


 
Noen observasjoner over håkjerring 
[Somniosus microcephdlus 

(Bloch & Schneider)]. 
Av Bjørn Berland. 

Håkjerringen er en stor haifisk som lever i arktiske og boreale 
farvann. Den holder seg oftest på dypt vann, og finnes langs 
Norges kyst, tildels i fjordene, ved Færøyene, Shetland, 
Spitsbergen og ved Grønland. Den finnes også i det nordlige 
Stillehav, men blir her til dels ansett som egen art, S. pacificus. På 
engelsk kalles den «Greenland Shark», på tysk «Eishai», så av 
navnene fremgår det tydelig at den holder til i de kaldere strøk på 
den nordlige halvkule. 

Håkjerringen er også kjent under flere latinske navn, bl.a. 
Acanthorhinus carcharias, som er brukt av Bjerkan og Koefoed 
(1957). Imidlertid er Somniosus microcephalus mest brukt, og i 
følge Koefoed (muntlig meddelelse) er det dette navn som bør 
brukes. 

Det har foregått et til dels betydelig fiske etter håkjerring. Det 
er bare leveren som benyttes, og av den dampes det verdifull tran. 
Håkjerringtran inneholder meget A-vitamin, og den betales etter 



vitamininnholdet. Islendingene bruker en del håkjerringkjøtt til 
mat. Det blir gravet ned i jorden for å gjennomgå en 
gjæringsprosess, og skal minne litt om spekekjøtt når det er ferdig. 
Tørket håkjerringkjøtt blir brukt til mat og som hundefor på 
Grønland. Enkelte steder, bl.a. i Amerika, brukes en del ferskt. 
(Carlson, 1958.) 

Fisket etter håkjerring foregår med liner. Linene er laget av 
ekstra sterkt materiale. Det brukes store kroker egnet med hå, 
kjerringkjøtt og selspekk. Fortommen nærmest kroken er av kjet-
ting. Norske skuter har drevet fiske etter håkjerring der den 
forekommer vanlig. Selfangere som har drevet klappmyssfangst i 
Danmarkstredet, har hatt håkjerringfiske som suppleringsfangst. 

Håkjerringen er en stor fisk. Det er vanlig å møte dyr på 6 
meters lengde, men den skal kunne bli opp mot 8 meter (Carlson, 
1958). Til tross for at det har vært drevet et utstrakt fiske etter 
denne hai gjennom en årrekke, er det igrunnen lite vi vet om 
håkjerringen. Det har stått strid i årtier om håkjerringen føder 
levende unger som mange andre haifisker, eller om den legger egg 
på havbunnen. Nylig ble det funnet levende unger i håkjerring, og 
dermed ble dette spørsmål besvart. Funnet er beskrevet av 
Bjerkan og Koefoed (1957). Magister Koefoed har velvilligst gjort 
meg oppmerksom på en gammel opplysning om håkjerring han 
nylig er kommet over. I Olaus Olavius' «Oeconornisk Reise 
igjennem de nordvestlige, nordlige og nordostlige Kanter af 
Island», annen del, Kjøbenhavn 1780, s. 336 står det om Oxfjord 
eller Vadle syssel: «... hvorhos tillige blev fortalt at man ofte 
fangede der Fisk med blodige Finner, samt Haakalle-Hunner, som 
viiste tydelige Kjendetegn til, at de nyelig vare blevne skilte ved 
deres Unger eller Foster». Carlson (1958) resymerer kort biologi, 
fiskemetoder og utnyttelsen av håkjerring. Nansen reiste i 1882 
som ung mann på selfangst og fikk også oppleve fangst av hå-
kjerring, som han har skrevet om i sin bok «Blant sel og bjørn» 
(1924). 

Det synes som om svært få zoologer har fått anledning til å 
studere håkjerringen i felten, dvs. under fisket etter den, og som 
Bjerkan (1958, p. 58) påpeker, er kun et fåtall håkjerringskrotter 
bragt i land og undersøkt av zoologer. 

Jeg fikk anledning til å være med på håkjerringfiske ved Øst-
Grønland noen dager i midten av juli 1959 med selfangeren 
«Brandal» av Ålesund, etter å ha vært med samme skute på 
klappmyssfangst i Daninarkstredet. Fisket ved Øst-Grønland 
foregår normalt fra Umivikfjorden og bankene utenfor (ca. 64' 
n.b.), nordover til Storfjorden (Kangerdlugsuak) og videre østover 
til Kapp Nansen. Fisket foregår ofte i fjordene eller helt inne 
under land, og til dels blir linestubbene satt i isfylt farvann. Det er 
vesentlig fartøyer fra Sunnmøre som har drevet kombinert 
klappmyssfangst og håkjerringfiske i Danmarkstredet. 

Nansen (1924, p. 186) forteller at kjøtt, spekkbiter og blod 
falt på sjøen under klappmyssfangsten, og da hendte det at hå-
kjerringer kom opp fra dypet for å godgjøre seg med avfallet. 
Fangsten foregikk på den måten at mannskapet slo hakapikker 
(sel-hakker) i håkjerringene og dro dem inn på isflakene. Selfangst-
skippere har opplyst at håkjerringen kan komme opp og samle seg 
rundt skutene når selskinnene blir spekket. 

I det følgende skal omtales endel av de observasjoner som ble 
gjort sommeren 1959, og i særdeleshet diskuteres problemer i 
forbindelse med håkjerringens fordøyelse på grunnlag av dens 
mageinnhold. Fisket foregikk fra 15/7 til 19/7 1959 inne i selve 
Umivikfjorden, og fra 19/7 til 21/7 på bankene utenfor kysten. 
Fisket ble drevet døgnet rundt med bare to-tre timers hvil mellom 
hver stubb, og av den grunn var det vanskelig å undersøke alle 
håkjerringer som kom på dekk. 

I Umivikfjorden ble linene dels satt i djupålen på vel 800 
meters dyp, dels lengre ut hvor det er grunnere. Ifølge skipper og 
mannskap var fisket heller skrøpelig. Fisken var helst småfallen, 
fra ca. 1,5 meter lang og opp til ca. 4 meter. Av de undersøkte fisk 
var 139 hanner og 158 hunner. Ute på banken fikk vi derimot bare 
store fisk på anslagsvis nesten 5 meters lengde. Fangsten her var 
bare 15 stykker, hvorav 12 var hunner. De andre 3 ble ikke 
undersøkt. På de største fiskene, de såkalte «slingsekjerringene», 
legges wiren i løkke rundt nakken for å vinsje dem inn over dekk, 
mens mindre fisk blir heist opp etter en jernkrok som blir satt inn i 
ryggen i nærheten av ryggfinnen (Fig. 1). I denne forbindelse kan 
nevnes 

2 3 



at galvaniserte jernplater spikres over rekken, da håkjerringens 
taggete skinn ellers ville raspe opp treverket fullstendig. 
Håkjerringen har et parasittisk krepsdyr, en copepod (Ommatokoita 
elongata), sittende midt i øyets hornhinne. Den er for så vidt 
velkjent, men det var av interesse å undersøke om den fantes på alle 
fisk. Nedenfor gis i tabellform en oversikt over denne parasitts 
opptreden i håkjerringens øyne; H betyr i høyre øye, V i venstre øye. 

Det fremgår av tabellen at oftest er parasitten til stede i begge 
øyne samtidig, men det hender at den bare forekommer i ett øye 
eller mangler helt. Parasitten forekommer så å si alltid enkeltvis i 
øyet, men i noen ganske få tilfelle (5) hendte det at to 
eksemplarer satt festet i ett og samme øye (Fig. 2). Størrelsen på 
parasittene vekslet fra ganske små, antagelig slike som nylig 
hadde festet seg, til fullvoksne eksemplarer med store eggsekker. 
Det synes som om hornhinnen er opak på mange håkjerringer, 
så synet er trolig sterkt nedsatt hos disse fisker. 

 

Håkjerringen har ofte ektoparasitter som sitter fastheftet på 
huden - såkalte «håkjerringlus». Isopoder i stort antall forekommer 
særlig på buk og bakkropp, sjeldnere på hodet. Prøver av disse 
isopoder viser at det er Aega crenulata, A. arctica og A. psora. 
Dessuten forekommer det på håkjerringens skinn en sterkt 
flattrykt copepod med meget lange eggtråder. Den hører til familie 
Caligidae, slekt Dinematura, men eksemplarene stemmer ikke helt 
med D. producta, som tidligere er rapportert fra håkjerring. Håkjer-
ringens mage og tarm står i forhold til dens størrelse. Fig. 3 viser 
en skisse over håkjerringens fordøyelsessystem. Selve magesekken 
er stor, pylorus nokså trang, og like bak pylorus er det to blind-
sekker. Merk også innmunning i tarmen av gangene for galle og 
bukspyttkjertel (pankreas). Den første del av tynntarmen er nokså 
lang, veggen tykk og svampaktig og den indre overflate er 
retikulær 
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og uten folder. Spiraltarmen er som vanlig i haifisk. I håkjerringens 
mage ble det ikke funnet parasitter. I tarmens fremste avsnitt sitter 
det ofte en slank bendelorm, og i spiraltarmen en bredere, hvis 
bakre proglottider er mørke i midten, hvilket gir den et karakteris-
tisk utseende. Foreløpig kan det ikke sies noe om artene. 
Nematoder og trematoder ble ikke funnet. 

