet ved hjelp av andre 

undersøkelser. 

For flere invertebratgruppers vedkommende har utform-

ningen av genitalorganene vist seg som gode artskarakterer 

og særlig er dette tilfelle for mange insektgrupper. Som regel 
er det de hanlige genitalier som har betydning for artssyste-

matikken, men hos lopper og enkelte grupper av biller er 

også receptakulum seminis meget karakteristisk utformet 

hos den enkelte art. Genitalorganene viser ofte kriterier med 

forholdsvis liten individuell variasjon men med betydelig 

geografisk variasjon. Imidlertid har undersøkelser vist at selv 
genitaliene kan variere hos enkelte arter, og hos andre 

grupper er genitalorganene så ensartet i sin bygning at de 

ikke er brukelige for systematiske grupperinger. 

Hos mange D i p t e r e og Dipterlarver er hårbeklednin-

gen, chaetotaxien, av stor systematisk betydning. Det er 

imidlertid ikke først og fremst hårenes form men deres plass 
og innbyrdes avstand som er konservative karakterer. Om ett 

hår er kort eller langt, udelt eller grenet betyr ikke så meget, 

men om et av de for slekten eller arten karakteristiske hår 

skifter plass på vedkommende kroppsdel, så er dette en 

karakter av vesentlig systematisk betydning. Nå er dette ikke 
så å forstå at ett eller to hår er grunnlaget for den 

systematiske inndeling, men disse karakterer er de lettest 

kjennelige skillemerker mellom arter og grupper som 

selvsagt viser en rekke andre forskjelligheter samtidig. 

Hos stikkmyggenes larver er visse grupper av hår og skjell 

på bakkroppssegmentene av meget stor systematisk verdi. 
Man benytter her gjerne statistiske undersøkelser for å finne 

variasjonsbredden og middelverdien for disse karakterer. 

I mange tilfeller må man også tegne kurver av variabilite-

ten og beregne den midlere feil. R e n s c h henviser til S c h 

n a k e n b e c k s undersøkelser av silderasene C 1 u p e a 
harengus harengus og Clupea harengus b r i t t a n i c a hvor 

variasjonsbredden er den samme. Schnakenbeck tegnet 

imidlertid kurver av variasjonen for antall hvirvler for flere 

års fangster og kurvene viste at ikke alene var 

middelverdien for de to raser forskjellig, men også for-

løpet av kurven var typisk for hver rase. Hos b r i tt a 
n i c a løp kurven opp i en spiss mens kurvens spiss er 

kuttet av hos h a r e n g u 1 s. Hos denne rase opptrer 

nemlig to verdier for hvirvelantallet nesten like hyppig. I et 

nyere arbeid har imidlertid Vedel Tåning vist at variasjonen i 

antall hvirvler er avhengig av temperaturen i vannet i den tid 
fiskeembryonet gjennomgår sin utvikling. Han mener derfor 

at hvirvelantallet bare har betinget betydning som 

rasekarakter. Johs. Schmidt har i 1917 i en studie over 

Zoarces vivip a r u s gjort noen bemerkninger om disse 

fiskeundersø 
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kelser som det kan være av verdi å nevne. Han fremhever at 
betegnelsen rase av ham bare er benyttet som et statistisk 
uttrykk, idet den såkalte rase er en blanding av genotypisk 
forskjellig materiale hvor miljøets innflytelse bare blir av 
sekundær betydning. Han mener at det ikke er mulig å nå til 
en dypere forståelse av de biologiske problemer bare ved 
hjelp av statistiske metoder, men at eksperimenter må til for å 
kunne klarlegge årsakene til variasjoner hos disse fisker. 

Jeg har allerede berørt at det forekommer par eller grupper 
av arter som er så morfologisk like at de bare kan skjelnes på 
grunnlag av biologiske karakterer. Mayr har i 1942 oppstillet 
en ny betegnelse for slike arter. Han kaller dem s i b 1 i n g s 
p e c i e s og han definerer dem som sympatriske former som 
morfologisk er meget like, eller som overhodet ikke kan 
skjelnes på grunnlag av morfologiske karakterer. Disse sibling 
species har imidlertid visse biologiske egenskaper som 
karakteriserer hver enkelt av dem og de forplanter seg ikke 
innbyrdes. Mayr gjør selv oppmerksom på at betegnelsen 
Sibling species må oppfattes som en praktisk betegnelse for 
arter som foreløpig er morfologisk udefinerbare, men finere 
undersøkelser av sibling species kan resultere i at man finner 
subtile men sikre kriterier som gjør det mulig også 
morfologisk å skjelne disse former. 

Hvis to dyr produserer fruktbart avkom hører de i almin-
nelighet til samme art, og omvendt hvis avkommet er sterilt 
betyr dette som regel at dyrene tilhører to forskjellige arter. 
Mayr siterer en definisjon som utgjør et viktig trekk i mange 
moderne artsdefinisjoner «alle former som kan produsere 
fruktbart avkom hører til samme art». Imidlertid, sier han, er 
denne definisjon slett ikke gyldig i alle tilfeller. Man kjenner 
en rekke forhold hvor kryssing av gode arter resulterer i 
fruktbart avkom, mens det på den annen side er geografiske 
raser av samme art som viser nedsatt fruktbarhet eller som er 
sterile. Mayr fremhever også at fomer som i fangenskap 
eksperimentelt kan bringes til kryssing med fruktbart avkom, 
ikke alltid vil parre seg ute i naturen, selv om de lever 

innen samme område. Dette er et faktum av den største 
biologiske betydning, men det er ofte blitt ignorert av nyere 
forskere. 

Mayr stiller seg noe skeptisk til den overdrevne bruk av 
betegnelsen biologiske raser. Han fremhever at i flere tilfeller 
har en nøyaktig undersøkelse vist at den formentlige 
biologiske rase i virkeligheten var enten en geografisk rase, en 
ekofenotyp eller det kunne være sibling species. Enkelte 
eksperimenter har vist at hvis det lykkes å få ungdomsstadier 
av et planteetende insekt til å leve på en for arten uvanlig 
forplante, så vil avkommet, allerede i neste generasjon 
foretrekke den nye planteart, og det kan endog hende at 
insektet nekter å fortære artens normale forplante. Den 
bariere som smaken her representerer kan muligens hindre 
innbyrdes kryssing, men hvorvidt artsdannelse kan foregå ad 
denne vei er ennå ikke oppklart. På dette område kan vi sik-
kerlig vente undersøkelser som kan gi resultater av stor 
almenbiologisk betydning. 

Det er forøvrig ikke bare insekter som kan endre sin smak 
med hensyn til næring. En av de mest berømte eksempler 
som finnes er kanskje en papegøye fra New Zealand, den 
såkalte K e a (Nestor notabilis), som før europeerne kolo-
niserte landet hovedsagelig levet av insekter og vegetabilier. 
Etter at europeerne begynte med saueavl, fikk papegøyen 
smak på kjøtt idet den begynte å fortære døde sauer som lå 
ute i terrenget, og fuglen er etterhvert gått over til også å 
angripe levende sauer. 

