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Selvregulerende 
mekanismer i populasjoner. 

Av Arne Semb Johansson. 

Et problem som for tiden er meget diskutert, er spørsmålet om 
det vil være mulig å skaffe nok mat til jordens voksende befolkning. 
Særlig etter krigen har dette problemet tiltrukket seg stor opp-
merksomhet, kanskje først og fremst fordi forholdet mellom 
fødselsraten og dødsraten er blitt så radikalt endret i mange land. 
Mens dødsraten mange steder er blitt sterkt redusert, holder 
fødselsraten seg fortsatt høy og medfører en rask økning av 
folkemengden. 

En kan bare gjette seg til hvor mange mennesker det levde på 
jorden i tidligere tider, men en antar at etter en langsom stigning 
var tallet i 1650 nådd omkring 518 millioner. Fra 1650 ble det 
større fart i befolkningstilveksten, noe som førte til at jordens 
befolkning ble firedoblet i perioden frem til 1950; idag lever det 
muligens mere enn 2 700 millioner mennesker på jorden. 

Når man vet at en stor del av jordens befolkning er under- 



 

ernært, noen regner med 2/3, og at jordens befolkning øker med 
over 100 000 mennesker pr. døgn, så kan en skjønne at det med et 
mildt uttrykk kan se problematisk ut om det vil være mulig å skaffe 
mat og råvarer nok til en så stor befolkning i fremtiden. Det er 
derfor Malthus' profetier fra slutten av det 18. århundre igjen har 
fått så stor interesse. 

Når det gjelder den fremtidige størrelse og eksistensmulighetene 
for jordens befolkning, er meningene sterkt delte. Human demo-
grafi er bare til en viss grad et biologisk problem; det er kanskje i 
langt større grad et sosialvitenskapelig spørsmål. Jeg skal derfor 
ikke her innlate meg på noen vurdering av fremtidsutsiktene for 
jordens befolkning, men peke på enkelte generelle sider ved 
problemet, og da særlig på visse mekanismer som har vist seg å 
være av betydning ved reguleringen av andre arters populasjoner. 

Det er jo velkjent at hvis en organismes forplantningsrate 
realiseres fullt ut, så vil populasjonen snart vokse over alle grenser. 
Allerede Linne brukte slike matematiske betraktninger når det 
gjaldt planters evner til å øke i antall, og Darwin utførte liknende 
beregninger med elefanter. 

Det er da også klart at jordens befolkning ikke kan eller vil 
fortsette å vokse i et slikt tempo som nå i all fremtid, men etter all 
sannsynlighet vil stabilisere seg på et eller annet nivå. 

Alle erfaringer viser oss nemlig at populasjoner av forskjellige 
dyr, både i laboratoriet og i naturen, ikke vokser over alle grenser, 
men holder seg innenfor verdier som er meget begrensete sammen-
liknet med det antall man kan regne seg til teoretisk. Starter man i 
laboratoriet en koloni, det være seg av protozoer, insekter eller 
hvirveldyr, følger populasjonens vekst i de fleste tilfelle en sigmoid 
kurve, den logistiske kurve, som nærmer seg en asymptotisk verdi 
og hvis forløp en kan regne ut etter en bestemt formel (fig. 1). Når 
den asymptotiske verdi er nådd, kan populasjonen fluktuere, vise 
periodiske svingninger eller holde seg nokså konstant. 

Hvis vi så tar for oss problemet om hvilke faktorer som bestem-
mer en bestands størrelse, så er det for det første tre 
hovedprosesser som er av betydning: natalitet, mortalitet og 
migrasjon. Nataliteten bestemmes dels av fekunditeten, d.v.s. 
eggproduksjonen (eller sperrnieproduksjonen hos hannene), dels av 
fertiliteten, det vil hos 
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hunnene si antall egg som utvikles til levende avkom. Disse tre 
prosesser, natalitet, mortalitet, migrasjon, påvirkes av en hel rekke 
faktorer hvis betydning det imidlertid er sterkt delte meninger om 
blant de impliserte forskere. Først og fremst dreier denne diskusjon 
seg om dyrepopulasjonene i naturen er selvregulerende. Jeg skal 
ikke her forsøke å trekke frem alle opplysninger som taler for eller 
imot dette. Men jeg skal ved en del eksempler vise hvordan selv-
regulerende mekanismer kan operere. 

All næringen gikk med til å bringe larvene et lite stykke på vei i 
utviklingen, men ikke nok til at noen kunne forpuppe seg. Ved noe 
lavere tettheter viste det seg alltid at det var enkelte larver som 
greidde seg bedre enn de andre og oppnådde en størrelse som gjorde 
at de kunne forpuppe seg og frembringe voksne fluer selv om de 
fleste av larvene gikk til grunne. 

Hvordan forholder så populasjoner seg som på liknende måte i 
flere generasjoner reguleres ved konkurranse mellom individene? 
Nicholson startet flere kulturer ved å slippe et visst antall fluer i en 
beholder som daglig ble forsynt med en bestemt mengde mat og 
vann. Kulturene ble holdt under konstante forhold, og popula-
sjonens størrelse og sammensetning ble daglig undersøkt. Når slike 
populasjoner holdes gående, og Nicholson holdt noen av dem 
gående i over to år, så får en regelmessige svingninger i antall fluer 
som finnes i populasjonen, slik som angitt ved den opptrukne linje i 
figur 2. De vertikale linjer viser det antall voksne fluer som ble 
klekket fra egg lagt på de angjeldende dager. Det som skjedde, var 
at når antall voksne fluer var stort i kulturen, ble det lagt et så stort 
antall egg at de klekkete larvene fortærte all maten før larvene var 
store nok til å kunne forpuppes. Følgelig ble det ikke klekket noen 
nye fluer. Antall fluer sank derfor gradvis inntil det ble lagt så få egg 
at konkurransen mellom de larvene som da ble klekket, ikke lenger 
var så hard, men slik at noen av dem kunne forpuppe seg og gi 
opphav til nye fluer. Denne virkningen fortsatte i omlag to uker med 
stadig nyklekking av fluer inntil det igjen ble så mange fluer at 
eggtallet som ble lagt, var så stort at larvene fortærte all føden før de 
fikk anledning til å forpuppe seg. Svingningene fremkom fordi det 
var en tids-forsinkelse på omtrent to uker mellom begynnelsen av 
den korrigerende reaksjon og dens virkning på populasjonen. 

En forutsetning er at den dynamiske stabilitet som popula-
sjonene viser, skyldes tetthetsavhengige faktorer. Ved høyere tett-
heter må således reproduksjonsraten bli lavere, eller dødsraten 
høyere, eller begge deler inntreffe, forutsatt at dyrene ikke kan 
migrere. Med andre ord, en økning av populasjonen vil i seg selv 
føre til en forringelse av miljøet slik at populasjonsveksten mot-
virkes. Det kan skyldes at en eller flere av de nødvendige materialer 
forbrukes, slik som for eksempel mat eller redeplasser, det kan være 
at antall naturlige fiender øker, det kan skyldes en opphopning av 
skadelige stoffskifteprodukter, eller det kan komme av økende 
psykisk eller fysisk forstyrrelse fra andre individer. 

La meg belyse dette ved noen eksempler, først og fremst fra den 
australske forsker Nicholsons eksperimenter med sauegullfluen 
Lucilia cuprina. Hos Lucilia trenger larvene kjøtt til sin utvikling, og 
de voksne fluene trenger proteiner for å kunne produsere egg. 
Hunfluene kan imidlertid holdes i live på sukker, og livslengden 
varierer i overensstemmelse med tilgangen på sukker. 

Individene påvirkes av næringskonkurransen som følgende 
eksempel viser. T glassrør som hver inneholdt et gram føde, plaserte 
Nicholson et varierende antall nyklekte fluelarver. Antall voksne 
fluer som ble klekket fra hvert rør, ble talt opp. Det viste seg da at 
til å begynne med var det bare liten økning i dødeligheten med øket 
larvetetthet, men størrelsen på de fluene som ble klekket, avtok 
gradvis med øket larvetetthet. Det vil si at konkurransen om 
næringen til en viss grad ble kompensert ved at dyrenes størrelse 
ble redusert, mens antallet ble lite påvirket. Økte imidlertid larve-
tettheten, ble konkurransen snart så stor at flere og flere larver gikk 
til grunne, og det antall fluer som ble klekket, avtok, og over en viss 
populasjonstetthet klektes det ingen fluer i det hele tatt. 