Håkjerringen spiser antagelig alt den kommer over og må nok 
karakteriseres som en rovfisk. I dens mage er rapportert funnet et 
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assortert utvalg av spiselige og ikke spiselige ting. Den er ingen 
kostforakter, og ifølge håkjerringfiskerne er forskjellig avfall som 
blikkbokser og kasserte arbeidsklær funnet i håkjerringmager. 
Nansen (1924) forteller at han fant i håkjerringmager: rokke, halv 
selskrott med skinn og spekk, en kveite på omlag 24 kilo og en 
stor torsk. Videre nevner Nansen at ifølge en tidligere beretning er 
det funnet en sel, åtte torsker, en stor lange, hodet av en kveite, 
samt hvalspekk. Håkjerringen spiser også sine artsfeller som er gått 
på line. Det hender at halvspiste håkjerringskrotter henger igjen på 
krokene når de kommer opp, eller ett eller flere håkjerringhoder 
kan være skubbet opp over kjettingen nær kroken, og på den 
henger det en håkjerring. De spiser hverandre opp bakfra inntil 
bare hodet er igjen, og da biter den neste seg fast på kroken. Av 
den grunn må ikke linene stå for lenge i sjøen. Håkjerringen har 
fryktelig tanngard, og med den kan den klippe store stykker av det 
seigeste skinn. Snittflatene er jevne og pene. 

sin hvite ulldrakt. Videre nevner Carlson (1958) at håkjerring tar 
sel. 

Ifølge journalen ble det den 16. juli funnet spekkstykker med 
skinn av klappmyss og en selsveiv, antagelig av snadd (ringsel). 17, 
juli ble det flere ganger funnet skinnfiller og andre rester av sel, 
som etter størrelsen å dømme antagelig var av snadd. I 3 tilfelle ble 
det funnet rester av selunger med ullpels, i ett av disse tilfelle var 
rester av kraniet tilstede. Den 18. juli ble det flere ganger funnet 
rester av sel, bl.a. framsveiv med sorte flekker, hvilket kan tyde på 
ungdyr av grønlandssel. Det ble også funnet rester av ullpelset 
unge med svarte klør, hvilket kan tyde på unge av snadd. Den 19. 
juli ble det funnet rester av halsregionen på en sel og skinnfiller av 
klappmyss. 

Funnene tyder på at det sannsynligvis skjer en ganske stor 
beskatning av både voksne og unger av sel ved håkjerringen. 
Selfangeren «Fortuna» av Tromsø skal i Vesterisen i 1957 ha 
fanget en håkjerring som svømte omkring i overflaten. I denne ble 
det funnet 6 stykker blueback (klappmyssunger). Tallet 6 høres litt 
stort ut, for så mange bluebacker tar ikke så liten plass. Det viser 
likevel at en enkelt håkjerring kan spise anseelige mengder selunger 
når anledningen gis. 

De selartene det kan bli tale om at håkjerringen beskatter på 
Øst-Grønland er grønlandssel, klappmyss, fjordsel, storkobbe og 
ringsel eller snadd. Klappmyssrestene som ble funnet, kan stamme 
fra fangstfeltet lenger nord i Danmarkstredet, enten ved at hå-
kjerringen trekker over fangstfeltet og kommer over skrotter på 
bunnen, eller ved at skrottene blir ført med isen sørover kysten, og 
blir skylt på havet fra den smeltende is i Umivikområdet. Etter alt 
å dømme var snadd den selart som forekom oftest i håkjerring-
magene. 

Det mest interessante er imidlertid funnene av hvitpelsete 
selunger i håkjerring, hvilket også Quennerstedt fant. Riktigheten 
av funnene av hvitpelsete unger kan ikke diskuteres. 
Vanskelighetene melder seg når man skal forsøke å forklare 
tilstedeværelsen av hvitpelsete unger i håkjerringmager så sent som 
i midten av juli, når ungene er født måneder før. Allerede Nansen 
sier at Quennerstedt's funn synes å tyde på en merkelig sen 

Når håkjerringen kommer opp til overflaten med linen, er den 
et overmåte tregt dyr. Den svømmer med meget langsomme 
bevegelser, og det er lett å holde en stor fisk i ro ved skutesiden 
når båten ligger stille. Selv når den blir krøket og vinsjer ombord, 
og når den blir åpnet i buken, reagerer den ikke det aller minste. 
Ifølge de opplysninger som foreligger (Carlson, 1958, p. 7 og 30-
31) tar håkjerringen både kveite og laks. Antagelig må den være 
raskere enn den gir inntrykk av for at den skal kunne fange såvidt 
flinke svømmere. 

I den utstrekning det var mulig ble mageinnholdet i de hå-
kjerringer vi fisket, undersøkt. De fleste var fulle av sjøvann, som 
fosset ut på dekk når magen ble kuttet. Som ventelig var, forekom 
det ofte store stykker håkjerringkjøtt i magene. Videre ble det 
funnet en hel og udelt beingrind av steinbit, rester av en troll-
krabbe, samt i ett tilfelle sorte fjær. De stammer antagelig fra teist, 
som er ganske vanlig i dette område. Disse funn er i og for seg 
interessante, men av større interesse er de stadige funn av selrester 
i håkjerringmager. Allerede Nansen (1924, p. 187) skriver at 
Quennerstedt den 21. mai 1864 fant to hele unger av 
grønnlandssel i magen på en håkjerring. Den ene ungen hadde 
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fordøyelse hos håkjerring. Imidlertid må håkjerringens fordøyelse 
betraktes som et spesialtilfelle av et mer generelt problem, nemlig 
fordøyelseshastighetens avhengighet av temperatur og matens 
«kornstørrelse» hos vekselvarme (poikilotherme) dyr. I det 
følgende skal vi se litt på noen av de forklaringsmuligheter som 
kan tenkes, men de må heller ikke sees på som noe mer enn 
forsøk på forklaring. Vi vet ennå for lite til å kunne si noe med 
sikkerhet. 

Grønlandssel, ringsel, fjordsel og havert føder hvitpelsete 
unger. På Øst-Grønland kan vi sette haverten ut av betraktning, 
og den kaster dessuten om høsten. Fjordselen forekommer på 
Øst-Grønland, men den er ikke vanlig. Den kaster dessuten på 
land på forsommeren. Tilbake står så ringsel (snadd) og grønlands-
sel. Grønlandsselen, Phoca groenlandica, har sine kastelegre ved 
Newfoundland, i Vesterisen og i Kvitsjøen. Normalt kastes ungen 
i siste halvdel av mars ute i drivisen langt fra land. Om enkelte 
hunner kan kaste spredt utenfor kysten av Øst-Grønland, vites 
ikke. Ringselen, P. hispida, er den vanligste selen på Øst-Grønland, 
hvor den finnes langs hele kysten. Den føder sin unge i snøhuler 
på fjordisen. Ifølge McLaren blir ungene født mellom midten av 
mars og midten av april i det nordøstlige Canada. I «Norges 
Dyreliv» står det at ved Grønland kaster ringselen i midten av 
mars til midten av april, til dels også noe senere. Ifølge 
opplysninger fra Finn Devold kan det passe at ungekastingen 
foregår fra midten av mars til midten av april på Sørøst-Grønland. 
Det kan forekomme at enkelte kaster senere enn vanlig, men det 
forekommer relativt sjelden. Ifølge «Norges Dyreliv» beholder 
ungene ullpelsen i ca. 14 dager - da begynner fellingen. Først 5-6 
uker etter fødselen er hårfellingen ferdig. Ungene har da fått sin 
korthårete pels. 

Under forutsetning av at de hvitpelsete ungene som er funnet i 
håkjerring, er snaddunger og at de er født i normal tid, må de ha 
dødd på et tidspunkt da de fremdeles hadde ullpelsen helt eller 
delvis i behold, dvs. tidligst som nykastet i mars-april engang, og 
ikke senere enn mai og begynnelsen av juni. 

Ungene kan ha vært dødfødte eller de kan ha dødd en naturlig 
død på fjordisen. Døde unger ville neppe bli liggende lenge på 
isen, da rev, bjørn og rovfugl ville spise opp skrottene i løpet av 

kort tid. Ifølge «Norges Dyreliv» kan ungen av ringsel, i 
motsetning til grønlandsselens, gå i vannet og svømme ennå mens 
den har ulldrakten, ofte bare et par dager etter fødselen. Selvom 
de små ungene kan gå i vannet og svømme kort tid etter fødselen, 
er det likevel trolig at en del av dem ikke vil finne igjen hullene og 
derved drukne. Det kan også tenkes at isen er brukket opp meget 
tidlig, og ungene er vasket på sjøen og omkommet. Det er også 
sannsynlig at håkjerringen kan komme opp i de øvre vannlag, og 
således kan ta levende unger og andre dykkende dyr og fugl i 
sjøen. Dersom vi antar at døde unger kunne bli liggende på isen til 
den går opp og smelter, hvilket antagelig skjer normalt i juni, vil 
det si at håkjerringen må ha hatt ungene i magen i minimum en 
måned, dersom skrottene er slukt kort tid etter at de kom i sjøen. 

Dersom ungene ikke er spist levende av håkjerring som går 
høyt i sjøen, kan det tenkes to muligheter for ungene som er døde 
ved drukning eller andre årsaker, nemlig a) at de blir spist av 
håkjerring etter kort tid eller b) at de døde dyr synker ned på 
bunnen, hvor de så kan tenkes å bli liggende i lengre tid før de blir 
spist av håkjerring. Muligheten b) er slett ikke umulig, men det må 
trolig ansees som lite sannsynlig at døde sel, og andre dyr, ville bli 
liggende intakt på bunnen særlig lenge. Trolig ville de bli spist opp 
på kort tid av amphipoder, isopoder og slimål. Muligheten a) står 
da tilbake som den mest sannsynlige. I så tilfelle vil det si at 
ungene må ha ligget i håkjerringmagene mellom ca. en måned og 
minst tre måneder, kanskje nærmere fire. Funnene ble som nevnt 
gjort i midten av juli. De observerte funn kan således tyde på at 
håkjerringen har en meget langsom fordøyelse. 