Det kunne være fristende å demonstrere noen eksempler 
fra parasitene, men da jeg omtalte disse i forrige forelesning 
skal jeg nu nøye meg med å nevne former som hodelus og 
kroppslus, som ansees som biologiske raser av samme art. De 
to raser kan krysses og gi fruktbart avkom. Hvis den ene rase 
eksperimentelt flyttes over til den del av vertens legeme hvor 
den annen rase normalt lever, så vil den etter 3 generasjoner 
anta den annen rases morfologiske særpreg. Rundormen 
Ascaris lumbricoides har iallfall to raser hvorav den ene lever 
hos menneske og den annen hos 
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svinet. Man kjenner ingen morfologiske karakterer som skiller 
disse to former og det er et spørsmål om disse to Asca-
risformer er biologiske raser eller sibling species. Man får 
gjennom litteraturen inntrykk av at betegnelsen biologisk rase 
ennå ikke er noen entydig refinisjon, idt det i denne gruppe 
fins en rekke former av biologisk helt forskjellig karakter. 

Det er vel kjent at miljøet kan influere på et dyrs utseende 
og særlig er dette tilfelle med poikiloterme dyr. F. eks. koraller 
som lever i en rolig lagune er helt forskjellig fra de 
eksemplarer av samme art som lever ute i revet. Slike 
varianter kaller man e k o f e n o t y p e r. Likeledes er 
skallenes form og struktur hos østersen avhengig av en rekke 
faktorer som f. eks. bund- og strømforhold. For øvrig gjør 
lignende forhold seg gjeldende både for ferskvanns snegler og 
muslinger, men da tidligere forskere ikke har forstått disse 
variasjoners sanne karakter har dette til dels ført til absurde 
systematiske klassifikasjoner i eldre faglitteratur. 

I samme forbindelse bør også nevnes de forskjellige k a s t 
e r som forekommer hos sosiale insekter. Så vidt man kjenner 
til er det ingen genetisk forskjell mellom f. eks. arbeidere og 
soldater hverken hos maur eller termitter. Den morfologiske 
forskjell som finnes hos de utviklede dyr, skyldes 
modifikasjoner av det samme genemateriale ved forskjellig art 
av føde under intektets vekst. 

Den forsker som i dag ønsker å studere geografisk varia-
sjon har ganske andre hjelpemidler til sin rådighet enn hans 
eldre kollega hadde. På den annen side påligger det ham 
større plikt til omhyggelig å prøve alle moderne kon-
trollmetoder, før han beskriver en ny art. 

Da de færreste forskere får anledning til personlig å reise 
jorden rundt for å studere en dyrearts totale utbredelses-
område, er man i mange tilfeller henvist til å bruke museenes 
samlinger. Dette gjør det imidlertid så uhyre viktig at alt 
vitenskapelig materiale som bringes sammen på ekspedisjoner 
også blir riktig og omhyggelig etikettert. Det ansees 
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ikke lenger for tilstrekkelig bare å ha lokalitet og datum på en 
etikett. Hvilke ytterligere enkeltheter som bør tilføyes, beror 
imidlertid meget på materialets art. Det kan f. eks. være av 
betydning om materialet er tatt ved stranden eller inne på 
land, i hvilken høyde over havet, om i åpent lende, i 
savanneskog eller regnskog. For phytophage insekter må 
naturligvis vertsplanten anføres, og ikke alene det men også 
nøyaktig hvor på vertsplanten inntektet forekommer. Disse 
eksempler er tatt i fleng, men de viser hvor stor betydning 
omhyggelig etikettering har. 

For å ta et eksempel på hvorledes moderne forsknings-
metoder virker i detalj, vil jeg nevne de siste 30 års utforsk-
ning av malariamy=ggen, Anopheles maculipennis. Allerede 
på et tidlig tidspunkt i malariaforskningen ble man 
oppmerksom på det eiendommelige forhold at det f. eks. i 
visse Italienske distrikter kunne forekomme Anopheles i 
mengder, mens befolkningen ikke syntes å lide av malaria. 
Selvsagt ga dette foranledning til forskjellige oppfatninger. 
Allerede tidligere 1~_adde S c h w e 11 e n g r e b e 1 og 
andre forskere påvist i Nederlandsk Ostindia at forskjellige 
Anopheles-arter viste forskjellig grad av mottagelighet 
likeover.for plasmodiene, og nu mente man at det muligens 
også forekom forskjellige raser av ma c u 1 i p e n n i s.
 Riktig fart kom det først i disse 
stridigheter da franskmannen R o u b a u d i 1920 fremsatte 
sin teori om den misanthrope rase. Man var- nemlig etter 
hvert blitt klar over at det foregikk en eiendommelig utvikling 
av malariasituasjonen i Nordeuropa. Siden midten av forrige 
århundre har malariaen avtatt jevnt, men den myggart som 
først og fremst var overføreren av sykdommen, den 
forekommer fremdeles i de malariafri områder. På grunnlag av 
egne undersøkelser fremkastet PLoubaud den teori at A.
 m a c u 1 i p e n n i s forekom i en 

a n t h r o p o p h i 1 rase som foretrekket menneskeblod og 
en misantrop rase som lever på dyreblod og da fremfor alt 
storfeets blod. Han mente å kunne påvise en forskjell i antall 
tenner på myggens maxiller, således at menneske 
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myggen hadde færrest og dyremyggen flest. Dette forklarte 

Roubaud slik at dyremyggen som skulle gjennombore den 

tykkere dyrehud også trengte en sterkere tannbevæpning på 

sine maxiller. Teorien vakte atskillig motstand, men den ga 

foranledning til intens og fruktbar morfologisk forskning i 

mange land. I Nederland var det forskere som v a n T h i e 1, 

de Buck og Schwellengrebel som fremmet raseforskningen på 

grunnlag av vingemålingene ved siden av 

maxilleundersøkelser. Av gjennomgripende betydning ble 

italieneren F a 11 e r o n i's påvisning at forskjellige raser av A. 

maculipennis legger egg av forskjellig fargetegniny og struktur. 

Hermed lå alle ingredienser til rette for systematisk forskning i 

moderne forstand, og like inntil utbruddet av siste krig var A. 

maculipennis et av de alltid aktuelle studieobjekter. Når man 

vil søke å klarlegge hvilket former av A. maculipenis som fins i 

en egn, begynner det gjerne med at man søker å skaffe seg en 

oversikt over antall og beliggenhet av Anopheles-dammer, 

samt vannenes kjemiske beskaffenhet (pH, saltholdighet). 