Hvis en hadde iakttatt slike voldsomme og periodiske sving-
ninger som dem vi ser på figur 2,, ute i naturen, ville en lett blitt 
fristet til å tro at et eller annet element i biotopen viste tilsvarende 
svingninger. Nå vet vi fra disse forsøkene at alle forhold ble holdt 
konstante; vi kan også se hvis vi sammenlikner kurve A med kurve 
B, at bestanden svinger omkring et gjennomsnitt, og denne 
gjennomsnittsverdi er avhengig av miljøets muligheter til å under 
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holde populasjonen. Som man ser, er skalaen som angir fluenes 
antall, dobbelt så stor i A som i B, og i forsøk A var den daglig 
tilførte matmengde det dobbelte av hva den var i B. 

1 disse forsøkene var det larvene som i det vesentlige 
konkurrerte om næringen. Tilsvarende kurver får man hvis man 
sørger for at det er rikelig med mat for larvene, 7nens en lar de 
voksne fluene konkurrere om en bestemt næringsmengde. De 
voksne fluene trenger n~mlig en viss minimumsmengde av 
proteiner for i det hele tatt å kunne produsere egg. Er det for mange 
fluer, blir det ikke nok proteiner til produksjonen av egg i det hele 
tatt. Følgelig vil tallet på voksne fluer gå nedover, og vi kommer til 
et punkt hvor det blir tilstrekkelig med mat til at noen av fluene kan 
legge egg. Eggproduksjonen vil så etterhvert føre til at 
fluebestanden stiger igjen, o.s.v. 

Også fra hvirveldyr foreligger det e_~ reicke forsøk som belyser 
den selvregulerende virkning av øket bestandstetthet. Strecker og 
Emlen holdt populasjoner av ville husmus i gamle militærbrakker 
som var slik innrettet at ingen av musene kunne rømme. Daglig ble 
dyrene forsynt med en bestemt mengde mat. Vann og redeplasser 
var det hele tiden rikelig med. Etter en begynnelsespause vokste 
populasjonen raskt inntil den daglige matforsyning ble helt fortært. 
Fra da av stoppet populasjonens vekst, og individtallet sank. Denne 
avbrytelse av veksten skyldtes ikke at mortaliteten økte, men at 
reproduksjonen stoppet opp, kanskje først og fremst fordi 
forplantningsaktiviteten hos hunnene stoppet. Den sannsynlige 
årsak til stopp i forplantningen ble antatt å være matmangel. 

Hos hvirveldyr kan den sosiale struktur som finnes i mange 
populasjoner, påvirke resultatet, noe som fremgår av forsøk 
publisert av Southwick i 1955. Hans kolonier av husmus hadde en 
begrenset plass til disposisjon, og dyrene var forhindret fra å 
rømme, men det ble hele tiden gitt rikelig med mat slik at føden 
ikke skulle være noen begrensende faktor. Bortsett fra foringene og 
de periodiske opptellingene fikk populasjonen lov til å vokse fritt. 
Forsøkene varte i to år og ble avbrutt flere måneder etter at 
bestandene hadde kulminert og begynt å gå nedover igjen. En 
analyse av forsøksdyrene viste at reprcduksjonen ikke stoppet helt, 
men den avtok med øket popmlasjonstetthet. Den viktigste meka 
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av over 35 år. Hos kjøttmeisa varierer eggtallet i et kull innenfor 
vide grenser. Likeledes hender det at kjøttmeisa hekker to ganger 
om året, andre ganger bare en. Hvis man regnet ut kjøttmeis-
populasjonens gjennomsnittlige fekunditet ved å dele det totale 
eggtall som ble lagt, med antall par som var tilstede, så viste det seg 
at ved høyere tettheter avtok fekunditeten og nærmet seg asympto-
tisk til 7. Ved lavere tettheter, det vil si 2 til 3 par pr. 10 hektar, var 
fekunditeten alltid høy, men innenfor dette interval var det ingen 
signifikant korrelasjon mellom tetthet og fekunditet. Kluijver mener 
at den mest sannsynlige årsak til den reduserte fekunditet ved høyere 
populasjonstettheter er gjensidig forstyrrelse idet parene vil komme 
oftere i konflikt med hverandre ved store tettheter og små territorier 
for hvert enkelt par. 

Disse eksempler, både fra laboratoriet og felten, viser hvordan 
en populasjon ved å variere i antall selv påvirker biotopen og derved 
endrer sine egne livsbetingelser. Nå er det i alminnelighet slik at 
sider ved miljøet, slik som plass og mat, også endres av andre 
faktorer enn populasjonen selv. Noe som igjen kan føre til kom, 
pensatoriske endringer i bestandens størrelse og sammensetning. La 
meg belyse dette med noen eksempler, og la meg igjen begynne med 
Nicholsons forsøk med fluen Lucilia. 

Jeg pekte tidligere på at disse Lucilia populasjonene svingte sterkt 
i størrelse, enten det var larvene som konkurrerte om maten til sin 
utvikling, eller det var de voksne fluene som konkurrerte om føde til 
produksjon av egg. På bakgrunn av dette kunne en tenke seg at det 
ville være mulig å få virkningene av de to konkurranseformer, 
nemlig den mellom larvene på den ene siden og den mellom de 
voksne fluene på den andre, til å motvirke hverandre ved å sørge for 
at både larver og voksne fluer fikk en bestemt daglig mengde med 
mat som var riktig avpasset i forhold til hverandre. Nicholson viste 
det i flere forsøk hvorav ett er gjengitt i figur 3. Den venstre 
halvdelen viser svingningene i den voksne fluebestand i en kultur 
hvor larvene daglig fikk 50 gram mat, mens de voksne hadde 
ubegrenset adgang til mat. Den høyre halvdelen viser resultatet etter 
at maten til de voksne fluene ble rasjonert fra å være ubegrenset til 
bare 1 gram lever pr. dag, mens larvene fortsatt konkurrerte om den 
daglige forsyning på 50 gram kjøtt. 

nisme som stoppet veksten av populasjonene, var sterk dødeiighet 
hos ungekullene fremkalt ved kannibalisme og ved at moren forlot 
ungene. I noen av populasjonene viste det seg at næringsopptak pr. 
mus sank med øket bestandstetthet, hvilket igjen gikk sammen med 
nedgang i fekunditeten. I disse populasjoner var det enkelte 
despotiske mus som på forskjellig vis hindret andre individer fra å 
komme til matfatene slik at en fikk den samme effekt som om 
maten hadde vært begrenset. I kulturer som ikke hadde noen fast 
sosial struktur med dominerende individer, sank ikke næringsopptak 
pr. individ. 

Flere forskere har kunnet vise at ikke alle individer i en popula-
sjon reagerer likt på overbefolkning. Noen tilpasser seg forholdene 
lettere enn andre. ? slike tilfelle viser det seg ofte at det er de indi-
vider som dominerer, som har den høyeste reproduksjonsraten. En 
slik undersøkelse av den brune rotta viste at sosialt dominerende 
hunner greidde å ale opp l:ele 10 kull av 12 svangerskap, mens 
sosialt underlegne hunner bare alet opp ett eneste kull etter et like 
stort antall svangerskap. 

Disse forsøkene, både med insekter og pattedyr, viser oss 
hvordan en populasjon ved å øke i størrelse endrer individenes 
eksistens- eller forplantningsmuligheter slik at populasjonsveksten 
reduseres eller stoppes. Felles for disse forsøkene er at de har vært 
utført under mer eller mindre laboratoriemessige vilkår. Også ved 
feltundersøkelser har man imidlertid kunnet påvise liknende selv-
regulerende mekanismer. Jeg skal nevne to eksempler. Kalela har i 
1957 publisert en studie over gråsidemusa (Clethrionomys rufocanus 
(Sund.)) i finsk Lappland. Han mener at en vesentlig faktor ved 
reguleringen av populasjonstettheten var prosenten av ungdyr som 
oppnådde seksuell modenhet den første sommeren de levde, og 
prosenten av ungdyr som så tidlig ble forplantningsdyktige, varierte 
med populasjonstettheten. Ved midtsommerstid da denne regu-
leringen skjedde, ble det ikke påvist næringsmangel, og det var ifølge 
Kalela sannsynlig at det var intoleranse overfor artsfrender som var 
årsaken. 