Vi vet at alle livsprosesser går meget langsommere ved lave 
temperaturer enn ved høye. Håkjerringen lever antagelig over 
størstedelen av sitt utbredelsesområde i kaldt vann, og da må hele 
dens metabolisme, fordøyelsen inkludert, være langsom. Som det 
fremgår av det foregående, sluker håkjerringen maten i store 
stykker, til og med hele seler. Det er ikke snakk om at maten 
tygges, til nød blir den klippet opp i passende stykker av den 
skarpe tanngarden. Maten må fordøyes fra overflaten og innover, 
og da maten foreligger i slike kjempestore stykker, må fordøyelsen 
av disse nødvendigvis ta lang tid. På slukte seler skal fordøyelses 
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veksten er langsom. Trolig må hunnene være minst 5 meter lange før 
de er kjønnsmodne og forplantningsdyktige. Så vidt vites er det ikke 
foretatt aldersanalyser av håkjerring. 

Til slutt vil jeg rette en takk til skipper og mannskap på m/s 
«Brandal», som på mange måter var behjelpelig med innsamlingen av 
materiale. Takk rettes også til konservator J. Kjennerud, Bergen, for 
hjelp med å bestemme de ektoparasittiske krepsdyr. Summary. 

The author had the opportunity to take part in Greenland Shark 
fishery in the Umivik area (about 64° N. lat.) in East Greenland with 
a Norwegian commercial sealer in the middle of July 1959. The 
catches examined were composed of 139 males and 158 females in 
the Umivik fiord, on the bank off the coast females only were found. 
The fishes caught on the bank were the largest, measuring close to 5 
meters in length. 

The distribution of the parasitic copepod, Omnuttokoita 
elongatct, occuring attached to the cornea of the eye, is listed. One 
specimen in each eye is the rule, but exceptions were observed. Two 
specimens in one and the same eye were observed in a few cases. 
Ectoparasitic isopods (Aega crenulatu, A. arctica and A. psora) and 
one species of copepod were found. Possibly two species of cestodes 
were found in intestine. 

The stomach contents of the Greenland Shark were examined 
when possible. Besides sea-water and large pieces of flesh eaten off 
their own kin, remains of fish, feathers and remains of seals were 
found. Remains of seal pups with white foetal coat were of 
remarkable common occurrence. The Greenland Shark must be a 
serious predator on seals. 

It is probable that in most cases the remains found were of the 
ringed seal, P. hispida. Discussing the time of birth of the pups, 
length of moulting period and possible death causes, it appears that 
the pups found may have died between middle of March and June. It 
is regarded as unlikely that dead pups should remain intact on the sea 
bottom for a considerable period. It thus appears that the white 
coated pups may have been eaten by the sharks, dead 

veskene først smelte skinnet og et tykt spekklag, før fordøyelsen av 
muskler og andre organer kan ta til. Det skal nevnes at bein og 
tenner i selrestene som ble funnet, ofte var myke og bøyelige - de var 
helt dekalsinerte. Kalk i beinvev oppløses ikke så svært fort, så dette 
er også et tegn som muligens tyder på at de har ligget lenge i 
håkjerringmagene. 

Som et analogt tilfelle kan nevnes de store tropiske slanger som 
sluker en geit eller andre dyr av samme størrelsesorden med hud og 
hår. Fordøyelsen av slike store matklumper må også for slangene ta 
lang tid, i det minste flere dager, og her må fordøyelsen skje relativt 
hurtig på grunn av den høyere temperatur. Annerledes er det med 
dyr som spiser finfordelt mat, enten slike som tygger den eller som 
spiser plankton og småorganismer. Her blir den overflaten 
fordøyelsesveskene virker på, så uendelig meget større, og 
fordøyelseshastigheten må da også bli tilsvarende stor, selv ved lav 
temperatur. 

Vi vet at mange dyr vokser langsommere i arktiske strøk enn i 
mer tempererte. Årsakene kan være naturlig å søke i temperaturens 
virkning både på fordøyelseshastigheten og den alminnelige 
metabolisme. 

Problemene som er antydet, er ganske interessante, og det vil 
utvilsomt være av interesse å etterprøve virkningene av de for-
skjellige faktorer eksperimentelt, ikke nødvendigvis på håkjerring, 
men på andre fisk som lever i kaldt vann og som spiser maten i store 
stykker. 

Håkjerringhunner med hele bukhulen full av egg av hønseeggs 
størrelse er funnet mange ganger (Bjerkan, 1958). Ingen av de 
håkjerringene som ble undersøkt, kan karakteriseres som kjønns-
modne. Håkjerringen har to ovarier. Selv de største fiskene vi tok, 
hadde lite utviklete ovarier, og overflaten var kornet, p.g.a. eggene 
som var mindre enn erter. I den småfalne fisk vi tok inne i fjorden, 
var ovariene enda mindre utviklet. 

Vi vet fremdeles lite om håkjerringens vandringer, veksthastighet 
og den alder den kan oppnå. Dersom fordøyelsen er så langsom som 
funnene av hvitpelsete selunger indikerer, kan det bety at også 
veksten er langsom. Det ser ut for at håkjerringen forholdsvis lett 
blir utfisket i et område, hvilket i så tilfelle kan tyde på at 
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or alive, shortly after they came into the sea rather early in the 
spring. It thus appears that the Greenland Shark may have a very 
slow digestion; in that case the pups may have remained in the 
shark stomachs up to maximum four months. 

This leads to some vere interesting speculations concerning 
the speed of digestion in the Greenland Shark, but this is only a 
special case of a more general problem, viz. the dependence of 
the speed of digestion upon temperature and the size of the food 
particles in poikilothermic animals. Digestion evidently takes 
place only on the surface of the food particles, the greater their 
size, combined with low temperature, the longer is the time 
needed for their complete digestion. 

None of the females examined were sexually mature; their 
ovaries were of small size. 
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hadde fått den i reketrålen utenfor Hvaler, og da de ikke visste hva 
dette var for noe rart, hadde de levert den til avisen til bestemmelse, 
og derfra var det altså Zoologisk museum mottok den. Nå er jo ikke 
svarthåen noen sjeldenhet, så den var på vei i søppelbøtten, da jeg 
ble var noen rare dannelser på ryggen av den. På høyre side fremme 
ved piggen i første ryggfinne satt det to store svartfiolette klumper 
(fig. 1). Det så ut som de var blitt kuttet av, slik at noe av det 
lysegule indre av klumpen kom frem i «snittflaten». Jeg hadde aldri 
sett noe slikt før, og preparant Blomberg var så elskverdig å ta noen 
bilder av denne håen med de rare dannelsene på (fig. 1 og 2). 
Klumpene var kraftig forankret i haiens rygg, og da vi snittet opp 
huden, fant vi nesten like meget under den og innboret i kjøttet. Det 
kom tilsyne en stor, gulhvit klump, og denne viste seg å sende en hel 
del forgreininger videre inn i fiskekjøttet. 

Det vi hadde funnet, var et parasittisk krepsdyr: Anelasma 
squalicola (Loven, 1844). Dyret hører med til gruppen ranke-
føttinger (Cirripedia) og er altså i slekt med rurene og enda mer 
med langhalsene (andeskjellene) som vi kan finne på rekved o.l. i 
sjøen. Hos rankeføttingene er individene festet til underlaget med 

En krepseparasitt [Anelasma squalicola 
(Loven, 1844)] hos svarthå. 

Av Rolf Vik. 

Den 16. mars 1954 kom det inn til Zoologisk museum en 
«merkelig fisk» sendt fra «Fredrikstad Blad». Fisken var i grunnen 
ikke så merkelig, det var en svarthå hunn (Etmopterus spinax) med en 
lengde av 52 cm og en vekt av 670 g. Det var noen fiskere som 
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hodepartiet. Fra baksiden av dette partiet er det utviklet en hudfold, 
en kappe, som omgir dyret. Innenfor kappen finner vi en kropp 
med et snabelformet munnparti, seks par cirrer eller føtter og 
bakerst en stor penis. Av indre organer finner vi i kroppen en 
tarmkanal og testikler, og hos langhalsene er det sterkt forlengete 
hodeparti fylt av ovariene. Fra ovariene fører en utførselskanal som 
munner ved første fotpar. Bortsett fra at bygningen er litt spesiell 
for enkelte organers vedkommende, er Anelasma bygget slik som 
langhalsene (fig. 3). Det som kommer i tillegg, er de lange, tynne 
utløperne som går fra dette fortyklcete hodepartiet som er gravet 
inn under huden og videre inri i muskulaturen. Disse 
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med Anelasma festet ved fremre eller bakre ryggfinne. Broch angir 
at han også har funnet parasitten ved gattet. 

De fle.,te som har skrevet noe om parasitten, angir at det 
nesten alltid er to stykker tilstede. Broch har funnet hele fem i en 
ansamling. Dette at den nesten aldri forekommer alene, har gjort at 
noen forskere har ment at det er nødvendig med en 
kryssbefruktning mellom disse hermafroditiske dyr. Men Broch 
peker på at egg og spermier blir modne. til samme tid i det enkelte 
dyr, og det er ikke vanlig hos hermafroditer som er avhengig av 
kryssbefruktning. Muligheten for kryssbefruktning er i allfall svært 
ofte tilstede, idet det etter Johnstone og Frosts undersøkelser viser 
seg at de Anelasmaer som sitter sammen, i regelen er på samme 
utviklingsstadium. 

Frost (1928) beskriver nauplius-larven av Anelasma. De larvene 
han hadde til disposisjon, var blitt klekket av egg som var dissekert 
frem fra rognsekkene i kappehulen. Larvene blir beskrevet som 
meget klossete og ineffektive i sine bevegelser, men dette mener 
Frost skyldes at larvene i naturen skulle ha levet videre i 
kappehulen en tid, før de nådde et mer rasktsvømmende stadium. 
Det er nemlig ikke lett å forklare hvordan så dårlige svømmere 
skulle kunne greie å komme over på et nytt vertsdyr. Disse kunstig 
klekkete larvene har Frost benyttet til sin beskrivelse av Anelasma's 
nauplius. Det er bare det ytre utseende som beskrives, idet dyrets 
indre er så lite differensiert på dette stadium at det ikke var mulig å 
finne noe sikkert ut av det. 