Likeledes ettersøkning etter larver og egg, de siste bestemmes 

øyeblikkelig. Så begynner undersøkelse av beboelseshus, fjøs, 

stall, grisehus m. m. Antall mygg og deres plasering i rommet 

noteres, om mulig også rommets temp. Blant de innsamlede 

Anopheles som anbringes i små gazebur, utsorteres snarest 

alle blodfylte mygg, som isoleres hver i et reagensrør med en 

fuktet stripe filtrerpapir. Alle mygg i reagensrør får sitt eget 

nr., og når myggen etter noen dager avsetter sine egg på 

filtrerpapiret, blir eggene straks raseundersøkt, tegnet og 

antall egg i hver klump tellet. Myggen selv kommer på 70 % 

alk. med sitt nr. Når undersøkelsene i marken er avsluttet kan 

man begynne studiet av vingelengde og maxilleindex. Særlig 

undersøkelsen av maxilleindex krever stor nøyaktighet, da 

antall tenner må telles ved hjelp av immersjonslinse. Hvor det 

gjelder å fastslå hva slags blod den bestemte mygg suger, 

benytter man precipitinundersøkelser. Bakkroppen på den 

blodfylte mygg trykkes ut mot et lite stykke filtrerpapir. Holdes 

prøven tørr, er den helt 

brukbar i lange tider. Når prøven skal foregå oppløses 

myggeblodet i 1 ccm. aqua dest. Man oppstiller en liten hylle 

for mikrorør, som ved hjelp av fine pipetter fylles halvt med 

antisera av menneske, hest, ku, gris, sau, hund. Med en frisk 

pipett fylles nu det oppløste myggeblod forsiktig ovenpå 

antiserumet i de 6 rør. Hvis myggen har suget blod av noen av 

disse dyr i løpet av de siste 18-24 timer vil det utfelles en 

melkeaktig hinne mellom de to væskesøyler. I heldige tilfeller 

kan man påvise at myggen har vært forstyrret i sitt blodmåltid 

og har oppsøkt et annet dyr like ved. Man får da f. eks. sterk 

reaksjon for ku (hvor myggen senest drakk blod) og svakere 

reaksjon for hest, hvor myggen ble laget bort tidligere på 

natten. Både maxilleindex og vingelengde behandles rent 

statistisk, og kan ved omhyggelig behandling gi meget 

interessante resultater. Man er nu på det rene med at det er 

flere slags variasjoner i index. Martini hevder at mygg fra 

syden gjennomgående er mindre enn de nordlige, og med 

økende størrelse forekommer også større maxilleindex. 

Likeledes har Weyer påvist at det er størrelsesforskjell på 

sommer- og vintergenerasjon og dette gir seg utslag også for 

maxilleindex. Disse undersøkelser viser at man ikke kan 

bruke maxilleindex og vingelengde som rasekarakter. Det 

sikreste kriterium hittil er eggenes farge og struktur. 

Alle disse undersøkelser og andre jeg ikke har nevnt, viser 

imidlertid at Anopheles maculipennis, som man trodde var en 

monotyp art, i virkeligheten bare er et samlebegrep for en hel 

krets av former, med forskjellige eggtyper, til dels også 

forskjelligheter i chaetotaxien hos larvene og genitalorganenes 

utforming. Disse former har forskjellig overvintringsmodus, 

foretrekker forskjellig føde m. m. Det gjenstår utvilsomt 

fremdeles meget å løse før problemet A. maculipennis er helt 

oppklart, men det er også et skoleeksempel på hva det kan 

komme ut av moderne forskningsmetoder. 

Allerede fra systematikkens eldste tid har vingene vært et 

meget benyttet kriterium for intektenes klassifisering, 
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og navnene på de forskjellige insektordener i Linne's system 
angir direkte mangelen eller tilstedeværelsen av vinger samt 
disses natur.. At nettopp vingene kom til å spille denne 
fremtredende rolle kommer av at de som regel er store og lett 
synlige. Variasjoner i strukturen kan derfor lettere studeres i 
vingen enn i mange andre organer. Det var imidlertid først 
etter at utviklingslærens synspunkter hadde trengt igjennom 
at man fullt ut begynte å forstå vingens betydning for studiet 
av insektenes fylogeni. 

Noen ord om vingenes ontogeni vil lette forståelsen. På et 
tidlig stadium i utviklingen kan vingen betegnes som en sekk-
lignende utvekst på insektets kroppsvegg, og vingen har 
samme histologiske struktur som denne. Vingen består av et 
dorsalt og et ventralt lag, som man med letthet kan skille hos 
et insekt som nettopp er kommet ut av puppehuden. Jeg skal 
ikke gå i detaljer angående vingens anatomi, men vil bare 
nevne at tracheer, på et meget tidlig stadium i utviklingen, 
vokser ut i Iumenet mellom de to lag i vingen. Antall og 
forløp av hovedtracheene, er meget konstant, og gir viktige 
data angående homologier i det blivende årenett. Mens det 
dorsale og ventrale lag etter hvert vokser sammen på 
vingeflaten blir det et lumen mellom disse to lag langs { 
HYPERLINK http://tracheen.es } forløp. I de senere stadier 
av vingens utvikling utskiller hypodermiscellene et sekret som 
stivner og danner både vingemembranen og de blivende årer 
omkring tracheene, hvor laget blir særlig tykt. Resultatet blir 
da at årene virker som opphøyede ribber på vingeflaten. 

Som en almenregel kan man si at årenettet hos mere prim;-
twe insekter er rikt utviklet, mens høyerestående insekter og 
enkelte spesialiserte grupper har et redusert årenett. 
Tydningen av slektskapet og den fylogenetiske utvikling hos 
insekter med forskjellige utviklet årenett har imidlertid voldt 
forskerne store vanskeligheter, og man finner derfor i 
litteraturen de forskjelligste klassifikasjoner. 

Omkring århundreskiftet fikk C o m s t o c k og Ne e dh a 
m den lykkelige ide å studere vingetracheenes utforming hos 
insekter som ennu ikke var fullt utviklet. 

Hos insekter med ufullstendig forvandling studerte de nymfen 
og hos insekter med fullstendig forvandling preparerte de ut 
vingene hos puppen. De fant da at hos former hvor vingens 
årenett hos imago var mer eller mindre redusert, der viste 
vingen hos nymfe og puppe en rikere utformning av 
trachenettet. Reduksjonen av årer kan oppstå enten ved 
degenerasjon av enkelte årer eller ved sammenvoksning av to 
årer. I siste tilfelle vil komparative studier vise at 
vedkommende åre er dannet omkring to tracheer, og man kan 
i de fleste tilfeller avgjøre hvilke årer som er sammenvokset. 

Den australske forsker T i 11 y a r d har i en rekke arbeider 
utbygget disse undersøkelser. Han gjør imidlertid opp-
merksom på at det er meget viktig at man undersøker vingens 
trachenett på et tidlig stadium i puppens utvikling, for å 
fastlegge det opprinnelige forløp. Hos eldre sommerfugl-
pupper kan man lett dra vingene ut av sine skjeder, og 
Tillyard hevder at lepidopterologene i flere tilfeller er kommet 
til feilaktige slutninger fordi de har benyttet eldre pupper hvor 
vingenes årenett kan være temmelig forskjellig fra trachenettet 
hos den ganske unge puppe. 