Som et annet eksempel kan vi ta studiene av kjøttmeispopula-
sjoner i Holland. Kluijver har publisert data over kjøttmeise-
bestanden i bestemte områder i Holland som ble studert i en periode 
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Som en ser, resulterte en begrensning av de voksne fluenes mat-
tilførsel i at svingningene ble mindre, at populasjonens middelverdi 
ble fire ganger så stor, og at det nå ble klekket fluer hver dag, slik 
som de vertikale linjer viser. 

Hvis man griper inn og berøver populasjonen en del av dens 
individer, får man ofte en kompensatorisk reaksjon slik at antall 
individer av det utviklingsstadium som går forut for det beskattede, 
øker i antall. Hvis vi fortsatt holder oss til forsøkene med Lucilia, så 
viser figur 4 resultatene av et slikt forsøk. Den gjennomsnittlige 
populasjonsstørrelse og sammensetning viste at nesten alle egg 
(venstre søyle) resulterte i larver, men at det var en meget stor 
dødelighet på slutten av larvestadiet slik at det ble relativt få pupper 
(svart felt). Den voksne populasjon besto dels av ennå ikke 
kjønnsmodne individer, dels av de kjønnsmodne, og lå på nesten 
1500 individer. I en slik forsøksserie ble 50 % av alle voksne fluer 
drept annen hver dag. Resultatet av en slik destruksjon gjennom et 
lengre tidsrom er vist til høyre i figur 4. En sammenlikning viser at 
inngrepet naturlig nok førte til en betraktelig reduksjon i den, 
gjennomsnittlige livslengden for de enkelte fluer slik at populasjonen 
av voksne fluer besto av en større prosent med umodne dyr som ikke 
var istand til å legge egg. Dette førte til at eggtallet ble omtrent 
halvparten av hva det var i den urørte kulturen, hvilket igjen førte til 
redusert konkurranse mellom larvene slik at et større antall larver 
kunne greie å forpuppe seg, noe som er tydelig å se når en 
sammenlikner de svarte feltene. En destruksjon av voksne fluer førte 
altså til at flere voksne fluer ble klekket. I virkeligheten var den 
kompensatoriske reaksjon av en slik art at den gjennomsnittlige 
størrelse av den voksne populasjon ble omtrent den samme i de to 
forsøk. Men som man ser, er aldersfordelingen i populasjonen 
vesentlig endret, noe som ofte er tilfellet ved slike inngrep. 

På zoologkongressen i London i 1958 fremla Petrusewicz 
resultatene av en undersøkelse over musepopulasjoners reaksjon på 
endringer i miljøet. Han holdt i alt 47 populasjoner i bur av bestemt 
størrelse for mer enn 12 måneder. Etter en viss tid nådde 
populasjonene et maksimalt nivå, hvoretter en kunne se tegn på 
overbefolkning. Populasjonen sank, for senere igjen å stige, o.s.v. Hvis 
slike populasjoner ble overført til andre større bur, så økte 



i de fleste tilfelle populasjonene i størrelse, men detaljene varierte 
avhengig av i hvilken fase populasjonen var før den ble overført 
til det nye bur. Men ikke nok med det, også i de fleste tilfelle hvor 
populasjonene ble overført til mindre bur, økte bestandens størrelse. 
Petrusewicz mener at i nyetablerte populasjoner skjer det alltid en 
økning av populasjonens størrelse. Etter at et maksimum er nådd, og 
tegn på overbefolkning sees, blir det etablert forhold mellom 
populasjonens individer som hindrer aksepteringen av nye individer. 
Forplantningen opphører eller går ned, og nye individer har 
vanskeligere for å leve opp. Dette fortsetter inntil populasjonen har 
nådd et lavt nivå. Ved å flytte dyrene over til nye bur brytes den 
sosiale struktur som er etablert, og populasjonen opptrer som en 
nyetablert populasjon. 

Disse eksempler fra såvidt forskjellige organismer som insekter 
og hvirveldyr, viser at populasjonene ved hjelp av selvregulerende 
mekanismer søker å holde en likevekt som er avpasset etter miljøet 
og som kan endres dersom miljøet endres. Vi har sett eksempler på 
at bestandens størrelse kan være av avgjørende betydning for 
næringstilgangen, eller den kan bestemme hyppigheten av 
forstyrrelser og kamper med artsfrender. På dette reagerer 
populasjonen noen ganger med øket dødelighet, andre ganger med 
redusert fekunditet, så sant muligheten for emmigrasjon mangler. 

En populasjon består av individer, og skal vi kunne få noen 
dypere forståelse av den kausale sammenheng mellom disse 
faktorer og deres virkning på populasjonen, må vi skaffe oss et 
bedre kjennskap til individets reaksjon på disse faktorer. Vi må lete 
etter fysiologiske mekanismer som på den ene siden reagerer på 
endringer i populasjonstettheten eller miljøendringer fremkalt av 
populasjonstettheten, og som på den annen side på en kompen-
satorisk måte påvirker fertilitet og/eller mortalitet. 

For først å nevne noen ord om ernæringen, så er det vist hos 
mange insektarter at eggproduksjonen avhenger av ernæringens 
kvalitet og kvantitet. Hos insekter som på imaginalstadiet er av-
hengig av opptak av føde for å kunne produsere egg, vil stopp i 
næringstilførselen kunne føre til en omgående stans i eggproduk-
sjonen. 

Samtidig som de kvalitative eller kvantitative endringer i er 
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per, fysiologisk ved nedsatt leverglykogen og blodsukkerkonsen-
trasjon, og histologisk bl.a. ved degenerative endringer i leveren, 
utmattelsestegn i binyrene og atrofi av lymfoid vev. 

Det var den amerikanske forsker Christian som i et arbeid fra 
1950 fullt ut forsøkte å anvende Selyes syndrom på populasjons-
dynamiske problemer. Christian pekte på at en av de viktigste ting 
som en hypotese om populasjonsdynamikkens årsaker må kunne 
forklare, er den plutselige massedød som inntreffer i en rekke 
pattedyr populasjoner. Ved gjennomgåelse av litteraturen viste 
Christian at det i de aller fleste tilfelle var umulig å peke på noen 
iøyenfallende årsak, slik som sykdommer, parasitter eller rovformer. 

Skal en lete etter en felles forklaring på alle disse plutselige 
dødsepidemiene i de forskjellige populasjonene, er svaret det 
alminnelige tilpasningssyndrom. Vi står med andre ord overfor 
symptomer som skyldes en utmattelse av binyrene på bred popu-
lasjonsbasis, og hva vi ofte iakttar, er dyrene i utmattelsesfasen. 
Tilpasningssyndromet kan opptre etter en hel rekke med 
forskjellige former for stressors. I alle de tilfellene som Christian 
tok for seg, inntrådte den store dødeligheten om vinteren eller tidlig 
på våren etter at populasjonen hadde hatt et klimaks den 
foregående høst. Vi har en stor populasjon som går inn i en periode 
med relativt lite mat og med en periode med vanskelige klimatiske 
forhold. Denne populasjonen må vi regne med er større enn hva 
biotopen kan underholde om vinteren. Vi kan da ha en rekke 
faktorer som fremkaller stress hos individene: matmangel, sosiale 
kamper, o.s.v. Dette er jo nettopp faktorer som de arbeider som 
har vært referert tidligere i denne artikkel, har vist er av betydning 
som populasjonsbegrensende faktorer. 

Foreligger det nå observasjoner, enten fra laboratoriet eller 
felten, som tyder på at denne siste fase av tilpasningssyndromet kan 
observeres under pattedyrpopulasjonenes sammenbrudd? 