Det ser ut som det er svarthåen som er den alminneligste 
verten for Anelasma, men parasitten er også funnet på noen andre 
haier. Broch nevner at den er funnet på brugde (Selache maxima), 
og Loven og Darwin angir også pigghå (Squalus acanthias) som 
vert. Loven fant også parasitten på håkjerring (Somniosus 
microcephalus). Særlig dette at også pigghåen kan være vert, skulle 
gjøre det mulig å utføre vellykte forsøk i akvarier under forhold 
som er mer naturlige enn det vil bli med en dypvannsfisk som 
svarthåen. 

Skal man få noe mer greie på Anelasma's forplantningsforhold, 
vil man være avhengig av store og driftssikre akvarier. I det hele er 
det en mengde parasitologiske problemer fra saltvann som ikke er 
løselige uten at en kan holde de tildels store vertsdyrene i live i 
lengre tidsrom. Det er å håpe at de store akvarier som skal tas

utløperne likner meget på utløpere som en finner hos en 
parasittisk krepsdyrgruppe, de såkalte Rhizocephaler eller 
Kentrogonider. En representant for disse krepsdyrene (Sacculina) 
finner vi f.eks. som parasitter hos strandkrabber. Hos disse 
dyrene står de trådformete utløperne i ernæringens tjeneste, og de 
trådene en finner hos Anelasma, har trolig samme funksjon. Dette 
støttes av den iakttagelse at munnføttene og også cirrene er sterkt 
redusert på Anelasma i forhold til det en finner hos ikke-
parasittiske cirripedier. Det tyder på at næringsopptagelsen 
gjennom munnen ikke er av samme viktighet for Anelasma som 
for de andre. På den annen side ser det ikke ut til at parasitten har 
noen synderlig innvirkning på vertsdyret etter de undersøkelser 
som er gjort av Johnstone og Frost (1927). De histologiske 
forandringer de fant i vevet rundt parasittens «røtter», var 
forbausende ubetydelige. 

Det er den svenske forsker Loven som har fått sitt navn 
knyttet til Anelasma squalicola, da han var den første som satte 
navn på det dyret han beskrev fra svarthå. Men det var den 
norske biskop 
J. E. Gunnerus som, såvidt det fremgår av litteraturen, beskrev og 
tegnet dyret allerede i 1763. Hans beskrivelse og tegninger er så 
gode at det ikke er tvil om at det er Anelasma han skriver om, 
særlig da det ikke er påvist mer enn en art av slekten. Men «Det' 
Trondhjemske Selskabs Skrifter» hadde sikkert ikke synderlig stor 
utbredelse, og hans beskrivelse ble lenge upåaktet. Da han ikke 
hadde satt noe navn på dyret, er hans befatning med det nærmest 
bare av historisk interesse. Loven's beskrivelse var nokså 
kortfattet, så selveste Darwin fant det nødvendig å gi en mer 
utførlig beskrivelse av Arvelasma i sin store monografi over 
cirripediene i 1853. Fra norsk side har vår verdenskjente 
cirripedforsker, professor Hj. Broch, bidratt med flere arbeider til 
å bringe klarhet over dyrets bygning og systematiske stilling. Det 
siste noe mer utførlige arbeide over Anelasmas anatomi er levert 
av Johnstone og Frost (1927). 

Parasitten er øyensynlig ikke særlig sjelden. Broch fant at ca. 7 % 
av svarthåene fra Trondheimsfjorden var infisert, og Johnstone og 
Frost angir en infeksjonsprosent på ca. 5 for svarthå fra området 
sydvest for Irland. Gunnerus angir at han fant 5 svarthå «av mange» 
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Winsnes. Han har et ganske godt kjennskap til fugler, og derfor ba 
jeg ham å merke seg og notere ned alt som han måtte finne av 
interesse i syd og øst av «Norway Station», ekspedisjonens hoved-
kvarter, som nå har ligget der nede i mer enn to år. 

T. S. Winsnes fortalte at han så flygende snø petreller over 
isødet mellom fjellskråningene og havet i så å si hele det felt som 
dekkes av kartet. I fjellene fant han kolonier av dem i området 
70°30' til 71°55' syd bredde, og 9° til 11°45' øst lengde. De hadde 
redene sine i de nordlige fjellskråninger fra 1500 meter over havet, 
hvor fjellet og isbreen møttes, helt opp til 2000 meter. Her var de 
godt beskyttet mot vinden som blåste øst- og sydøstlig. 

Redene lå mellom stener, vesentlig i huler, hvor fuglene satt 
fra 10 til 50 cm fra åpningen. Det fantes ikke redematerialer, 
bortsett fra noen fjær som var falt fra fuglen selv. Det var heller 
ikke tegn til redegrop. 

Egget var skjøvet fremover under fuglen, og kunne med letthet 

i bruk i Bergen, og forhåpentlig også ganske snart i Oslo, vil gjøre 
det mulig for norske forskere å bli med i den eksperimentelle 
utforskningen av havets gåter i enda større utstrekning enn hittil. 

 

Snø petrell (Pagodroma nivea) med 
reder i Dronning Mauds innland. Av 
H. L. Løvenskiold 

En ekspedisjon som ble sendt ut av Norsk Polarinstitutt til 
Dronning Mauds land i Antarktis i 1956, rapporterte at den hadde 
funnet fuglekolonier i fjellene omkring 300 kilometer fra havet. 

Den 1. november 1958 sendte Instituttet en annen ekspedisjon 
til det samme område, og blant medlemmene var geologen T. S. 
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en fugleunge samt prøver av det voksliknende stoffet, en 
oljeprøve og et ferskt egg. En storm petrell, Oceanites oceanicus, 
ble observert. Den 11. januar gikk Winsnes 6 km lengre sydover 
og fant ti reder som alle var bebodd. Alle steder hvor Pagodroma 
hadde reder, fant han også S. antarcticus. Når sledegjengene 
hvilte, kom disse fuglene på visitt. Den 12. januar, 21 km lengre 
øst, fant han adskillige reder med Pagodroma, og dagen etter, 
ennå et område med reder. Her var det også et rede med 
Stercorarius antarcticus som inneholdt en død nylig utklekket 
unge. Rundt omkring dette lå en mengde rester av unge petreller, 
men ingen av voksne fugler. Den 20. januar på 71°30' syd og 
11°45' øst fant man et enkelt Pagodroma-rede, og et par S. 
antarcticus ble observert. 

Glasiologen Lunde er også kommet tilbake til Norge etter to år 
ved «Norway Station», og han har gitt meg noen utfyllende 
notater. Den 12. februar 1958 på 72° syd og 4°20' øst fant man 20 
Pagodroma-reder. I disse var det ni egg med døde fosterspirer og 
noen få levende unger. Adskillige døde fugleunger lå spredt rundt 
omkring. Noen få S. antarcticits ble sett i nærheten av dette 
området. Den 15. februar, omkring 15 km lengre sydøstover, fant 
man ti reder. Her var det et egg, to levende og adskillige døde 
unger. 

Den 30. november 1958 på 71°57' syd og 2°50' øst ble det sett 
et stort antall Pagodroma, men bare ett rede med et egg. Den 1. 
desember, ikke langt fra samme sted, så man mange snø petreller, 
men det så ut som bare en av dem hadde rede. Overalt hvor 
Pagodroma hadde slått seg ned, fløy S. antarcticus i sirkler over 
områdene, men petrellens reder lå alltid slik til at det var vanskelig 
for joen å rekke inn i dem. 

oppdages som en bule under brystfjærene. Tilsynelatende hvilte 
ikke eggene på underlaget i redet, men var plasert mellom kroppen 
og de lange brystfjærene, slik at de hvilte på disse. De rugende 
fuglene var svært lite sky, og de forlot ikke redet, selv om de ble 
løftet opp med håndtaket på en isøks, når man skulle undersøke 
om de lå på egg eller hadde unger. Rundt omkring redene i kløfter 
mellom stenene lå et stort antall gamle egg, og mer eller mindre 
inntørkede lik av unger, død i forskjellige stadier av utvikling. 

Når man nærmet seg, sprøytet fuglen ut en oljestråle av farge 
som tomatsaft, vanligvis med en rekkevidde på 75 cm, men unn-
takelsesvis opp til en meter fra redet. Fuglen kunne gjøre tre 
slike utsprøytninger før den var tom. Oljen hadde ingen 
ubehagelig lukt. Den dekket stenene på utsiden av åpningen, og 
her hadde den stivnet til et stoff så hardt at man måtte bruke 
hammer for å få slått det istykker. Som oftest var det omkring et 
kilo av stoffet foran redene, men det fantes også enkelte klumper 
som veide henimot 10 kilo. Innkapslet i dette voksliknende 
stoffet fantes enkelte lik av fugleunger. Fra taket i hulene hadde 
oljen dryppet og stivnet til drypstensformer foran inngangen. De 
ferskeste stykker av voksen var brungul av farge, mens eldre 
stykker var gråstensfarget og svært harde. 

En sittende fugl ble opphisset når man nærmet seg, og den 
tok til å skrike med en lyd som minnet om en angripende 
rødnebbterne, «tekk-tekk-tekk....». Fra reder i stenuren hvor 
fuglene lå uforstyrret, hørte man andre lyder som hørtes som 
noe mellom den dype, hese strupelyden av en havhest, og et 
krykjeskrik når den blir forstyrret i koloni (ikke den vanlige 
krykjelåt). 