Man har gjort utstrakt bruk av fossile insekter ved disse 
fylogenetiske vingestudier og særlig har den østerrikske 
insektpaleontolog H a n i r s c h publisert grunnleggende 
arbeider på dette område. Imidlertid fremhever Tillyard at 
fossile insekter må benyttes med stor kritikk når det gjelder 
vingestudier, for her har man ikke adgang til å studere 
tracheenes opprinnelige forløp. Imidlertid har han selv studert 
de hår som forekommer på vingen, og han deler disse hår i m 
i c r o t r i c h i a, som kan forekomme over hele 
vingeflaten. og m a c r o t r i c h i a, som er innleddet i 
kutikula og som bare forekommer på de longitudinelle årer, 
ikke på tverrårene. Om selve åren reduseres blir macrotrichiae 
stående igjen, og Tillyard hevder at man ved å studere disse 
macrotrichiers plasering på vingeflaten kan rekonstruere det 
opprinnelige forløp av senere forsvunne årer. For fossilenes 
vedkommende påpeker Tillyard at selv 
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om macrotrichien er borte så blir det lille hull tilbake hvor den 
var innleddet i kutikula, og dette kan gi den omhyggelige 
forsker den ønskede veiledning. 

Før vi slutter omtalen av vingeundersøkelsen vil jeg nevne 
ennu et område som i nyere tid er trukket inn som 
hjelpemiddel ved systematiske undersøkelser, nemlig fore-
komsten av visse pigmentstoffer i sommerfuglenes vinger. 
Disse undersøkelser som først ble publisert av den engelske 
entomolog E. B. F ord i 1941, synes lite kjent, og så vidt jeg 
kan se er de ikke nevnt i W i g g 1 e s w o r t h s store 
oversiktsverk: The Principles of Insect Physiology, 3. utgave i 
1947. Ford påviste visse stoffer, de såkalte anthoxanthiner i 
vingeskjellene hos bestemte grupper av sommerfugler. 
Anthoxanthiner, sier Ford, er plantepigmenter som gir årsak til 
visse fargegrupper fra hvit til gult. I alminnelighet er disse 
stoffer meget sjeldne hos dyr, som ikke selv kan produsere 
dem men som får dem med føden. Hvor anthoxantiner 
forekommer gir de stort sett ikke bare årsak til hvite og gule 
farger, idet også andre pigmenter kan være til stede samtidig. 
Det har lykkes Ford, ved komparative studier å påvise at disse 
stoffers tilstedeværelse er bundet til bestemte systematiske 
sommerfuglgrupper, og han har selv anvendt dem til 
klassifiseringen av flere familier og slekter. I 1948 publiserte 
den amerikanske lepidopterolog d o s P a s s o s en 
undersøkelse over de nearktiske arter av slekten 0 e n e i s, 
som for øvrig også er representert i Norge. Dos Passos 
benyttet den hurtigste og enkleste av Fords test-metoder, 
nemlig bruken av en 28 Jo ammoniakoppløsning. Man tar 
korken av flasken med oppløsningen og holder sommerfuglen 
over dampen, og anthoxanthinets flavoner og flavonoler 
danner sammen med amoniaken fargede salter. Noen av de 
hvite pigmenter på undersiden av sommerfuglvingen vil da 
endres til mer eller mindre gul farge hvis det er spor av 
anthoxanthin i vingen. De fargede salter i sommerfuglvingen 
er imidlertid meget ustabile så de dekomponeres hurtig etter 
behandlingen, og eksemplaret antar sin opprinnelige farge. 

Dos Passos undersøkte to grupper av 0 e n e i s, som begge 
var tydelig atskilt ved genitalorganenes bygning. I den ene 
gruppe, tz h 1 e r i-gruppen reagerte alle undersøkte arter og 
underarter positivt på testen, men i den andre gruppen, t a y g e 
t e-gruppen reagerte samtlige unntagen en underart, i 1 v a 11 d 
a, negativt på prøven. Dos Passos hadde allerede tidligere vært 
i tvil om hvorvidt i 1 v a 11 d a var en egen art eller ikke, og 
ved hjelp av anthoxanthin-testen kunne { HYPERLINK 
http://han.nu } påvise at den var en egen art som sto på 
overgangen mellom de to grupper. Genitalorganets bygning 
henviste den til t a y g e t e gruppen, men tilstedeværelsen av 
antoxanthin gjorde det klart at den dannet, så å si, «the missing 
link» til u h 1 e r i-gruppen. 

Undersøkelsene over pigmentenes forekomst i sommer-
fuglenes vinger er ennu i sin vorden, men de kan øyensynlig bli 
av meget stor betydning som hjelpemiddel ved den fremtidige 
sommerfuglsystematikk. 

De eksempler jeg har gitt i denne lille oversikt er ikke annet 
enn et utplukk av det overveldende stoff som foreligger. 
Imidlertid håper jeg det har lykkes å gi intrykk av hvorledes 
moderne systematikk arbeider under en ganske annen vid 
synsvinkel enn tilfellet var i tidligere tid. Det er tydelig at man 
ennå på mange områder bare forsøker seg frem med nye 
metoder, og at man ikke har fått koordinert de mange 
forskjellige fakta og ideer, nettopp hva Huxley så klart 
understreket i forordet til boken: The new Systematics». 

50 
51 

http://han.nu/
http://han.nu/


Mammuten, den ullhårede elefanten. 

Av Kjell B. Haanshutas. 

Blant prinsesse Elizabeths bryllupsgaver ble det også nevnt 
et lite bord laget av elfenben; det har nok sikkert vakt berettiget 
oppmerksomhet. Det skriver seg vel fra Afrika, eller kanskje 
India, særlig Ceylon er elefantenes land fremfor andre. 
Elfenben er jo, som alle vet, ben -av elefantenes støttenner, 
som er noen merkelig utviklede fortenner i overmunnen, de er 
rotløse og vokser hele livet igjennom, akkurat som gnagernes 
tenner. 

Av nålevende elefanter leverer den afrikanske, hvor også 
hunnen har lange støttenner, brorparten av elfenbenet, men 
meget ac det elfenben som er å finne på markedet kommer ikke 
fra tropiske dyr, slik som vi kjenner elefantene. Det. skriver seg 
fra Sibirs øde tundraer, som ennu skjuler rike skatter av 
elfenben, støttennene til mammuten som levet for tusener av år 
siden, under siste istid, samtidig med Cro Niagnon mannen! 
Denne utdødde elefanten leverte, - iallfall før første 
verdenskrig, - en stor del av det elfenben som fantes i 
handelen. 

Virkelig elfenben fås bare av nålevende, eller utdødde ele-
fanters støttenner. Det kan ikke erstattes av kunstprodukter, 
eller av tenner fra andre dyr, som f. eks. hvalross eller flodhest. 
Av elfenben lages biljardkuler, smykker, håndtak på kniver og 
gafler, klavertangenter og meget annet. Det egner seg også 
utmerket som materiale for mindre, dekorative 
skulpturarbeider. 

Man mener at det samlede antall av elefanter i verden er blitt 
betydelig redusert i løpet av de senere år. «Elefanten hører 
dessverre til de dyr som går sin undergang i møte,» sier Brelim, 
og det er tegn som tyder på at elefanten etter hvert vil dø ut, 
akkurat som dens slektning mammuten for tusener av år siden. 