Allerede i slutten av tredveårene fremsatte Green og hans 
medarbeidere den hypotese at nedgangene i bestanden av den 
amerikanske skogsharen (Lepus americanus Erxl.) i Minnesota som 
kunne iakttas med relativt regelmessige mellomrom på 9 til 11 år, 
skyldtes en sjokk-sykdom. De symptomer som denne sjokksykdom 

fremviser hos harene, stemmer godt overens med de symptomer 
som kjennetegner Selyes tilpasningssyndrom. Harer som ble fanget 
i nedgangsperioder, virket unormale og bukket raskt under for det 
økete stress som overgangen til livet i fangenskap fremkalte. 
Leveren viste atrofi og fettdegenerasjon med sviktende glykogen-
lagring. Til slutt sank blodets sukkerinnhold og fremkalte et 
hypoglykemisk sjokk som var den direkte dødsårsaken. 

Nyere undersøkelser av Frank over sammenbruddet av popula-
sjoner av den sydlige markmusa (Microtus arvalis Pall.) støtter opp 
om Christians hypotese. Individer fra feltpopulasjoner i sammen-
brudd viste de samme tegn på hypoglykemisk sjokk som Christian 
hadde satt opp i forbindelse med sin hypotese om populasjonens 
sammenbrudd. Dette gjaldt både atferdstegn såvel som 
degenerative forandringer i leveren, utmattelse av binyrene og 
sterkt nedsatt blodsukkerkonsentrasjon. Frank prøvde hypotesen 
videre ved å sette sammen populasjoner av nyinnsamlete feltdyr på 
begrensete områder slik at han kunstig fremkalte en stor 
populasjonstetthet. Dette førte raskt til nedgang i populasjonen 
med massedødelighet, og individene viste de samme symptomer 
som feltindividene, inkludert det sterkt nedsatte 
blodsukkerinnhold. En analyse av de stressfaktorer som kunne 
komme på tale ved de forskjellige sammenbrudd, resulterte i at det 
måtte skyldes for stor populasjonstetthet sammen med 
næringsmangel. 

I de siste tre år har Christian og flere andre amerikanske 
forskere publisert arbeider som utdyper vår forståelse av hvordan 
det indresekretoriske apparat reagerer på populasjonsendringer. I 
praksis viser det seg at en kan bruke binyrenes hypertrofi som et 
uttrykk for det stress individet befinner seg i. 

En rekke forsøk i laboratoriet, både med ville og albinotiske 
husmus og med den amerikanske markmus, Microtus 
pennsylvanicus Ord., har vist at binyrenes hypertrofi tiltar samtidig 
med at populasjonstettheten øker. En undersøkelse med rotter har 
vist at det særlig er sosialt underlegne individer som viser 
binyrehypertrofi. Til og med en gradvis økning av en 
musepopulasjon i fangenskap uten at overbefolkning inntreffer er 
ledsaget av en signifikant forstørrelse av binyrene og en samtidig 
nedsatt forplantningsaktivitet, slik som for eksempel en reduksjon i 
kullstørrelsen. Forklaringen 
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ser ut til å være at hypofysens forlapp som følge av stress har 
endret sin aktivitet fra utskillelsen av gonadotrope hormoner og 
prolaktin til øket sekresjon av ACTH. 

Omvendt har det vist seg at i laboratoriepopulasjoner av ville 
brune rotter førte en kunstig reduksjon av populasjonstettheten til 
at vekten av binyrene avtok. 

Alle disse resultater, funnet i laboratoriet, bekreftes ved nyere 
feltobservasjoner. En undersøkelse av svarthalehjort, «the blacktail 
deer», (Odocoileus columbianus Rich.) fra et overbefolket område 
i U.S.A. viste en signifikant negativ korrelasjon mellom binyrenes 
vekt og kroppsvekten, likeså mellom binyrenes vekt og mengden av 
nyrefett som her ble brukt som et uttrykk for dyrenes almen-
tilstand. Også her var det binyrebarken som varierte og derved ga 
den varierende binyrevekt. 

En annen undersøkelse av populasjoner av ville brune rotter i 
21 kvartaler i Baltimore by viste for begge kjønns vedkommende 
en økning i vekten av binyrene med øket populasjonstetthet 
uavhengig av årstider og forsyninger av de vanlige livsfornøden-
heter. Og undersøkelser av ville populasjoner av den ovennevnte 
Microtus pennsylvanicus peker også hen på at i felten er høy popula-
sjonstetthet en stress faktor som fremkaller øket sekresjon av 
ACTH. 

Som en konklusjon kan jeg da peke på at Christian selv mener 
at hans hypotese skal gi en forklaring på alle feltobservasjoner av 
pattedyrpopulasjoner. I en voksende populasjon ved lav tetthet er 
forplantningsraten høy, mortaliteten relativt lav og motstandskraf-
ten mot sykdommer høy. Ettersom populasjonen vokser, øker det 
sosiale trykk og fremkaller stress. Via sentralnervesystemet stimu-
leres hypofyse-binyresystemet til øket sekresjon av ACTH og 
reduksjon av gonadotrope og vekststimulerende hormoner. Resul-
tatet er at forplantningen avtar, mortaliteten øker, og populasjons-
veksten reduseres. Ved et visst maksimalt stressnivå stopper 
populasjonsveksten helt. Et ekstra stress fremkalt f. eks. ved øket 
trykk fra miljøet eller en «overshooting» av populasjonen, kar, 
fremkalle en plutselig nedgang. Hvis ikke vil populasjonen gradvis 
gå nedover igjen. 

Det er foreløpig for tidlig å uttale seg om i hvilken grad 

Christians hypotese om en utmattelse av hypofysebinyre-systemet 
som grunnlaget for sammenbruddet i populasjonene, kan sies å 
være av almen betydning som forklaring på selvregulerende 
mekanismer i hvirveldyr-populasjoner. Den har imidlertid vist at 
skal man få noen dypere forståelse av de mekanismer som hjelper 
til å holde en populasjon på et bestemt nivå, enten konstant eller 
gjennom periodiske svingninger, så må man studere individets 
reaksjoner for å få et bilde av de kausale sammenhenger. 

Kromatografi anvendt som hjelpemiddel i 
bestemmelsen av marine fiskearter 
og deres raser. 

Av Finn M.

I de siste årtier er det innen den kjemiske forskning tatt i bruk 
en analysemetode som går under navnet kromatografi. En modifi-
kasjon av denne, papirkromatografien, har vist seg å være særlig 
anvendelig innen biokjemien. 

Metoden bygger på adsorpsjonsprinsippet, og ble opprinnelig 
anvendt for å skille ulike fargestoffer. Da en antok at den også for 
fremtiden ville få sin hovedanvendelse innen disse forbindelser, ble 
metoden kalt kromatografi (fra det greske chroma, som betyr 
farge). Det var den russiske botaniker Tswett som omkring 1910 
først anvendte metoden i dette øyemed. Han lot klorofyll 
ekstraheres på en søyle av fint-fordelt kalsiumkarbonat, og påviste 
at det på søylen fremkom flere atskilte fargete soner som hver 
representerte en forbindelse som opprinnelig var tilstede i 
klorofyllet. Tswett's arbeider ble imidlertid lite påaktet, og det var 
ikke før 20-25 år senere at metoden igjen forsøksvis ble tatt i bruk. 

Den papirkromatografiske metode er enkel, pålitelig og 
anvendelig og er nå forlengst anerkjent som en standardmetode til 
såvel kvalitativ som kvantitativ analyse og atskillelse av forskjellige 
substanser som kjemisk sett står hverandre meget nær, og som ofte 
foreligger i mikrokvanta. 
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filtrerpapiret, slik at all vevsaften opptas av papiret. Restfibrene 
fjernes. Tilbake på papiret har vi nå en fuktig flekk som kan være 
inntil ca. 1 cm i diameter. Det har vist seg at en ved denne frem-
gangsmåten får med alle de aminosyre-forbindelser som måtte være 
tilstede i muskelvevet. Selv om en på forhånd fintfordeler muskula-
turen, homogeniserer og sentrifugerer ut vevsaften, får vi samme 
resultat. 

Filtrerpapiret henges nå til ekstraksjon i et kromatograferings-
rom. Oppløsningsmidlet i krornatograferingskaret trekker seg ned-
over filtrerpapiret, løser de stoffer som er løselig i vedkommende 
oppløsningsmiddel og fører disse med seg nedover. Vi nytter som 
oppløsningsmiddel: n-butanol-eddiksyre-vann i forholdet 4 : 1 : 5, 
og lar prøvene henge til ekstraksjon i 48 timer ved ca. 20° C. 