Den 8. januar 1959 på 71°55' syd og 9°50' øst fant man flere 
reder. I enkelte av dem satt fuglene på hvert sitt egg. De andre 
redene var tomme. Det ble ikke sett noen unger. På samme sted 
ble det også sett to par tyvjoer Stercorarius antarcticus. Disse 
fuglene hadde sannsynligvis sitt rugeområde i nærheten, skjønt 
man fant ikke redene deres. Den 10. januar ble fjorten 
Pagodroma-reder undersøkt. Av disse ble tre funnet tomme, ett 
inneholdt en nylig utklekket unge, og de ti andre ett egg i hvert. 
Mellom 20 og 50 reder var besatt, mens omkring dobbelt så 
mange ikke var i bruk. Herfra ble det samlet inn et gammelt egg 
og et inntørket lik av 

Denne artikkel er trykket på engelsk. The Ibis, Vol. 102, 
Januar 1960. 
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Resistens mot insektmidler hos 
helseskadelige insekter. 

 

Av Lauritz Sømme. 

Oppdagelsen av DDT i de siste årene av annen verdenskrig 
åpnet nye og uanete muligheter i kampen mot insektene. Midlet 
fikk, og har fortsatt, en utstrakt anvendelse i landbruk og 
hagebruk, samtidig som det viste seg effektivt mot en rekke 
helseskadelige insekter. Bekjempelsen av mange skadedyr kunne 
utføres enklere og mer effektivt enn med de metoder man kjente 
til tidligere. 

Dessverre førte bruken av DDT også til uforutsette vanskelig-
heter, og etterhvert ble man klar over at en rekke insektarter kan 
utvikle motstandsdyktighet mot midlet, og det av en størrelses-
orden som i mange tilfeller gjør bekjempelsen umulig. Denne 
egenskapen, eller resistens, er særlig kjent hos helseskadelige 
insekter, men også blant skadedyr på planter er det funnet en 
rekke eksempler. 

Resistens hos insekter er ikke et nytt fenomen, og allerede i 
1916 ble det oppdaget at den californiske skjoldlus i mange deler 
av California kunne motstå langt større doser av blåsyre enn 
normalt. Dette ble mer betraktet som en kuriositet enn som et 
problem av betydning, og det var først med utviklingen av 
resistens mot de moderne insektmidlene at oppmerksomheten for 
alvor ble rettet mot egenskapens praktiske betydning og natur. 

Resistens mot DDT ble første gang funnet i Arnäs i Nord-
Sverige i 1946, hvor man etter kort tids bruk ikke lenger kunne 
redusere bestanden av husfluer i fjøs og grisehus. Heftige klager 
beskyldte fabrikkene i Sveits for å fremstille uvirksomme prepa-
rater, og en representant ble sendt oppover for å se på 
forholdene. Hans undersøkelser viste imidlertid at forklaringen 
var en helt annen. Fluene i Arnäs var virkelig i stand til å motstå 
adskillig større mengder DDT enn normalt. 

Kort tid senere ble det funnet DDT-resistente husfluer i 
Italia, Danmark og U.S.A., og etterhvert har meldinger fra en 
rekke land over hele verden vist at dette insektmidlet var lite 
egnet til husflue 

bekjempelse på lengre sikt. En lignende utvikling fulgte med 
bruken av andre typer av de såkalte klorerte insektmidlene, som 
f.eks. lindan, chlordan og dieldrin. Selv om det ble sprøytet oftere 
og oftere, og brukt sterkere og sterkere doser, var det ikke mulig å 
oppnå en tilfredsstillende reduksjon i antallet av fluer. Ved 
kontinuerlig bruk av klorerte midler gikk det mange steder neppe 
mer enn tre-fire år før man måtte gå over til andre 
bekjempelsesmetoder. Også her i landet har det foregått en slik 
utvikling, og selv om man på enkelte avsidesliggende steder 
kanskje kan oppnå gode resultater, er resistente husfluer så 
utbredt at det ikke lenger selges klorerte insektmidler til bruk i 
fjøs og grisehus. 

Disse forholdene gjorde det nødvendig å finne andre, effektive 
midler. Forskjellige organiske fosfor-forbindelser, som parathion, 
malathion og diazinon ble mer og mer tatt i bruk, samtidig som 
det ble startet laboratorieundersøkelser for å finne ut sjangsene 
for at fluene også skulle utvikle resistens mot disse. Resultatene 
var ikke helt lovende, for husfluer som var utsatt for fosformidler 
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i ca. hundrede generasjoner, utviklet en ganske svak motstands-
kraft. I 1955 ble det for første gang funnet resistens under natur-
lige forhold, idet fluer fra danske gårder bl.a. kunne tåle tre til fem 
ganger større doser av parathion enn normalt. Dette er en grad av 
resistens som ligger på grensen av det som vil være av praktisk 
betydning, men i de senere år er det oppdaget flere tilfeller hvor 
resistensen er så stor at også enkelte av fosformidlene har blitt 
ubrukelige. Det er ennå for tidlig å forutsi om dette vil bli den 
alminnelige situasjon i årene fremover, men det er i allefall tydelig 
at resistens mot fosformidler utvikles forholdsvis langsomt. Skulle 
det gå så galt at de helt utspiller sin rolle i kampen mot fluene, får 
vi håpe at vi innen den tid står rustet med nye midler. 

Resistens hos husfluer har således ennå ikke ført til uover-
kommelige vanskeligheter, og det kan man heller ikke si om 
resistens hos andre helseskadelige insekter. Men de perspektivene 
som åpner seg, er faretruende, og krever at man er på vakt mot 
nye tilfeller, og bruker kjemikaliene med omtanke. Jeg tenker her 
særlig på de eksempler man kjenner til resistens hos 
malariamyggen - Anopheles-artene. 

Malaria har lenge vært i sterk tilbakegang i Nord-Amerika og 

de fleste europeiske land. I De forente stater hadde man i 1957 
bare ti sykdomstilfeller, mens man i begynnelsen av 30-årene 
regnet med over seks millioner årlig. De moderne insektmidlene 
har bidratt sterkt til å øke hastigheten av denne tilbakegangen, og 
fremfor alt har de hatt en enorm betydning i bekjempelsen av 
malaria i andre verdensdeler. 

Etter krigen ble det lagt opp store programmer med det mål å 
utrydde malariamyggen. Hytter og hus ble sprøytet med DDT og 
beslektede midler. Det belegget, som dannes på tak og vegger, har 
lang virketid, og dreper mygg som setter seg på det. Ved siden av 
denne metoden bekjempes mygglarver ved at man sprøyter myr- 
og vannområder med insektmidler. 

Intens bruk av DDT, lindan og dieldrin har ført til en betraktelig 
reduksjon av malaria i de fleste land i Syd- og Mellom-Amerika, og i 
Chile og store deler av Venezuela regner man med at sykdommen er 
utryddet. I Europa håper man at malaria vil være forsvunnet 
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aegypti) vært gjenstand for stor oppmerksomhet. Oppdagelsen av 
dens betydning omkring år 1900 førte til at man kunne stanse eller 
redusere gulfeberepidemier ved bestrebelser på å holde myggen 
borte fra hus, og ved å sprøyte dens utklekkingsplasser med olje. 
Et velkjent eksempel på dette er det helsemessige arbeide som ble 
utført under Panama-kanalens bygging, og som gjorde det mulig å 
fullføre forbindelsen mellom de to verdenshav. 

I årene etter krigen har også gulfebermyggen blitt bekjempet 
med DDT, og siden dens levevis er knyttet til menneskeboliger, 
har den ofte blitt utsatt for insektmidler i forbindelse med kam-
panjer mot maleria. Under et slikt tiltak ble det i Trinidad i 1950 
oppdaget at gulfebermyggen mange steder forekom i store 
mengder i DDT-behandlete hus. Sprøyting av myggens 
utklekkingsplasser gav heller ikke tilfredsstillende resultater, og 
noen spredte tilfeller av gulfeber i 1954 vakte den største 
bekymring. En intensivering av sprøyteprogrammet hjalp allikevel 
til å redusere bestanden av mygg, og ved hjelp av vaksinasjon ble 
utbruddet av en gulfeberepidemi stanset i tide. 

Resistens mot insektmidler er også kjent fra andre mygg-arter 
av Aedes-slekten og fra flere Culex-arter. Liksom hos malaria-
myggen er det imidlertid et påfallende trekk at resistensen ofte har 
en begrenset geografisk utbredelse. Selv om et eller flere midler 
svikter i et område, har man andre steder brukt de samme midlene 
i en årrekke uten komplikasjoner. Hvorvidt dette vil bli en perma-
nent tilstand, er vanskelig å forutsi, men kanskje er det bare et 
tidsspørsmål når resistensen vil bli mer alminnelig utbredt. I 
allefall er det grunn til at man har oppmerksomheten rettet mot 
problemet, og det arbeides idag med mulighetene for å bruke 
insektmidler med organiske fosfor-forbindelser til myggbekjem-
pelse. 

Foruten husfluen er det bare menneskets kroppslus som kan 
fremvise resistente stammer over hele jorden. Under siste 
verdenskrig oppnådde man glimrende resultater mot typhus-
epidemier ved 
å behandle personer med lus med et DDT-pulver, som ble blåst 
på innsiden av klærne. Senere har denne metoden med hell vært 
brukt til å bekjempe typhus over store deler av verden. Under 
Korea-krigen ble det første gang påvist DDT-resistente kroppslus, 

i løpet av ti år, og i mange asiatiske land har bekjempelsen av 
malariamyggen sterkt redusert antallet av sykdomstilfeller. Den 
største utryddelseskampanjen, som hittil er satt i verk, ble startet i 
India i 1958, og man håper å få bukt med sykdommen i et 
område hvor det lever 300 millioner mennesker. 

I Grekenland, som er et av de verst malariaherjete land i 
Europa, hadde man en til to millioner sykdomstilfeller i årene før 
krigen. Innvendig sprøyting av boliger og sprøyting av 
utklekkingsområder fra fly ble startet i 1946, og har redusert 
antallet til 10-15 tusen om året. Under denne kampanjen fikk man i 
1951 den første føling med resistens hos Anopheles-mygg, og senere 
har DDTresistens hos den viktigste smittebæreren - Anopheles 
sacharovi - blitt utbredt over hele Grekenland. I de siste årene har 
man derfor benyttet chlordan og dieldrin, men myggen har også 
blitt resistent mot disse. Mens medisinsk behandling av malaria 
vanskelig kan utrydde sykdommen når den er sterkt utbredt, vil det 
under de nåværende forhold i Grekenland antagelig være en 
løsning for å fjerne de siste restene. 