Mammuten var en nær slektning av den indiske elefanten. 
Den hørte ikke til dennes direkte forfedre, zoologene e}° 

kommet til at utformingen av kinntennene tyder på at 
mammuten er en av sluttformene for elefantutviklingen. Hva 
som gjorde at denne kjempen døde ut, vet man ikke bestemt. 
Enkelte forskere mener at mammuten er utdødd litt etter litt på 
grunn av forandringer i klimaet. Kulden har tiltatt i intensitet, 
floraen er blitt forandret, snømengden har tiltatt slik at dyra 
ikke lenger kunne gj ennomstreife store landstrekninger for å 
skaffe seg føden. Mammuten var utbredt over hele den 
nordlige kalde sone av Europa, Asia og Amerika, - antagelig 
både før og mellom de store istidsperioder, - og skal være 
utdødd i slutten av den senere delen av istiden, for omtrent 20 
000 år siden. Likevel er det få dyr man har så godt kjennskap 
til, som nettopp mammuten, for istidens jegerfolk har etterlatt 
merkelig naturtro avbildninger av den på vegger i huler ved det 
nåværende Madeleine i Frankrike, i Spania og Belgia ode var 
virkelig kunstnere disse istidsmenneskene. I det svake blusset 
fra små steinskåler, hvor de brente dyrefett, tegnet de 
villhester, bisonokser og mammuter på klippeveggene, og i 
mammuttenner har de innrisset og utskåret mammuter og 
annet jaktbart vilt fra den tiden. Dessuten har man funnet hele 
dyr med hud og hår, ikke bare knokler og benrester. I 1901 ble 
en mammut gravet ut ved Beresovka i Sibir, oppbevart i den 
frosne jorda, med hud, hår og kjøtt, helt siden istiden, altså i 
flere 10 000 år! Det er den berømte Beresovka-mammuten. 

Det er virkelig helt fantastisk dette, at et dyr som levet og 
døde for tusener av år siden, blir funnet i dag, med ikke bare 
skjelettet, men også de bløtere deler i behold! Ja, man har 
funnet hele dyr så friske at jakutenes hunder har gjort seg 
tilgode med kjøttet fra dette viltet fra før syndfloden. 
Pfizenmayer som foretok utgravningen av Beresovka-
mammuten forteller at den jakutiske hunden (en laika) som var 
med på ferden satte stor pris på mammutstek og ble stadig 
foret med det, men når det fortelles at mammutstek ble servert 
ved en bankett på en vitenskapelig kongress, må en vel ha lov 
til sterkt å betvile dette. 
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Fridtjof Nansen forteller i sin bok «Gjennom Sibir» at han 
ble buden på mammutkjøtt. «Noe av det Lied hadde stilt oss i 
utsikt som et lokkemiddel da han innbød oss til å være med på 
denne turen,» sier Nansen, «var at ved munningen av Jenisei 
håpet han å kunne traktere oss med biff av mammutkjøtt, for i 
fjor var det funnet en frossen mammut i jorda på tundraen i 
nærheten av Goltsjika. Men, Nansen var ikke videre begeistret 
for denne aldrende delikatessen, for han forteller videre: «Selv 
om det nå kunne være ganske snodig å ete biff av et så underlig 
dyr, som tilmed hadde ligget frosset i jorda i mange tusen år, så 
syntes ikke for meg fristelsen så lokkende enda; jeg måtte tenke 
på likgift og annen styggedom i det store, selvdøde dyret. 

For meg var det derfor ikke i så måte noen ubotelig skuf-
felse da Lied kom og fortalte, at dessverre kunne han ikke 
holde sitt løfte om mammutbiffen, for hundene fra Goltsjikha 
hadde ligget og gravd opp og spist på denne mammuten hele 
vinteren, og så i vår var det kommet en r_zssisk regjerings-
ekspedisjon som hadde gravd opp og tatt med seg det som var 
igjen.» 

«Det er vel ellers en av de merkeligste og gråtefulleste ting,» 
sier Nansen videre, «som vi støter på her i dette på så mange 
måter merkelige Sibir, disse store, utdødde dyra, mest 
mammut, men også det ullhårede neshornet, som kan ligge så 
omtrent hele og holdne, med ben, kjøtt og hud og hår 
innesluttet i den evig frosne jordbunnen». 

Lenge tvilte man på at en slektning av de nålevende, nesten 
hårløse dyra, virkelig kunne ha levet på de nordiske tundraer, i 
Lenas, Jeniseis og Obs elveleier, på De nysibiriske øyer og i 
Alaska, og temperaturen var sikkert dengang enda lavere enn 
nå. Man mente at likene av de funne dyra av vannet var ført til 
de nåværende finnestedene, ja man mente til og med hermed å 
ha funnet beviser for syndfloden, som bibelen forteller om. 

Men at disse kolossene virkelig har levet der de ble funnet 
har man senere fått sikre beviser for ved matrester av 

typiske tundraplanter, funnet i mammutmager, planter son,, 
fremdeles finnes i nord-øst Sibir, og av barnåler som er blitt 
funnet i furene i tennene. 

«Beresovka-mammuten hadde,» forteller Brehm, «i sir. 
munn samme slags grasfrø som ennå vokser på egnene i 
Jakutsk-området, man kunne tydelig kjenne de plantearter dyret 
hadde spist, og av plantenes modenhetsgrad kunne man 
skjønne, at dyret døde tidlig på høsten». 

Mammuten hadde et høyt bakhode og en stor fettpukkel for 
reservenæring. Et fettlag på inntil 9 centimeter tjente dyret til 
beskyttelse mot kulden og viser tillike at mammuten var et 
nordisk dyr. Huden var dekket av en tykk pels, så lang at den 
nesten nådde marken, bestående av fine ullhår og lange, grove, 
svart-brune dekkhår. 

Av de store mengder av støttenner som er blitt funnet i det 
nordlige Sibir, kan man slutte at dyra streifet om i svære 
flokker. Antagelig hadde begge kjønn støttenner, disse var 
sterkt krummet, ofte spiraldreiete, av en eiendommelig .form. 
Støttennene var nærmest slanke og kunne bli opp til 31/z 
meter lange og veie opp til 80 kilo hver, like meget som en 
voksen mann! Støttennenes varierte form antyder også flere 
lokale raser. Tannspissene viser gjerne en sterk slitasje og ble 
av mammuten foruten til forsvar, brukt til å grave opp næring 
under snøen med. Til å male i stykker føden hadde mammuten 
4 svære kinntenner, to i overkjeven og to i underkjeven. 
Kinntennene ble skiftet seks ganger i alt, slik at en stump sto 
ferdig til å falle ut, en var i bruk, og en klar til å rykke fram når 
denne var utslitt. På tennene kan en ennå se hvor gammelt 
dyret var. 

Mammuten var et viktig jaktdyr for datidens mennesker, 
som fanget den i dyregraver. De må sannelig ha vært i 
besittelse av ikke så lite mot, disse jegerne for å gå på disse 
kolossene, - som kunne veie bort i mot 3?/2 tonn, - med sine 
primitive steinvåpen! En slik scene er foreviget i et maleri av 
den russiske maler Vasnetzov. En kopi utført av Liv Barstad, 
henger på Paleontologisk Museum på Tøyen. På bildet ser en 
kolossen kjempe fortvilet og rasende, for 
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å komme opp av den lumske graven, laget av de lilleputtene 
som svermer rundt den. De svære støttennene lyser hvitt inne i 
den strie, svartbrune raggen, øynene lyser av raseri og redsel, 
mens jegerne nærmer seg forsiktig, med store steiner i nevene. 
En slik koloss skaffet nok mat til stammen i lange tider 
framover. 