Ved avbrytelsen av denne prosess vil de stoffer som 
opprinnelig var i prøveflekken, nå være ført nedover papiret med 
ulike hastighet og felt ut etter tur, alt etter deres «løsningsgrad». 

Vi vil derfor ha fått en mer eller mindre god atskillelse av 
ihvertfall noen av de stoffer vevsaften inneholdt. Etter at prøve-
arket har hengt til tørk en tid, dusjes det med en 0,2 % alkoholisk 
oppløsning av ninhydrin, og mønstret fremkalles ved å la det hele 
opphetes til 105-110° C. i 5 min. På filtrerpapiret fremkommer 
herved et kromatografisk «bilde» bestående av en rekke farge-
flekker. 

Kromatogrammet blir i vårt øyemed karakterisert ved 
flekkenes antall, beliggenhet, fargeintensitet og deres evt. fargeavvik 
fra det mest vanlige, som er purpur-violett. For å lette avlesningen 
og oppbevaringen av kromatogrammene, har vi i den siste tiden 
ved hjelp av fotometer overført kromatogrammene til kurver på 
diagrampapir. 

Hvilke bestemte forbindelser fargeflekkene representerer har 
vi ennå ikke undersøkt nøyere, men at det er forbindelser bygd opp 
av aminosyreenheter, er det ingen tvil om. Kromatogrammer av 
syrehydrolysert muskulatur viser dette. Lignende undersøkelser har 
også vist at de fri aminosyrer spiller mindre rolle i våre mønstre. 
Bemerkelsesverdig er det at kromatogrammer av syrehydrolysert 
muskulatur fra to relativt nærstående arter torsk og lyr, viser at de 
samme aminosyrene - byggesteinene - er tilstede i begge 

Når det gjelder atskillelsen av f. eks. aminosyrene som er 
byggesteinene i proteinene eller eggehvitestoffene, er denne 
metoden nesten ikke til å komme utenom. Tidligere savnet en en 
pålitelig metode til atskillelse av de mange forskjellige aminosyrer 
som fremkommer ved spalting av de komplisert bygde proteiner. 
Først ved innføring av fordelings- og papirkromatografien, som 
Consden, Gordon, Martin og Synge uteksperimenterte i 1941--44, 
var det at en kunne foreta utstrakte undersøkelser av aminosyrene, 
peptidene og dermed også proteinene. 

Hos fisk som i annet dyrisk vev finner vi nettopp slike stoffer 
som er mer eller mindre komplisert oppbygd av aminosyreenheter. 
Tidligere har en påvist at enkelte fiskearters spermatozoer 
inneholdt arts-spesifikke proteiner, som sildens clupein og laksens 
salmin, og en tok nå for seg muskulatur fra voksen fisk for om 
mulig å finne liknende forhold der. Kunne det nemlig tenkes at det 
forekom arst-spesifikke proteiner, peptider og aminosyrer også i 
muskulaturen, og at en ved bruk av kromatografi var i stand til å 
påvise dette? I så fall ville en ha kommet frem til å nytte kjemien 
som hjelpemiddel i de systematiske undersøkelser av fisk. 

Et par innledende forsøk utført av Buzzati-Traverso (italiensk 
genetiker), og The California Marine Research Comittee i 1952, 
syntes å tyde på at kromatografien var anvendelig til dette bruk. A. 
Buzzati Traverso som arbeidet sammen med A. Rechnitzer ved 
Scripps Institute of Oceanography i California, påviste at ulike 
fiskearter gir et kromatografisk forskjellig bilde. De antydet også at 
metoden kunne anvendes til å skjelne mellom individer fra ulike 
populasjoner. 

Høsten 1953 ble metoden tatt i bruk av Eva H. Dannevig ved 
Statens Biologiske Stasjon Flødevigen ved Arendal. Såvel arts rase 
og populasjonsspørsmål ble tatt opp til vurdering gjennom kroma-
tigrafiske undersøkelser. 

Før vi ser litt på de resultater som her er fremkommet, skal vi 
kort skissere hvordan analysemetoden er praktisert av oss. 

Et lite stykke frisk muskulatur (ca. 2 MM 3) tas ut av fiskens 
nakkeregion og plaseres på et dertil egnet filtrerpapir. Vi må unngå 
å få med blod, hudvev eller andre fremmedstoffer, da disse vil virke 
forstyrrende på resultatet. Muskelstykket krystes inn i 
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tilfeller, mens kromatogram fra ubehandlet muskulatur - bygg-
verket - fremviser et forskjellig bilde for de to arter. Mengde-
forholdet av de enkelte aminosyrer og koblingen av disse ved 
oppbyggingen til mer kompliserte forbindelser, er altså forskjellig 
for de to arter. 

Det er blitt utarbeidet kromatografiske bilder for en rekke 
fiskearter, ca. 25 i alt. For noen av artene har det vært undersøkt 
opptil flere hundre individer. Det har vist seg at alle disse arter 
fremviser et kromatografisk forskjellig bilde, derimot vil fisk av 
samme art i hovedtrekkene alltid gi det samme bilde uansett alder 
og kjønn. 

Ut fra dette må en ha lov til å si at metoden synes å være 
artsspesifikk. 

I endel tilfeller er det imidlertid fremkommet nyanser i det 
kromatografiske bilde for en og samme art. Variasjonene kan bestå 
i en forskyvning av mengdeforholdet av de stoffer som fremkaller 
de karakteristiske flekker (sees av fargeintensiteten) eller også til-
stedeværelsen eller mangel av en bestemt flekk. 

Eva H. Dannevig har i sine arbeider tydet disse nyanser som 
uttrykk for rase- og populasjonsforskjeller. Undersøkelser som er 
blitt utført, har nemlig vist at det f.eks. er ulikheter mellom torsk 
på Skagerakkysten og skrei fisket i Lofoten. Forskjellene er ikke så 
store at artskjennetegnene er utvisket, men likevel så markerte at de 
kan tas som et uttrykk for en populasjons- eller raseforskjell. 
Liknende forhold har vi oså funnet for rødspette fisket henholdsvis 
på den norske Skagerakkyst og i danske farvann. 

Dersom metoden i fremtiden skulle vise seg å være så 
anvendelig som fcreløpige undersøkelser tyder på, vil en forstå at vi 
her har fått et uvurderlig hjelpemiddel ved systematiske 
undersøkelser innen fiskeribiologien. 

Det vil være innlysende at det vil være en stor fordel i slike 
undersøkelser om man bare ved å ta ut et stykke muskulatur og 
behandle denne kjemisk, kan fastslå om f. eks. en sild tilhører den 
Atlanto-skandinaviske sildestamme eller om den representerer 
Nordsjø-sild. 

Imidlertid, før metoden kan anvendes uten reservasjoner, bør 
vi bl.a. få bragt på det rene om det kromatografiske mønster som 

fremkommer, er fullt ut arvelig betinget eller om det lar seg påvirke 
av de til enhver tid herskende miljøforhold, som saltholdighet, 
temperatur, næringstilførsler o.l. Om dette vet vi ennå svært lite. 
De få forsøk som er utført på dette felt, synes imidlertid å tyde på 
at ihvertfall næringstilførselen kan influere på det kromatografiske 
mønster. På den annen side er det utført forsøk som tyder på at de 
artsspesifikke stoffer i et hvert fall i stor utstrekning er arvelige. 

Sammenligninger mellom kromatogrammer fra rødspette og 
bergtunge og avkommet av disse som altså representerer en 
bastard, viser således at bastardens kromatograrn vil innta en 
mellomstilling til det bilde hver av foreldrene fremviser. I dette 
tilfelle har de økologiske forhold vært like for de 3 fisk idet alle er 
klekket og oppdrettet ved stasjonen i Flødevigen. 

Skulle det vise seg at de kromatografiske mønstre ved endringen 
i miljøforholdene gir variasjoner innenfor visse grenser, må en være 
oppmerksom på dette, og de evt. begrensninger i metodens an-
vendelse dette kan medføre. Det kan likevel vise seg at metoden 
kan gi brukbare resultater. Det er nemlig vel mulig at nettopp 
samspillet mellom arvelige egenskaper og miljøforhold frembringer 
det karakteristiske mønster eller bilde. Har vi da først fått kartlagt 
hvilke kromatografiske bilder som for artene er karakteristiske i de 
ulike områder, vil vi for fremtiden kunne anvende disse som grunn-
lag for en inndeling i raser og atskilte populasjoner. 