Et annet eksempel på resistens er kjent fra Saudi-Arabia, hvor 
innendørs sprøyting med DDT mot Anopheles stephensi ble 
startet i 1947. Sprøytingen resulterte i en påtagelig tilbakegang av 
malaria inntil 1955, hvor tilfellene igjen tiltok i antall. En antagelse 
om at malariamyggen hadde utviklet resistens ble bekreftet, 
samtidig som det viste seg at den var fullt følsom mot dieldrin. 
Dette insektmidlet ble derfor med hell brukt til å erstatte DDT. 

I de nordlige delene av Nigeria førte en antimalaria-kampanje 
mot Anopheles gambiae til resistens mot dieldrin i løpet av 
halvannet år. Myggen viste seg også å være resistent mot en del 
beslektede midler, men ikke mot DDT. Foreløpig er dette et isolert 
tilfelle, idet bekjempelse av samme art med dieldrin i andre deler av 
Afrika ikke har ført til komplikasjoner. 

Det kunne nevnes ennå flere eksempler på Anopheles-arter som 
har utviklet resistens, eller i allefall er mistenkt for det. Men 
heldigvis ser det også ut til at det hos en rekke arter ikke har 
inntruffet forandringer i følsomhet, selv om de har vært bekjempet 
med klorerte insektmidler i en årrekke. 

Blant andre helseskadelige insekter har gulfebermyggen (Aedes 
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mot lindan, men resistensen økte ytterligere hundre ganger i de 
følgende ti generasjonene. 

Hvis man opphører å bruke insektmidler, skulle man vente at 
insektene igjen vil vende tilbake til normal følsomhet. Det er også 
påvist flere ganger at resistens fører med seg egenskaper som er 
ugunstige for individet, som f.eks. forlenget tid for larve-
utviklingen. I praksis ser det imidlertid ofte ut til at arveanleggene 
for resistens ikke i vesentlig grad virker hemmende på individenes 
konkurransedyktighet. I særdeleshet kan en lav grad av resistens 
bli opprettholdt over lang tid, og stammen vil meget hurtig bygge 
opp høye grader hvis den igjen blir utsatt for insektmidler. 

Ytterligere komplisert blir forholdene fordi resistens mot et 
insektmiddel fører til at resistens mot andre midler bygges 
hurtigere opp. Bruker man f.eks. lindan mot DDT-resistente 
husfluer, vil disse meget hurtigere bli lindan-resistente enn om 
DDT ikke hadde vært brukt på forhånd. Videre fører resistens 
mot ett middel ofte til at insektene automatisk blir resistente mot 
andre midler. Lindan-resistente husfluer kan f.eks. som regel 
motstå store doser av chlordan eller dieldrin, uten at de på 
forhånd har vært i kontakt med disse. Likeledes vil DDT-
resistens uvergelig føre til resistens mot en rekke DDT-
beslektede midler. 

Slike forhold legger selvsagt vanskeligheter i veien for den 
praktiske bekjempelsen. Samspillet mellom resistens mot for-
skjellige midler, og det forhold at lave grader av resistens kan 
opprettholdes gjennom mange generasjoner, gir lite håp om at 
man i overskuelig fremtid kan vende tilbake til et middel som en 
gang har sviktet. 

Den fysiologiske siden av resistensproblemet er best 
undersøkt hos husfluer. Man har med sikkerhet kunnet fastslå at 
DDTresistens delvis skyldes et enzym, som ved fraspalting av 
klorvannstoff omformer DDT til den ugiftige forbindelsen DDE. 
Etter det man hittil vet, er dette enzymet tilstede i alle resistente 
stammer, mens det bare forekommer i små mengder, eller 
mangler, hos følsomme fluer. 

Det hersker imidlertid tvil om hvorvidt denne nedbrytningen 
kan forklare hele resistensfenomenet hos husfluer. Enkelte 
forskere mener at det også finnes andre måter for omdannelsen 
av DDT til 

og dette førte til vanskeligheter med å stanse epidemier i fange-
leirene. Siden den gang er det funnet resistente stammer i Nord- 
og Syd-Amerika, Afrika og Europa, og i flere asiatiske land. 

Resistente veggedyr er vesentlig påvist i tropiske strøk, og det 
foreligger en rekke meldinger om at DDT har sviktet i 
bekjempelsen av forskjellige arter av lopper. Resistens hos 
kakkerlakker er bl.a. kjent fra De forente stater, og en mistanke 
om resistens hos stikkfluer i Sverige ble bekreftet med fluer fra 
norske gårder. 

De undersøkelser som har blitt utført for å klarlegge årsakene 
til resistens, har vist at dette er en arvelig egenskap. Man regner 
med at arveanleggene fantes allerede før insektmidlene ble tatt i 
bruk, og en god bekreftelse på dette ble funnet hos malariamygg i 
Nigeria. Resistens mot dieldrin skyldtes i dette tilfelle et enkelt 
arveanlegg, og det var også mulig å påvise at arveanlegget fantes 
hos en ganske liten prosent av myggene fra områder som ikke var 
sprøytet med dieldrin. Ved at individer med arveanlegg for 
resistens har størst sjangser til å overleve bekjempelsestiltak, får 
de også størst sjangse til å formere seg. På denne måten vil 
resistensen øke langsomt i en stamme av insekter. 

Meget tyder på at forskjellige arvemekanismer kan ligge til 
grunn for resistens. Hos husfluer er det flere ganger påvist at 
DDT-resistens skyldes et enkelt arveanlegg, mens det på den 
annen side også er vist at resistens mot DDT og lindan skyldes 
flere arveanlegg, hvis virkning summeres. Slike polygene systemer 
er også funnet flere ganger hos bananfluer. 

Utviklingen av resistens i praksis vil være avhengig av hvilken 
type av arv som ligger til grunn, og med hvilken hyppighet arve-
anleggene er utbredt blant insektene. Hastigheten vil selvsagt 
også influeres av antall generasjoner i året, og videre finner man 
som regel at resistensen øker hurtigst når en stor del av insektene 
blir drept i hver generasjon. 

Siden arveanleggene for resistens forekommer med meget 
liten hyppighet blant insektene før bruken av insektmidler, finner 
man i praksis at resistensen til å begynne med øker meget 
langsomt. Etterhvert som arveanleggene akkumuleres, tiltar 
hastigheten. Et eksempel på dette er en stamme av husfluer, som 
under laboratorieforhold brukte tredve generasjoner på å bli ti 
ganger mer resistent 
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ugiftige forbindelser, men man har ennå ikke identifisert andre 
nedbrytningsprodukter enn DDE. Hos menneskets kroppslus, og 
tildels hos mygg og kakkerlakker, synes det imidlertid å være sikkert at 
DDT nedbrytes til andre forbindelser enn DDE, selv om disse ennå 
ikke er identifisert. DDE's skjebne i fluekroppen er heller ikke kjent, 
men da det ser ut til at konsentrasjonen avtar gradvis, kan DDE 
neppe være det endelige nedbrytningsprodukt. 

Når det gjelder resistens mot andre insektmidler, er forholdene 
ennå mer uklare. Undersøkelsene har vesentlig blitt begrenset til 
DDT og lindan på grunn av tekniske vanskeligheter ved å påvise små 
mengder av de andre midlene. Forskjellige forhold tyder på at lindan 
blir absorbert langsommere, og omsatt hurtigere hos resistente fluer 
enn hos følsomme, men dette er antagelig ikke nok til å forklare de 
høye grader av resistens som er påvist. 

Det er imidlertid av stor betydning for forståelsen av resistens 
som en fysiologisk mekanisme at man har kjennskap til hvilke typer 
som er knyttet sammen. Som tidligere nevnt faller tydeligvis resistens 
mot klorerte insektmidler i to grupper, hvorav den ene omfatter 
DDT og kjemisk nærbeslektede midler, og den andre lindan, dieldrin 
og lignende polyklorerte aromatiske forbindelser. Dette tyder på at de 
forskjellige midlene innen en av gruppene kan bli nedbrutt av den 
samme fysiologiske mekanisme, mens det derimot må være 
forskjellige enzymer som virker på hver gruppe. 

Resistens mot de organiske fosformidlene er ennå så nytt at det 
ikke foreligger mange opplysninger om forholdet mellom resistens 
mot de forskjellige midlene. De data, som er tilgjengelige, tyder 
imidlertid på at det her kan dreie seg om flere nedbrytnings-
mekanismer. Således ser det ut til at det er en sammenheng mellom 
resistens mot parathion og diazion, mens bruk av disse midlene ikke 
har fremkalt resistens mot malathion. På den annen side har man 
funnet sterkt malathion-resistente husfluer uten at motstands-
dyktigheten mot parathion og diazinon var vesentlig forøket. Siden 
det stadig dukker opp nye tilfeller over hele verden av resistens mot 
de organiske fosformidlene, vil fremtidig forskning sikkert bringe 
større klarhet i disse spørsmål. 

Hvis vi hadde hatt et mer detaljert kjennskap til de fysiologiske 
forsvarsmekanismer hos resistente insekter, ville det kanskje vært 

mulig å utvikle metoder til å unngå at de trer i funksjon. En til-
nærmelse til en slik løsning av resistensproblemet hadde man i de 
såkalte synergister, som ble tilsatt DDT for å bekjempe resistente 
fluer. Synergistene var stoffer, som på en eller annen måte overvant 
DDT-resistensen, men uheldigvis var fluene også istand til å utvikle 
motstandskraft mot kombinasjonen DDT-synergist. 