Hvordan disse kjempedyra har kunne fryse inne i isen, slik 
at de har ligget på is i årtusener og holdt seg friske, er et 
vanskelig spørsmål å besvare. Man har tenkt seg at dyret har 
satt seg fast i snøen, eller er falt ned i en brerevne. 

Anton Mohr sier i sine artikler «Russland i Asia : Den etter 
min mening sannsynligste teori er den som er fremsatt av 
Fridtjof Nansen. I sin bok «Gjennom Sibir» skriver han: «Jeg 
kan tenke meg at det er gått til på det vis, at dyrene er dødd en 
naturlig død, nær en større elv, om høsten eller vinteren. Ved 
kroppsvarmen og den svære vekten er underlaget blitt smeltet 
og dyret har sunket et stykke ned, inntil det hele er stivfrosset 
og det er frosset godt fast. Ved elveflommen neste sommer er 
det blitt flødd over, men det kalde vannet har ikke kunne tine 
det opp på den korte tiden, og det er blitt dekket med lag av 
leire og sand som flomvannet har revet med seg. På det vis er 
det blitt beskyttet mot å tine opp igjen. Neste vinter er så også 
de nye lag kommet til ovenpå. » 

I 1901 ble et berømt funn gjort ved Beresovkael-va, et tilløp 
til Kolyma, en av de store elvene i nord-øst Sibir. Ulver, 
polarrever og andre rovdyr hadde ett meget av skinnet og 
kjøttet på hodet og ryggen, men resten, etter å ha blitt befridd 
fra den frosne jorda, var nesten fullkomment bevart. Fettet var 
enda hvitt og friskt, og kjøttet var fremdeles rødt og bløtt. Det 
meste av pelsen ble hengende fast i jorda, men lemmene ble 
utgravet med hår og hover. Halen var også fullkomment 
bevart. Dessverre hadde den innfødte som hadde gjort dette 
funnet, skåret ut støttennene og solgt dem til en handelsmann i 
Jakutsk. 

Pfizenmayer, som foretok utgravningen, forteller at man 

får inntrykk av at dyret er omkommet ved en ulykke, og er falt 
ned i en revne, mens den gikk og gresset. Etter fallet har dyret 
forsøkt å befri seg fra sitt hjelpeløse leie, for det krummete 
høyre forbenet, og bakover rettede ventre bakbenet lar 
formode at det atter har forsøkt å reise seg. I fallet hadde den 
imidlertid brukket bekkenbenet, og de nedstyrtende jordmasser 
hadde snart begravet det ulykkelige dyret. 

Døden måtte i hvert fall ha innfunnet seg ganske snart etter 
fallet, for i munnen, på den velbevarte tungen, og mellom 
tennene fant man enda utygget for. Det besto av planter og 
gras, hvorav noen hadde frø, derved kunne fastslås at dyret var 
dødd om høsten. Dette dyret var en hann. 

Man har også funnet andre, ikke fullt så godt bevarte dyr, - 
hos Sangajura mammuten, som var en hunn, fant man også 
snabelen, - slik at nesten alle deler av mammutens kropp er 
blitt kjent, øyne, ører, snabel, mage og til og med navlen. 

Det er som et eventyr dette, at et dyr som har levet og dødd 
for titusener av år siden, kommer for dagen akkurat som det 
har levet, i fullkommen preservert tilstand, fra den siste istiden! 

Vogt og Specht forteller: «Det forbausende faktum står 
aldeles fast, at det finnes uhyre opphopninger av levninger av 
mammuten, ja endog hele lik med hud og hår, like opp til de 
lengst bortliggende øyer i polarhavene. 

Som dens ulne og langhårede pels beviser, var denne 
utdødde arten, der nå til dags fra Sibir, leverer oss halvdelen av 
det elfenben som finnes i handelen, avpasset til et meget 
kaldere klima enn våre tempererte soner, mens våre nålevende 
elefanter er innskrenket til tropene. 

Tilstedeværelsen av kvartærnære elefanter i Sambands-
statene og 1VIeksiko kan kanskje forklares ved at dyra har 
vandret over Beringsstredet, en anskuelse som støttes ved at 
det på øyene og kysten av dette stredet finnes kolossale 
opphopninger av levninger, som til dels er begravet under 
meget gamle isbreer.» 
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I Mellom-Europa er det også funnet mammuttenner flere 
steder, men disse har vært sterkt forvitret, og har derfor ikke 
egnet seg for dreiebenken. Tennene fra Sibir derimot, har ikke 
vært utsatt for luftens eller vannets innflytelse. I dette jordas 
største isskap, har elfenbenet beholdt alle sine organiske 
bestanddeler og kan derfor forarbeides til de vakreste ting, 
akkurat like godt som det friskeste afrikanske eller indiske 
elfenben. 

I oktober 1907 ble det funnet et mammutkadaver i en 
jordbekgruve ved byen Storuma i petroleumsdistriktet i Øst-
Galitsja. Dyret må ha vært omkommet ved å synke ned i en 
med petroleum gjennomtrukket sump eller myr. Det ble 
dessverre ødelagt innen sakkyndige fikk høre om funnet, 
bløtdelene var for størstedelen ødelagt, men et stykke av 
huden ble reddet med et øre og en øyeåpning. Øret var 37 cm 
langt og 29 cm bredt og altså svært lite i forhold til de 
nåværende elefanters ører, særlig den afrikanske. Hårlaget 
hadde ikke holdt seg, men skjelettet var godt bevart. I den 
samme gruven fant man også et ullhåret neshorn som var 
nesten ubeskadiget. 

Også i Norge har mammuten forekommet, - antagelig i 
siste mellomistid, - og levninger etter den er blitt funnet på 
forskjellige steder. 

En kinntann ble funnet i Vågå i 1886, likeledes i 1910 ble 
en funnet ved Otta, samt en kinntann fra Dovre i 1929. I 
1930 ble et bruddstykke av en støttann funne ved Jessheim i 
et grustak og endelig igjen en kinntann fra Vågå 1933. 
Lignende funn er også gjort i Danmark og Sverige, hvor man 
har funnet flere knokkelrester etter mammut. 

I Klondyke i Alaska er det også blitt funnet en kinntann, 
men ellers er det i Sibirs frosne jord at de fleste funn er blitt 
gjort, og særlig De nysibiriske øyer fremviser formelig 
knokkel-kirkegårder etter disse istidens elefanter. 

Mammuttenner har like fra de eldste tider vært kjent i 
østen og gjenstand for handel. Da araberne i det 9. og 10. 
århundrede hadde utstrakt sine handelsveger helt til Øster 

sjølandene, Nord-Russland og Sibir, brakte de fossilt elfen-
ben med seg tilbake. 