De resultater metoden hittil har gitt oss, er såvidt interessante at 
vi gjennom nye undersøkelser vil forsøke å komme videre i dens 
anvendelse som hjelpemiddel i fiskeriforskningen. 

Om siken i Randsfjorden.
Av Kåre Enge.

Siken er en laksefisk, fordi den bl.a. har laksefiskenes kjenne-
merke, fettfinnen. Den tilhører slekten Coregonus, hvor også lake, 
sild hører hjemme, og det er flere former av sik. I hvilken utstrek-
ning de forskjellige sikformer utgjør arter eller underarter (geogra-
fiske raser), er fremdeles et omstridt spørsmål. 
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har vist at slike kjennetegn forandrer seg od derfor ikke er pålitelige. 
Forandringen eller variasjonen kan skyldes både miljøforandring, og 
heteromorf vekst, dvs. at de forskjellige kroppsdeler vokser ulikt 
med dyrenes alder. Variasjon på grunn av miljøforandring har man 
studert ved overføring av sik til andre miljøforhold, og det har vist 
seg at de ytre kjennetegn har forandret seg. Om der skulle foreligge 
visse arvelige kjennetegn som skiller de forskjellige sikformer, så er 
disse kjennetegn så lite fremtredende at de blir overskygget av den 
nettopp omtalte variasjon. 

Tidligere brukte man et artsbegrep som vesentlig bygget på 
de ytre kjennetegn hos det enkelte dyr. Man søkte gjerne ut et 
typeeksemplar som man ga en utførlig beskrivelse av. I følge frem-
stående systematikeres oppfatning i våre dager har en art disse 
vesentlige kjennetegn: Den består av naturlige populasjoner som får 
avkom innbyrdes, og som er reproduktivt isolert fra andre arter. 
Videre er en art spesialisert slik i sitt levesett at den ikke konkurrerer 
med andre arter om næring og plass. 

En art er derfor nå ikke lenger karakterisert ved det enkelte 
individ, men ved en samling individer innenfor et område, en 
populasjon eller bestand. Her vil det forekomme individuelle avvik, 
som likevel ikke er større enn at populasjonen utgjør en enhet. Som 
en ser, kreves det ikke prinsipielt at en art skal skille seg fra andre 
arter ved ytre kjennetegn. En annen sak er det at i de fleste tilfelle 
foreligger der bestemte ytre kjennetegn, som blir brukt i praktisk 
systematikk. Man kaller slike nærbeslektede og ytre sett like arter 
«søskenarter». 

Dette nyere syn på artsbegrepet har brakt problemet med de 
forskjellige sikformer inn på nye veier. I Sverige hvor siken er meget 
utbredt, har man i de senere år drevet utstrakte undersøkelser på 
basis av disse synsmåter. I Randsfjorden hvor det også fins 
forskjellige sikformer, er det utført liknende undersøkelser. 

Randsfjorden, som er Norges fjerde største innsjø, er som 
kjent meget lang, ca. 8 mil, men nokså smal, ca. 5 km på det 
bredeste. I fjorden fins det foruten sik følgende fiskearter: ørret, 
røye, krøkle, abbor, gjedde, ørekyt, stingsild og negenøye. 

Sik fiskes i hele fjorden, fra det felles utløp av elvene Etna og 
Dokka i nordenden, og ned til Randselva i sørenden. Fiskerne 

De forskjellige sikformene er utbredt over store deler av Nord- 
og Mellom-Europa. Sydover forekommer de til de nordlige innsjøer 
i Alpene. De fins også i endel innsjøer på De britiske øyer. 
I Sverige er de meget utbredt, særlig i den nordlige delen av landet, 
likeså i Østersjøen, Finnland og Nord-Russland. På det amerikanske 
kontinent fins de i Nord-Amerikas midtre og nordlige deler. De har 
altså det man kaller en cirkompolar utbredelse på den nordlige 
halvkule. 

Sikens naturlige utbredelsesområde i Norge er alle større innsjøer 
øst og sør for en linje gjennom Femund-Storsjøen i Rendalen-Mj 
øsa-Ra nd sfj orden-Sperillen-Krøderen-Heddalsvatnet-Nordsjø, 
videre enkelte sørlandsvann og flere vann på Jæren. I Nord-
Trøndelag, Nordland og Troms fins den i enkelte vann med avløp til 
Sverige. I Finnmark fins den i mange vann omkring Altaelv, Lakselv 
og Tana, og likeså i endel vann og elver i SørVaranger. 

Det har vært drevet en utstrakt utsetting av sik i de siste 80 år 
etter at en begynte med kunstig klekking av sikrogn her i landet, slik 
at den nå også fins i høyereliggende vann enn de den nådde fram til 
under innvandringen. 

Det har lenge vært kjent at sik i samme vann eller vannsystem 
kan opptre i forskjellige former: Hver form kan gyte til sin bestemte 
tid og på sin faste gyteplass, som kan ligge grunt eller dypt i vannet, 
eller i tilløps- og avløpselver. Også utenom gytetiden kan formene 
holde seg atskilt, noen holder seg på grunt vann, andre på dypere 
vann. De kan ha ulike bygningstrekk, f.eks. lang eller kort snute. 
Størrelsen kan også variere, man taler da om storsik og småsik. De 
forskjellige sikformene har opptatt forskere i lang tid. Til tross for 
det omfattende arbeid som har vært nedlagt, må man si at 
spørsmålet om sikens systematiske stilling ennå ikke er tilfreds-
stillende besvart. Dette skyldes at det ikke har vært mulig å fastslå 
om de iakttatte ulikheter, særlig i gytebiologi, er arvelig bundet eller 
ikke. 

Fra forskjellige deler av Europa, Sibir og Nord-Amerika er det 
beskrevet mange arter og underarter (raser) vesentlig på grunnlag av 
ytre kjennetegn (hodets form og størrelse, finnenes lengde, 
halerotens tykkelse, farge osv.). Nærmere undersøkelser 
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regner med 5 forskjellige «siksorter» som fiskes til forskjellige tider 
av året, og de har sine lokale navn. Strømsiken fiskes med not i 
gytetiden, fra slutten av september og til ut i oktober, i EtnaDokka 
opp til ca. 4 km ovenfor elvemunningen, og med no, og garn i 
fjordens øverste del der den samles før oppgangen i elva. Dette er 
det viktigste sikfisket i Randsfjorden nå for tiden. Kastinga foregår 
om ettermiddagen og kvelden, og det tas til dels store fangster i 
løpet av de ca. 14 dager fisket står på. Vanligvis fryser elva til og 
stopper fisket mens gytinga ennå pågår slik at den resterende del av 
gytinga ikke forstyrres. Dette fisket har holdt seg jevnt godt de siste 
15-20 år. Det er et gammelt fiske hvilket bl.a. fremgår av noen 
håndskrevne innberetninger fra embetsmenn i 1743. Grunnsiken 
fiskes med garn under gytinga i november, på visse grunner langs 
fjorden og i den øverste delen av Randselva, men dette fiske har 
gått tilbake i de senere år. Det fiskes også endel grunnsik i 
sommerhalvåret med garn og krokredskap. Om våren går den på 
liner med mark eller ørekyt som agn. På oter fiskes den hele 
sommeren, særlig i juli. Grunnsiken lever i stor utstrekning av 
bunndyr mens de andre sikformene vesentlig lever av plankton. 

Djupvannssiken fiskes med garn på dypt vann, 60-70 m, over 
store deler av fjorden hvor den gyter i november. Vintersiken har 
sin gytetid i slutten av januar, og i februar, også på dypt vann og 
stort sett over de samme områder som djupvannssiken. Den fiskes 
da med garn gjennom isen. Om sommeren fiskes den såkalte 
oppflæsik med not og garn i hele fjorden når den går på sin 
næringsvandring etter plankton. Tidligere var dette fisket ganske 
utbredt, og man kunne tale om rene yrkesfiskere som drev fiske 
hele sommerhalvåret. I de senere år har dette avtatt meget slik at 
det ikke er noen som driver det ervervsmessig nå lenger. Det fisket 
som foregår nå, er av mer hobbymessig preg. Oppflæsiken tar 
vanligvis ikke på noe krokredskap, men en kort tid ved St. Hans-
tider da den spiser døgnfluer, går den også på oter. Oppflæsiken er 
en blanding av strømsik, djupvannssik og vintersik, noe vi skal 
komme tilbake til senere. 