På det nåværende tidspunkt har vi ingen effektive metoder til å 
stanse utviklingen av resistens, og den eneste muligheten ligger i å 
finne frem til nye insektmidler. 1 enkelte situasjoner vil det også 
kanskje være en løsning å unnlate å bruke spesielle typer av midler. 
Det har f.eks. vært foreslått at man ikke skal anvende lindan mot 
menneskets kroppslus, slik at dette midlet kan reserveres for alvorlige 
utbrudd av typhusepidemier. 

Man må også ha for øyet at metoder som vanskelig kan brukes i 
stor målestokk, kan være virksomme der hvor insektmidlene har gjort 
et forarbeide. Eksempler på dette har vi sett i kombinasjonen 
insektmidler og vaksinasjon for å stanse gulfeber, og i insektmidler og 
medisiner mot malaria. Når det gjelder helseskadelige insekter, er det 
også av den største betydning at man legger vekt på hygiene, som et 
middel til å stanse insektene og de sykdommer de overfører. 

Det er heller ikke utenkelig at fremtiden kan gi oss helt nye og 
effektive våpen i kampen mot resistente insekter. En metode, som har 
vært benyttet med hell til å utrydde en spesiell art av bremser på øya 
Curacao, besto i at man slapp ut hanner som var sterilisert ved 
radioaktivitet. Når fertile hunner parret seg med slike hanner, la de 
egg som ikke kunne utvikles. En annen mulighet ligger i hormoner, 
som kan trenge gjennom insektenes hudpanser, og som virker 
forstyrrende på deres vekst og utvikling. Slike hormoner har blitt 
isolert, men ennå er det et langt sprang før de kan fremstilles syntetisk 
til praktiske formål. 
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Svarthalespoven (Limosa limosa) også 
observert i Østfold våren 1958. 

fjorden i mai. De rasebestemte individene funnet på Jæren tyder 
jo nettopp på et vårtrekk gjennom Norge. 

Det er av stor interesse å få påvist hvilke raser de 
eksemplarene tilhører, som blir funnet i Norge i årene fremover. 
Sikker bestemmelse kan man bare foreta på innsamlede individer. 
Nebbmål og vingemål er de viktigste data for bestemmelsen. Det 
interessante ligger ikke i endelig å få påvist den sørlige rasen på 
norsk område, men om rasen holder på å gjøre fremstøt nordover. 
Flere individer på forlenget trekk nordover samtidig kan føre til 
hekking hos oss. Det faktum at arten er påvist i Sør-Norge særlig 
hyppig i de senere år (1947, 1951-54, 1958) kan bero på at sørlige 
individer stadig gjester oss og at arten når som helst kan opptre 
som rugefugl i våre sørlige strøk. Men de hyppige observasjoner 
kan også bero på den større interesse for fugler blant folk i 
etterkrigsårene, enn tidligere, og ikke minst på grunn av mer eller 
mindre regelmessige kontroller på myrlendt område hvor vaderne 
holder seg om våren. 

Den annen mulighet kan være like interessant. Foregår der et 
mer eller mindre regelmessig trekk av islandspoven over Sør-
Norge om våren? Arten overvintrer i Middelhavslandene og i 
VestEuropa. Den passerer Danmark regelmessig, men fåtallig 
(Loppen 

Av Nils-Jarle Ytreberg. 

Stensrud og Møller (Fauna 1958 s. 37) meddeler om 
iakttagelser av svarthalespove på Fornebu ved Oslo i tiden 1.-12. 
mai 1958, og Norderhaug (Sterna 1959 s. 263) så et eksemplar av 
arten i Presterødkilen ved Tønsberg 18. mai samme år. 

Også en tredje observasjon av svarthalespove ble gjort ved 
Oslofjorden denne våren. På ettermiddagen 7. mai skremte jeg 
opp et enslig individ på en strandmyr på Aven i Råde. Det hvite, 
kraftig markerte båndet på langs av vingens overside, og den 
hvite overgumpen og halen i sterk kontrast til det brede, svarte 
tverrbåndet ytterst på halen, var ikke til å ta feil av. Fuglen ga fra 
seg en klar, kraftig låt idet den lettet. Jeg støkket den en gang litt 
senere, men da fløy den langt avgårde og ble ikke sett siden. 

Svarthalespoven er funnet rugende en gang i Norge - på 
Andenes i Troms i 1955 av H. Holgersen og J. F. Willgohs. Arten 
er tidligere skutt eller observert på Jæren en del ganger i års-
perioden 1926-1954. De siste 4 årene av perioden ble den sett 
årvisst av Ingebret I. Grude ved samme vann tett ved hans bolig. 
I 1954 ble den også sett på Lista. Samtlige observasjoner er gjort i 
mai og til dels i juni. De skutte eksemplarene er alle av den 
nordlige rasen «islandsspoven», Limosa limosa islandica som 
ruger på Island. Den sørlige rasen L. limosa limosa som blant 
annet ruger i Danmark og Sør-Sverige, er ikke med sikkerhet 
påvist i Norge (se Holgersen - Willgohs: Astarte 13, 1956). 

Forfatterne av notisene om svarthalespoven ved Oslo og 
Tønsberg mener at det er mest sannsynlig at eksemplarene 
tilhører den sørlige rasen. Det er vel mulig at det i alle eller noen 
av de tre tilfellene i 1958 dreier seg om individer av sør-rasen 
med forlenget trekk. Men det er vel like naturlig å anta at det 
gjelder individer av islandsrasen på vårtrekk nordover, på samme 
måte som man mer eller mindre regelmessig ser den 
nærbeslektede og nordlige lappspoven (Limosa lapponica) på 
gjennomtrekk ved Oslo 
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Bokanmeldelser. 
Liv i hav. 

thin (1946): Fortegnelse over Danmarks fugle), og den opptrer regel-
messig . på vårtrekk gjennom Storbritannia (Witherby (1949): 
Handbook of British birds IV). Om det bare er den stigende fugle-
interessen hos oss som har bevirket flere observasjoner av svart-
halespoven i de senere år, kan dette tas til inntekt for et mer eller 
mindre regelmessig vårtrekk gjennom Sør-Norge av svarthalespovens 
nordlige bestand. 

Foto: Lennart Nilsson. Text: Gosta Jågersten. Tidens Forlag, 
Stockholm. Sv. kr. 24,50 innb. 4°, 186 s., ill. 1959. 
Liv i hav. 

På kamerajakt i fjord og fjære. Foto: Lennart Nilsson. Text: Gosta 
Jågersten. Til norsk ved Hans Bøyum. Det Norske Samlaget og Noregs 
Boklag, Oslo. Kr. 36,50 innb. 4°, 186 s., ill. 1959. Summary. 

La det være sagt med en gang: Dette er en praktfull billedbok, som gjerne 
kunne ha vært fire ganger så tykk. Billedtrykk og utstyr er nøyaktig det samme i 
de to utgavene. Den norske undertittel passer for så vidt som materialet er 
innsamlet i fjord og fjære; men den er misvisende fordi den straks leder tanken 
hen på froskemenn og undervannsfotografering - en teknikk som overhodet 
ikke har vært benyttet ved dette arbeidet. Selve kamerajakten er foretatt på land 
ved hjelp av akvarier, kyvetter og mikroskop. Med all respekt for froskemanns-
teknikken i havforskningens tjeneste kan man dog ikke vente å få bilder av en 
slik fremragende fotografisk kvalitet på frihånd. I enkelte tilfelle er 
forstørringen drevet langt ut over det som den optiske oppløsning og 
filmemulsjonen tillater. Nilsson har lagt større vekt på å vise dyrene i aksjon 
enn å påvise morfologiske detaljer. Noen av bildene virker arrangert. Men det 
lar seg ikke nekte at man lærer meget av å se hvorledes dyrene kan oppføre seg 
under givne omstendigheter, selv om disse er mer eller mindre arrangert. Av 
overordentlig stor interesse for dem som har adgang til litt optisk og fotografisk 
utstyr, i særdeleshet for de biologiske stasjoner, er det lille avsnitt om 
fotografering, med tekniske data for alle bildene, som Nilsson har skrevet 
bakerst i boken. 

Professor Jågerstens tekst gir en ypperlig veiledning gjennom boken. Som 
bokens tittel antyder, er det selve livet som er bokens emne, dyrenes utvikling, 
bevegelser, ernæring, kamp, forplantning. Boken pretenderer slett ikke å gi 
noen oversikt over utbredelse og forekomst hos de forskjellige av strandens og 
kystfarvannenes arter. Der finnes jo andre bøker som dekker dette behov. Men 
da man må vente at denne boken vil bli en sterk stimulans til selvstudium for 
zoologiog foto-interesserte som tilbringer sommerferien ved sjøen, ville det ha 
vært en fordel med flere opplysninger om hvor de forskjellige dyr er å finne. 
Jågersten har igrunnen skrevet to tekster: for det første forklarende tekst til 
hvert bilde, før det andre en introduksjon til hver av de større dyregrupper som 
er behandlet i boken. Helt utenom denne ramme, men ikke mindre interessant 
og velskrevet, er kapitlet om makken Protodrilus, som forfatteren tidligere har 
gjort bemerkelsesverdige studier av. I billedteksten savnes i enkelte tilfelle 
angivelse av forstørrelsen. En betydelig hjelp ved bruken av denne boken, f.eks. 
som supplement til biologiundervisning, ville det ha vært med alfabetisk indeks 
for alle artene, såvel for de latinske som for de svenske, norske og danske 
navnene. Da ville også ethvert behov for oversettelse ha falt bort innen 
Skandinavia. 

A singel Linnosa limosa was observed on May 7th 1958 in Aven, 
Råde, Co. Østfold. This is the third published record of the species in 
S.E: Norway. All three observations are from the same season. 

Smånotiser. 
Hvor langt nord i vårt land ruger dvergloen (Charadrius dubius curonious) ? 