Kineserne kjente tidlig til det fossile elfenben og kalte det 
for «drageknokler». De visste ikke at det stammet fra en 
ullhåret elefant, men trodde at det var en «gravende rotte», 
eller «isrotta», et kjempestort, mystisk dyr, som skulle leve i 
jorda. Når luften, eller sollyset berørte den, døde den. Et dyr, 
hvis kjøtt var spiselig, måtte jo leve fremdeles, mente de. 
Elfenbenet trodde de var dyrets knokler. Dette var åpenbart 
sagn, som stammet fra Sibir, og ført videre med 
handelsmenn. «Is, eller strømrotta» forteller sagnet «bor 
under nordlandenes tykke is, i jorda. Kjøttet veier 1000 pund 
og kan spises, håret dens er flere fot langt, og man vever 
tepper av det.» 

I 1611 kjøpte en engelsmann, som het Jonas Logan, en 
støttann fra noen samojeder ved ishavet, og tok den med seg 
til London. Til å begynne med ville ikke folk tro at det var sant 
dette, det var for usannsynlig at et dyr fra istiden kunne 
komme for dagens lys, men noen utlendinger som hadde reist i 
Russland vendte tilbake med vel underbyggede beretninger om 
at elefantskaller med støttenner, var alminnelig i det fjerne 
norden. Da de hadde nådd De nysibiriske øyer, fortalte de, var 
det blitt oppdaget veritable kirkegårder av elefantknokler. 

Navnet mammut antas å. være avledet av et gammel-russisk 
ord, gitt den av elfenbenssøkere. Det forekommer første gang i 
en reise-dagbok skrevet av en Isbrand Ides, som i 1692-95 
gjorde en reise gjennom Sibir til Peiping. I denne boka forteller 
han om funnet av en mammut. «I mitt følge», skriver han, «var 
en mann som pleide å søke etter mammutknokler. En gang 
hadde han og noen kamerater funnet hele hodet av et slikt dyr. 
Hodet var tøet ut av den frosne jorda. Kjøttet var for det 
meste bedervet og støttennene hadde de uten vanskelighet 
brutt løs, fortalte de, til slutt var de nådd til et forben, hvis ene 
ledd var hogget av, det skulle ha vært så tykt som en mann 
rundt livet, dette hadde de bragt med seg til byen Trugan». 
Videre forteller han: «Jakuterne, 
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tunguserne og ostjakerne sier at dyra lever i jorda, om den er 
aldri så hardfrossen. De har ofte sett, sier de, hvorledes jorda 
når et sånt dyr beveget seg gjennom den, snart hevet seg og 
snart sank sammen igjen, så det dannet en dyp grøft. De 
mener også at dette dyret dør, så snart det kommer så høyt at 
det ser eller lukter luften og at man derfor finner så mange av 
dem døde langs elvebredder, hvor de uforvarende er kommet 
fram i dagen. Dette er hedningenes syn på dette dyret, som 
aldri er blitt sett levende. 

Men de gamle sibiriske russere tror at dyret er i slekt med 
elefanten, at det har hatt tilhold i disse egnene før syndfloden, 
at vannet har ført den druknende kroppen med seg og 
begravet dem under jorda. Etter syndfloden ble klimaet 
kallere enn før, derfor frøs dyra inne og ble bevart mot 
forråtnelse, inntil de ved opptøing igjen kommer for dagen.» 

De funn som hittil er blitt gjort, innskrenket seg til til-
feldige funn av de innfødte, senere tok naturforskerne seg av 
saken. De første som virkelig gikk inn for å oppdage leier av 
fossilt elfenben, var kjøpmannen Ljakhov, som var så heldig, 
at han snart begynte å utruste ekspedisjoner til nesten helt 
ukjente landstrekninger. I 1770 dro Ljakhov helt nordover og 
oppdaget de etter ham oppgalte Lj akhovske øyer, som hører 
til Ny-Sibir. Her fant han nesten uutømxnelige rikdommer av 
mammutknokler. 

I 1882-84 utrustet dr. Bunges en ekspedisjon som i løpet 
av tre korte, arktiske somre fant ikke mindre enn 2500 vakre 
mamuttenner ! Merkelig nok så det ut til at tennene tiltok i 
antall, men minsket i vekt, j o lenger nordover man kom. 

Det er et ugjestmildt land dette mamutlandet, nesten 
mennesketomt, en evig bunnfrossen tundra. Det hører til de 
kaldeste kjente strøk på kloden. Den 12. desember ifjor 
(1947) meldte Moskva-radioen at i Jakutsk i Sibir og i traktene 
fram mot Chabarovsk har man målt en temperatur helt ned til 
52 grader celsius under nullpunktet. Den gang mammuten 
vandret der, var det sikkert enda kaldere. 

Øde og nakent er dette landet, forteller Anton Mohr i 
«Russland i Asia», bare i lune dalfører vokser det litt skog. 
Under vårløsningen bryter elvene med voldsom kraft sitt 
stengende isdekke. Uhyre vanmasser velter mot havet, idet de 
river med seg trær, stein, jord og isblokker. I det flate 
lavlandet graver elvene seg alt i ett nye leier, eller utvider de 
gamle. Det er under slike forhold mammutlikene kommer for 
dagen.» 

Mammuten som art forsvant først i Vest-Europa og Nord-
Amerika, dens siste tilholdssted har sannsynligvis vært de 
ødslige tundraene i Nord-Øst Sibir. En kan spørre hvorfor 
den ikke fremdeles kunne skjule seg i disse avsides og tynt 
befolkede egne, med de kolossale tundraer og svære skogene, 
usett av mennesker inntil våre dager? Tross håpefull leting ble 
det snart tydelig at mammuten ikke lenger kunne påtreffes i 
de arktiske strøk. 

Likevel vil jeg for kuriositetens skyld få lov å ta med en 
ganske oppsiktsvekkende artikel som sto i en herværende avis 
for et års tid siden, hvor en russisk jeger forteller at han har 
påtruffet mammut i det indre av Sibir. «Hva en enn tror», sies 
det i artikkelen, «kan det være interessant å høre om de 
nærmere omstendighetene.» 

Ifølge artikkelen fikk den franske Asia-kjenner Gallon i 
1920, da han var ansatt ved det franske konsulat i Vladivostok 
besøk av en jeger som nettopp var kommet tilbake fra de øde 
skogstrekningene som finnes mellom Tomsk og Vladivostok, 
hvor telen aldri går ut av jorda, et område som skal være 
mange ganger større enn Frankrike og ligger mellom China og 
de arktiske strøk. 

Denne mannen hadde tilbrakt flere år helt alene i øde-
marken. På en av jaktturene sine oppdaget denne sibiriske 
fangstmannen noen usedvanlige spor i leira. De var om lag 70 
cm lange, og det var alltid fire og fire i nærheten av 
hverandre. Han fulgte sporene og så at trærnes grener var 
brukket oppe i tre meters høyde. Så oppdaget han veldige 
hauger av ekskrementer fra planteetende dyr. 

Han fulgte faret i flere uker. De førte østover og til sist 
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traff han på et lignende spor som kom nordfra. Jorda var helt 

opprotet, så det må ha vært et beveget møte. Siden hadde 

kolossene slått følge. 