Mange kjennetegn har som nevnt vært benyttet ved under-
søkelse av de forskjellige sikformene, men i de senere år er det bare 
de såkalte gjellestaver man har brukt. Disse gjellestavene er torn 

 
Fig. l. Gjellegitter mei g~ellestaa~er.

formere fremspring på forsiden av gjellebuene (fig. 1). Man teller 
antallet av gjellestaver på første gjellebue (venstre eller høyre side), 
da det har vist seg å være godt samsvar mellom antallet på de 
forskjellige gjellebuen-e. Ved utsetting av yngel i dammer og vann 
med annet miljø enn det foreldregenerasjonen hadde levd i, har det 
vist seg at gjellestavenes antall har holdt seg konstant mens andre 
kjennetegn har forandret seg. Gjellestavenes antall forandrer seg 
heller ikke etter at f skem har fått sitt en.delige antall i løpet av den 
første høsten. De synes derfor å være arvelig fastlagt. 

Ved å telle antall gjellestaver fra endel f sk av samme form,viser 
det seg at antallet grupperer seg omkring et bestemt middeltall med 
en viss spredning til begge sider. Ved å sammenligne to eller flere 
former vil en da få forskjellig middeltall, men det kan godt være at 
forskjellen ikke er større enn at det blir en viss «overlapping» i 
grenseområdet. Dermed kan man ikke bestemme alle individer av en 
form ved hjelp av slike kjennetegn, men såfremt middeltallene er 
tilstrekkelig forskjellige, er det berettiget å bruke dem som et 
systematisk skille. 

Fordelingen av gjellestavene hos de forskjellige «sik-sorter» i 
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Randsfjorden er vist i tabell 1. Hos oppflæsiken er spredningen like 
stor som hos de øvrige tilsammen, og fordelingen er tydelig skjev, 
noe som viser at det foreligger en blanding. Hos strømsiken er 
spredningen liten og fordelingen jevn; den synes derfor å være en 
egen form. Tilsvarende forhold viser djupvannssiken og vinter, 
siken, og da fordelingen er den samme hos disse to, er det grunn til 
å anta at de tilhører samme form. Grunnsiken har en fordeling som 
er meget lik djupvannssiken og vintersiken, den viser dog noe 
større spredning. Vi skal se nærmere på disse forholdene senere. 

Gyteforholdene er en av de viktigste faktorer når det gjelder 
spørsmålet om de forskjellige sikformers systematiske stilling. Der 
hvor gytingen i samme vann foregår til forskjellige tider eller på 
forskjellige steder, vil reproduktiv isolasjon foreligge slik at disse 
former forblir atskilt arvelig sett. Og slike former anser man ifølge 
den nyere systematikk som gode arter. Hvis det derimot er en 
overlapping i tid og sted under gytingen, må man vente at en 
sammenblanding arvemessig sett finner sted. 

Strømsiken gyter i det felles utløp av Etna og Dokka, fra mun-
ningen og omkring 4 km opp i elva som her renner ganske 
langsomt. Dybden er inntil 2 m. Gytingen foregår i oktober, og når 
sitt maksimum omkring den 20. Gytetiden og gyteplassen har 
strømsiken ikke forandret så langt tilbake i tiden man kjenner til. 

Gyteplassene for grunnsik er Randselvas øvre del, og visse 
steder langs fjorden i 1-2 m dybde. Gytetiden er fra midten av 
november til først i desember. Enkelte år strekker den seg helt til 
slutten av desember. I følge opplysninger fra fiskere gytte 
grunnsiken før vassdragsreguleringen bare i fjorden. Da var det 
sterkere strøm i den øvre del av Randselva, og det ble bare fisket 
ørret der om høsten. Etter reguleringen fikk denne delen av elva 
sitt nåværende rolige løp, og da begynte grunnsiken å gyte her, 
mens gytingen i selve fjorden avtok. 

Djupvannssiken og vintersiken gyter begge på dypt vann over 
hele fjorden fra Jevnaker og i alle fall nordover til Søndre Land. 
Djupvannssiken gyter fra midten av november til midten av desem-
ber på 60-75 m dybde. Gytetiden for vintersiken er fra midten av 
januar til midten av februar, men gytende fisk er tatt helt til i slutten 
av mars. Vintersiken kan begynne å gyte på omkring 30 m 
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dybde, og fisken trekker etter hvert ut på dypere vann, inntil 
gytingen slutter på 7C-80 m dybde. Det synes altså som om 
vintersiken begynner gytingen ca. 1 mnd. etter at djupvannssiken 
har avsluttet gytingen. 

Dette viser at der foreligger en reproduktiv isolasjon mellom de 
to gruntvannsgyterne på den ene side og de to djupvannsgyterne på 
den andre side. At der også er en slik isolasjon mellom strømsik og 
grunnsik tyder deres forskjellige gyteplasser på. 

Det er en gammel kjent sak at veksten er meget sterkt miljø-
betinget hos fisk. Det er flere ytre faktorer som kan innvirke på 
veksten hes en fiskebestand, bl.a. temperaturen, og de øvrige fysiske 
og kjemiske forhold i vannet, men den viktigste faktoren er nok 
næringsforholdene. 1 overbefolkete vann er fisken gjennomgående 
små, mens f sk som blir satt ut i fisketomme vann eller i vann hvor 
vedkommende art mangler, kan vokse meget raskt den første tiden 
mens bestanden ennå er liten. Konkurransen om næring er den 
regulerende faktoren for vekst. 

Vekst kan altså ikke stilles opp som systematisk kjennetegn, da 
den varierer så meget med miljøet. Selv om der skulle foreligge en 
viss arvelig spesifikk vekstevne, så vil denne kunne bli overskygget 
av miljøets påvirkninger av veksten. 

Når det gjelder sikformer i samme vann, kan ulik vekst likevel 
bidra til å skille mellom dem. Yngelen klekkes på atskilte steder og 
vil kunne få en ulik start, slik at veksten blir forskjellig første år. 
Videre vil de enkelte formers valg av næring bidra til ulik vekst. De 
forskj°llige former vil derfor ha sine spesielle vekstkurver. 

Fig. 2 viser lengdefordelingen for oppflæsik, strø.nsik, grunnsik, 
djupvannssik og vintersik. Den vil i noen grad være influere av 
fiskeredskapenes selektive virkning og er derfor bare tilnærmet 
riktig. For oppflæsik og strømsik, som er fisket med not, vil denne 
virkning hovedsakelig ligge i at småfisken går gjennom og derfor er 
underrepresentert. For de øvrige former som er tatt med garn, vil 
også stor fisk bli underrepresentert. Men dette ble i noen grad 
motvirket ved at det ble brukt garn med forskjellige maskevidder. 
Av figuren fremgår at både strømsik, djupvannssik og vintersik 
varierer lite i størrelse, mens grunnsikens størrelse varierer atskillig, 
og den bar ingen markert topp slik som de andre. 

Fig 2 Lengclefordelingerr hos sik ha 1Zanclsfjorden
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Som før nevnt viste fordelingen av gjellstavene at oppflæsiken er 
en blanding av de forskjellige siksortene, og etter lengdefor-
delingen synes den å omfatte alle unntatt grunnsiken. Det samme 
viser fordelingen av kjønnsstadiene. En sammenstilling av 
veksten første år og fordelingen av antall gjellestaver viser at 
strømsiken utgjør mesteparten. 

Fig. 3 viser vekstkurvene for de forskjellige sikformene. Det 

fremgår av figuren at strømsik og grunnsik vokser best første år, i 
motsetning til djupvannssiken og vintersiken som begge vokser 
omtrent like meget de fire, fem første år. Den langsommere vekst 
første år hos de siste kan henge sammen med at rogna klekkes på 
kaldt, dypt vann. Stoffskiftet blir da lavere og næringsforholdene 
muligens mindre gunstige for yngelen. 