Den sibirske vinteren satte inn, men en dag oppdaget han et av 

uhyrene. Det var en «elefant» av ukjent størrelse, med veldige 

lemmer og svære, krumme støttenner. Kroppen var dekket av en 

svær mørkebrun pels. Det beveget seg sakte. En øyeblikk fikk han 

også se dei; andre dyret mellom trærne. Det var av samme 

størrelse. Dagen etter vendte han tilbake til utsiktsplassen sin, 

men da var dyra borte, og da overvintringen var over og han 

kunne følge etter dem, var det ikke mulig å finne dem mer. Dette 

var Gallons utsagn. 

«Det må tilføyes,» sies det videre i artikkelen, «at indianerne i 

Alaska i 1926 traff på noen veldige dyr som de ikke kunne 

beskrive nøyaktig, men forklarte enkeltheter som svarte til en 

beskrivelse av mammuten. 

Ville ikke disse meldinger være verd en grundig, vitenskapelig 

anlagt undersøkelse?» slutter artikkelen. 

Bokanmeldelse. 

Mikkjel Skjevrak: «Småfuglene våre.» 2. opplag. 

Sørlandsforlaget, Arendal. Pris innb. kr. 7,80. 

«Småfuglene våre» gir en beskrivelse av noen av de vanligste 
fugleartene våre, som mest holder til i lavlandet og i skogen - fra 
fuglekongen og gråspurven til silkestjerten og svartspetta, eller 

regnspipa, som Skjevrak kaller den. I 2net opplag av boken er det 
tatt med 8 nye arter, så den omhandler nå 28 arter foruten et eget 
lite avsnitt om svalene. 

Boken dekker litt av det savn som menigmann dessverre ennå 
har til en hendig norsk fuglebok. 

I sin innledning appellerer Skjevrak til alle mennesker som 
ferdes i skog og mark og ber dem legge merke til alt livet som rører 
seg omkring dem. Han innbyr oss til å lære fuglene å kjenne og gir 
små glimt fra karaktertrekk ved fuglelivet sommer og vinter. 

Ved omtalen av hver fugl har forfatteren støttet seg til en god 

del faglitteratur, og han gir atskillige data for hver art 

som man den dag i dag dessverre savner, selv i meget større 

fuglebøker. Stoffet er ikke systematisk ordnet, og beskrivelsen av 
fuglenes utseende er ikke tatt så nøye. Brorparten av teksten er 
fortellende og underholdende. Skjevrak har tatt med gamle 
folkeminner og folketradisjon om de fleste av fuglene. Dette gjør 
fremstillingen interessant og lettlest. Mange morsomme 
dialektnavn på fuglene får vi kjennskap til: Gjerdesmett, Tomas i 
gjerdet, tommeliten, gardssmoga, Per smjugar, surre, gjerde-
kongen. 

Forfatterens naturfølelse kommer tydelig frem. Han er glad i 
fuglene, og en kommer uvegerlig i tanker om de hyggelige små 
fuglebøkene av Sophus Aars og av Jacob Sann. Skjevraks bok 

minner meget om disse. 
Til en del av fuglene foreligger tusjtegninger. De er ikke gode, 

men det er vi nokså vant til fra fuglebøker på flere sprog. De 
latinske navn er tatt med, og nomenklaturen er stort sett a jour. 
Boken foreligger både på riksmål og landsmål. Den mangler årstall 

for utgivelsen. 

E. K. B. 

Smånotiser. 

Partiell albinisme hos svarttrost (Turdus merula 3..). 

Den 23. oktober 1346 iakttok ieg i en hage like nord for Hauge-
sund en fugl som var noe utenfor det vanlige. Fuglen viste seg å 
være en partiell albino av svarttrost (Turdus merula L.). øre-
dekkfjær, nakke og halssidene var kvite. Fuglen forsynte seg av 
nedblåste rognebær. I motsetning til andre svarttroster var den 
påfallende lite sky og lot seg betrakte på nært hold. Det lyktes meg 
å tegne en skisse av fuglen, se figur. - Også de følgende dager 

besøkte svarttrosten hagen. 

 

Arnold Arebrot-Olsen. 
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Sidensvansen (Bombycilla g. garullus L.) overvintret ved 

Ålesund. Løvenskiold nevner i «Håndbok aver Norges Fugler» at 

sidensvansen unntagelsesvis opptrer på Vestlandet og at den er 

funnet ved Stavanger, Bergen og Florø: Det kan da være verd å 

nevne at den oppholdt seg her vinterene 1946/47 og 1947/48. 

Den ble observert fra slutten av november til ut i februar i 

flere mindre flokker. Største antall sett på en gang var 16 styk-

ker. Antallet syntes å avta etter hvert. Rognebærene var da 

oppspist, og oppholdsstedet var bjørketrærne og nypebuskene.  

Langevåg, 5. april 1949. Gustav Devold. 

En sjelden flaggermus. 

I en naturfagtime i I. realskoleklasse på Drammen Realskole 

fortalte en av elevene meg at han hadde flaggermus som sov 

vintersøvn oppe på loftet hjemme hos seg. Jeg oppfordret eleven 

til å komme på skolen med dyrene for å vise de fram for 

klassekameratene sine. Selv var jeg interessert i å bestemme 

arten, da jeg kom til å tenke på den oppfordring som ble gitt i I. 

årgang av «Fauna» om å gjøre notater om flaggermus. Stor var 

derfor min skuffelse da eleven dagen etter fortalte at han ikke 

kunne finne dyrene igjen oppe på loftet; men la han til «jeg skal 

skaffe flaggermus fra gruvegangene på Konnerud (ved Drammen) 

til imorgen.» Dette var i første uke av april i år. Gutten holdt 

virkelig sitt løfte og fikk meg samtidig satt ful lstendig ut av 
balanse, for eksemplaret han stolt viste fram var ingen ringere 

enn «den b r e i ø r e t e' flaggermus» (Barbastella barbastellus). 

Denne arten er tidligere bare funnet 2 ganger her i landet, 1 

gang i Asker i 1896 og 2 gang i Oslo 15. oktober 1913. I våre 

naboland er den sjelden, dens utbredelsesområde ellers er Sør- 

og Mellom-Europa, NordAfrika og Sør-vest-Asia. Eksemplaret er 

oppbevart. Etterat dette funnet ble gjort fikk samtlige elever som 

hadde naturfag ved skolen anmodning om å fange flaggermus... 

Så nå får vi se hva resultatet kan bli. Samtidig skal jeg få 

meddele at flaggermusene begynte å fly i omegnen av Drammen 

fra 6. april i år. De første ukene var det ikke sjelden å se dyrene 

midt på dagen, selv i klart vær. 

Per Hafslund. 

Rettelser: 

Artiklen i hefte I årg. 2 «Fra fuglelivet ved Haugesund» var 
skrevet av A r n o 1 d Arebrot-Olsen, ikke av Arne nrebrot-Olsen 
som det sto. I artiklen var det forøvrig noen kjedelige trykkfeil 
som en henstiller til leserne å rette. For s t j e r t m e i s står 
anført en obs. 3/11 1949, skal være 3/2 1949. 

For tårn f a 1 k står anført en obs. 3/11; skal være 3/2 1948. 
For havhest står anført to obs. 27/11 1948 og 7/11 1949, skal 
være 27/2 1948 og 7/2 1949. 
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