Prøver tatt med jevne mellomrom utover sommeren og 
høsten viser at oppflæsiken som altså er en blanding av strømsik, 
djup, vannssik og vintersik, forekommer iallfall fram til midten av 
september. Men prøver tatt samme sted i fjorden i midten av 
oktober, dvs. under strømsikens gyting, viste at det da var bare 
strømsik til stede. Den skiller seg altså ut fra de to andre idet den 
går opp i elva for å gyte. 

Under gytingen tar siken ubetydelig næring til seg, men 
enkelte individer spiser endel sikrogn. Hos djupvannssik og 
vintersik kan man i gytetiden også finne enkelte fisk med litt 
bunndyr (små muslinger) i magen. 

Av de fem forskjellige siksortene som fiskerne regner med i 
Randsfjorden, er altså oppflæsiken en blanding av tre av de 
andre. Strømsiken er en egen form som det fremgår av 
fordelingen av antall gjellestaver og av dens gyteforhold. 
Djupvannssiken og vintersiken må oppfattes som samme form. 
Fordelingen av gjellestavene er helt lik, og deres gyteforhold viser 
fellestrekk ved at begge gyter på stor dybde og i stor utstrekning 
over de samme områder, men som nevnt synes de å ha atskilt 
gytetid. Nå hevdes det at djupvannssiken er satt ut i 
Randsfjorden som yngel av rogn fra høstgytende sik i 
Steinsfjorden (øvre del av Tyrifjorden). Den kalles derfor av 
endel fiskere for Steinsfjordsik. Hvorvidt det også før disse ut-
settinger fantes en høstgytende form som gytte på dypt vann, har 
det ikke vært mulig å fastslå med sikkerhet, men de opplysninger 
som foreligger tyder ikke på det. 

Hvis djupvannssiken altså er satt ut i Randsfjorden, kan den meget 
vel tilhøre samme form som vintersiken, selv om den har beholdt sin 
gytetid om høsten. Den reproduktive isolasjon som nå sannsynligvis 
foreligger, er da av så ny dato at den ikke kan ha forårsaket noen 
utvikling av avvikende arvelige egenskaper. Grunnsiken er det 
vanskeligere å plasere i forhold til de øvrige. 
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Fordelingen av gjellestavenes antall er, som vi har sett, omtrent den 
samme som hos djupvannssik og vintersik, men den har både andre 
gyteforhold, annen vekst og et annet levesett. 

Nå kan sikformene i et enkelt vann eller vannsyst°_m ikke sees 
isolert. For hvis der i et vann fins naturlig forekommende 
sikformer som er forskjellige arvemessig sett, så må disse ha 
vandret inn som de atskilte formene de er nå. Etter det nyere syn 
på artsbegrepet, som før er omtalt, kan nemlig ikke nye former 
oppstå som er arvelig forskjellige uten at de først har va-.t 
geografisk isolert. Når en så tar hensyn til våre ferskvannstiskers 
innvandringsveier hit til landet, må en vente å finne de samme 
sikformer flere steder i Skandinavia, slik at en sammenlikning vil 
være berettiget. 

De undersøkelser som foreligger over sikformer i Norge, er 
sparsomme. I Sverit e er som før nevnt, siken grundigere 
undersøkt (av Svårdson, se litteraturlisten bak). I følge disse 
undersøkelser fins det i Skandinavia fem forskjellige former av sik 
som ansees som arter. Ofte lever flere av dem i samme vann eller 
vannsystem. I store sjøer har de stort sett holdt seg atskilt uten å få 
avkom sammen, mens i mindre sjøer har dette funnet sted. I slike 
tilfelle har det da vært meget vanskelig å holde rede på de 
forskjellige mellomformene som etter hvert har fremkommet. Det 
innviklete mønster som sikformene fremviser, ansees da som et 
resultat av en ufullstendig artsdannelse (Svårdson 1957). 

Av de arter som fins i Skandinavia, er det en som er oppført 
som Coregonus lavaretus (Svårdson 1957). Det svenske lokal-navn 
på den er «blåsik». Den har i sin reneste form 33-34 gjellestaver 
i gjennomsnitt. Strømsiken har 35,6 i gjennomsnitt slik at disse 
stemmer bra overens når det gjelder dette kjennetegn. Det samme 
er tilfelle med gyteforholdene idet «blåsik» ofte gyter i rennende 
vann. 

Den art som djupvannssiken og vintersiken synes å stå nærmest, 
er Coregones nasus. Denne har 23-25 gjellestaver i gjennomsnitt. 
Men på mange svenske lokaliteter har den opptil 28-29. Et av dens 
lokalnavn er «ålvsik». Den pleier å holde seg på dypt vann. Men 
den kan gyte i rennende vann, langs stranden eller på dypet. 
Djupvannssik og vintersik har henholdsvis 29,5 og 29,7 gjellestaver 
i gjennomsnitt. Ut fra dette kjennetegn må de da i samsvar med

de ovenfor nevnte forhold med fremkomst av mellomformer antas 
å tilhøre en form mellom C. nasus og C. lavaretus. 

Grunnsikens stilling i denne sammenheng er mer komplisert. 
Den likner noe på strømsiken i sine gyteforhold. Men. fordelingen 
av gjellestavene er omtrent som hos djupvannssik og vintersik. På 
grunnlag av dette kjennetegn må man på tilsvarende måte som med 
djupvannssik og vintersik anta at den tilhører en mellomform 
mellom C. nasus og C. lavaretus. I følge sine gyteforhold skulle den 
stå nærmest C. lavaretus. 

Sammenhengen mellom de forskjellige sikformer er som en vil 
forstå, et vanskelig problem å løse da så mange usikre faktorer 
kommer inn i bildet. Men det er mulig at undersøkelser i fremtiden 
kan gi en bedre forklaring på denne sammenhengen. 
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Foreningsmeddelelser

Zoolog tar doktorgraden.
Den 27. februar 1959 ble daværende førsteamanuensis Arne Seinb Johansson 

kreert til doktor ved Universitetet i Oslo. Doktorarbeidets tittel var: tRelation of 
nutrition to endocrine-reproductive functions in the milkweed bug Oncopeltus 
fasciatus (Dallas) (Heteroptera : Lygaeidae)». 1. juli 1959 ble dr. Arne Semb 
Johansson utnevnt til professor i zoologi ved Universitetet i Oslo. 

Professor dr. Arne Semb Johansson er født i Oslo den 20. september 1919. 
Han ble cand. real. 1947 og har siden vært knyttet til Universitetets Zoologiske 
laboratorium; vitenskapelig assistent 1/1-1947, amanuensis 1/7-1948, første-
amanuensis 117-1954.11952 ble professor Johansson belønnet med H.M. 
Kongens gullmedalje for et vitenskapelig arbeide. 

Doktorarbeidet er vesentlig en eksperimentell undersøkelse av hvordan 
ernæringen regulerer forplantningen og da særlig eggproduksjonen hos hunnene. 
Som materiale ble brukt den amerikanske tegen Oncopeltus, og det ble funnet at 
eggproduksjonen reguleres via sentralnervesystemet og de indresektoriske organer. 
En rekke sider ved denne regulering ble analysert mer inngående. Det ble bl.a. 
funnet at når en hun sulter, opphører eggproduksjonen raskt, fordi hemmende 
innflytelser fra hjernen reduserer produksjonen av de hormoner som er 
nødvendige for at modne egg skal produseres. En slik mekanisme gjør det mulig 
for hunnene lettere å overleve situasjoner i naturen når mattilførselen svikter. 
Tilsvarende regulerende mekanismer kan en iaktta også hos andre dyregrupper 
som f.eks. pattedyr. 

Professor dr. Arne Semb Johanssons navn er vel kjent blant Norsk Zoologisk 
Forenings medlemmer, da han har vært en skattet bidragsyter til Fauna. Av artikler 
han har skrevet, kan nevnes: Sommerfugler som vandrer (Fauna nr. 1, 1953), 
Hauk over hauk i insektenes verden (Fauna nr. 4, 1954), Litt om fjellets 
insektsfauna (Fauna nr. 3, 1958). 

Åge Jonsgård. 
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