I vår zoologiske litteratur blir det oppgitt at dvergloen ruger på et 
begrenset område i vårt land: Langs kysten fra svenskegrensen til 
Langesundsfjorden, og enkelte steder rundt Oslofjorden. 

Den 17. mai 1959 fant jeg et dverglopar med reir og egg ved Tyrifjorden, 
omtrent midt mellom utløpene for elvene Sokna og Storelva. Storelva flyter 
mot sør-vest ut i Tyrifjorden og danner ei flat halvøy (Averøya?), og 
sandstranda er nokså bred ut mot fjorden. Reiret lå ca. 6-7 meter fra vannet, og 
det var 3 egg i det da jeg fant det den 17. mai. Den 19. mai var jeg og så til 
reiret igjen, og da var det 4. egget kommet. 

For at det ikke skal være noen tvil om at det var dverglo og ikke sandlo, 
kan jeg opplyse at jeg så det svarte nebbet, den gule ringen rundt øyet og 
vingene uten det hvite bandet på nært hold - og i kikkert. 

Hvor langt nord hos oss ruger egentlig dvergloen? Kan det være mulig at 
den kommer til å utvide sitt hekkeområde i vår tid? 

Sverre Brmlund. 
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Om den norske teksten må sies at den er tyngre å lese enn den svenske, til 
tross for at den ikke inneholder sjeldne og vanskelige ord - språket er «normali-
sert». Men periodene er enkelte steder kuttet opp slik at meningssammenhengen 
blir borte eller vanskelig å få fatt i. Det virker som om oversetteren har hatt en 
utpreget skrekk for bisetninger og innskudd. Men det er nå engang slik at 
menneskenes tanker og forestillinger henger sammen i kjeder, som ikke kan 
kuttes vilkårlig uten fare for tvetydigheter og misforståelser. Ett eksempel får 
være nok her (s. 67): «Cellene med sæden smeltar no saman til ein einsarta 
plasmamasse, eit s. k. syncytium, som på denne måten tek over sædcellene. Dei 
ligg heile tida urørlege i buntar.» Er det «cellene med sæden» som ligger urørlig? 
Originalteksten levner ikke noen tvil: «De celler, som innehåller spermierna, 
smälter nu samman till en enhetlig plasmamassa, ett s. k. syncytium, som på så 
sått overtar spermierna, vilka hela tiden ligger orörliga i buntar.» Oversetteren har 
også i et par tilfelle kommet til å si indirekte noe som forfatteren slett ikke har 
sagt og aldri ville si. Eksempel (s. 36): «Den største av eremittkrepsane våre, 
Eupagurus bernhardus, bur i snigleskal, og dette har ofte......» En leser som ikke 
kjenner emnet fra for, vil uvegerlig slutte at denne levevis er spesiell for E. 
bernhardus. Originalteksten lyder: «På snäckskal, bebodda av den størsta av våra 
eremitkräftor, Eupagurus bernhardus, finner man ofta ...... » Oversetteren har også 
gjort seg skyldig i atskillige unøyaktigheter. I originalen heter det, f.eks., om 
diatomerer (s. 26): «encelligavarelser, som ofra hanger samman i dekorativa 
kedjor,». Oversettelsen lyder: «Dei heng saman i dekorative kjeder.» Oversetteren 
har utelatt de viktige ord tdoda» om fisker som fortæres av sjøroser i akvarier (s. 
59) og «upptaget» om et hull i et sjøpinnsvin (s. 158). Det heter strobila og 
brachiolaria og ikke «strobil» (s. 46) og «brachiolar» (s. 155). S. 63 viser et foto av 
fem svømmende ribbemaneter. Hos fire av disse vender munnen oppover, hos 
den femte vender munnen rett nedover. I originalens billedtekst står der: 
«Munnen år hos flertalet djur på bilden riktad uppåt.» Formodentlig av frykt for å 
overbelaste leserens konsentrasjonsevne (for han tror vel ikke at professor 
Jågersten ikke kan se opp - ned på de dyrene han skriver om?) skriver 
oversetteren: «På biletet snur munnen hos alle dyra oppover.» «Frigjorts» er 
oversatt med «gjer seg frie» (s. 75). På s. 132 er der et fotografi av noen vinge-
snegler med tilhørende tekst, som i originalen begynner således: «Vingfotingar 
kallas den grupp, till vilken dessa snåckdjur h8r.» Man skulle ikke tro at noen 
kunne misforstå dette. Men her har oversetteren for en gangs skyld følt trang til å 
være mere presis: cVengesniglar kallar vi den sniglegruppa vi nettopp har 
omtala.» Bare så uheldig at vingesnegler tidligere overhodet ikke har vært berørt! 
I et par tilfelle har oversetteren gitt opplysninger om en arts utbredelse i norske 
farvann. Men dette oppveier ikke alle de kilder til misforståelser som han har 
innført. 

Boken anbefales på det varmeste. Men veien om oversettelse synes å ha lite 
for seg, også sett på bakgrunn av det faktum at nordmenn årlig avlegger mer enn 
en million Sverige-besøk. 

Nordens Fugle i Farver. 

7 bind i skinn, rikt fargeill. E. Munksgaards Forlag, Kbhv. 

Munkgaards forlag i København har nå startet utgivingen av verket 
«Nordens Fugle i Farver». Verket er planlagt å omfatte 7 bind. De 6 første 
bringer portretter av alle fugler som yngler i Norden. Bind 7 blir forsåvidt en 
selvstendig håndbok over fuglene i Norden. Det vil m.o. inneholde en 
systematisk oversikt, en rekke artikler om fuglenes liv, indeks og alle nødvendige 
leksikalske opplysninger. Verket skal være ferdig tidlig i 1961. 

Redaktør er Niels Blædel, kjent som forfatter av populære dyrebøker. Han 
har samlet om seg medarbeidere fra hele Norden. De er alle sammen de beste 
kjennerne og forskerne av de fuglegruppene de skriver om. I det hele tatt tar 
verket sikte på å få med de ypperste og ferskeste forskningsresultater. En kan 
nevne at dr. Haftorn har fått ca. 1/3 av bind 2 til sine resultater av studier over 
meisene og andre småfugler. 

Det er også tatt sikte på et helnordisk stoffopplegg, og det er gjennomført 
med glans. Det vil være på sin plass her å gi et inntrykk av hvordan dette viser 
seg i teksten. Side 67-68 (bind 1) skriver dr. Løvenskiold om lapp-piplerka: «.... 
er innvandret til det nordligste Skandinavien østfra. Det fremgår av høsttrekket, 
som rager ern nordlig og østlig rute. I Norge blev den fundet første gang i 1837, 
i Finnland i 1860'erne og i Sverige i 1875. . . .. 

. . . Fra det nordligste dele af Norge er fuglen utbredt østpå gennem Sverige, 
Finnland, Russland. . . .. I Norge er den meget almindelig fugl i Øst-Finnmark.. . 
. Fra Sverige er den kendt, om end i noget mindre antal en i Finnmarken, ...... I 
modsetning til i Norge er fuglen kendt fra efterårstrekket på det sydsvenske 
lavland. I Finnland er den ikke så alminnelig i fjellområdene som i Sverige, men 
er alligevel fundet på en række steder. Den ruger også ved Enare og dertil er den 
muligvis kommet fra Pasvikdalen, hvor dens rede flere gange er fundet. .. . . 
Ligesom i Norge er den heller ikke iagttaget i det sydlige Finnland på efterårs-
trækket. 

I Danmark forekommer den, omend fåtallig, på gennemreise.» 

Verkets billedmateriale savner sidestykke i nordisk produksjon av spesial-
litteratur. Det er helt originalt, og i mange tilfelle tatt spesielt for dette verket. 
Forlaget har hatt en egen fotograf. De aller fleste bildene er fotografisk sett av 
meget god kvalitet, og gjengivelsen er ypperlig. Bind 1 og 2 har ca. 80 fargeill. 
hver, hvorav de fleste er helsides. I tillegg til disse kommer flere tegninger som 
viser fuglene i spesielle situasjoner. 

Det største ved illustrasjonene, ved siden av at de er i farger, er likevel at de 
viser fuglene i deres rette omgivelser. Ikke en av dem viser 
museumseksemplarer. De fleste viser også tydelig fuglenes biotoper og deres 
oppførsel ved reiret e.l. Bildene vil være til stor hjelp for den som vil identifisere 
en fugleart han har oppdaget, og de gjør det mulig for forfatterne å utelate en 
detaljert fargebeskrivelse. 

Teksten støtter helt opp om bildene ved å fortelle om fuglenes liv i videste 

Fredrik Beyer. 
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forstand. Trekkfuglene følges under trekket, under sin søken etter reirplass og 
en make, under arbeidet ved reiret osv. Alt er så spennende og interessant 
fortalt at en blir sittende å lese side etter side. Alle forfatterne viser at de 
forteller om ting som er selvopplevet. 

Skulle en komme med en innvending mot noe, måtte det være at det i 
teksten er angitt bare danske navn. I alle fall burde de latinske navnene vært 
angitt. Nå må en gå via bind 7 for å finne de norske navnene en ikke kjenner. 

Etter å ha studert de to første bindene av verket har en et tydelig inntrykk 
av å ha fått være med på det spillet som H. H. Seedorff skildrer i sin innledning 
til verket: «.... Der finnes ude i verden saa præktige Fugle, at ingen Farverigdom 
og ingen Glans kan overstraale dem. Men ingen steder --- det er nu min Mening 
- har deres Sang saa sød en Tone som her i Norden, baaret som den er av For-
elskelse og Bevidstheden om Sommernætternes korte Lykke. Fugletomt er her 
aldrig. Skade, Solsort og Kragen den graa forskønner vinterens Sortkunstblad. 
Juleneget og Gaaseskroget har sine faste Pensionærer, og udenfor den opptøede 
Rude sidder Cock Robin med en hel soloppgang bredt ud over sit Bryst.... I den 
lyse Nat, der ligger hvid og uvirkelig over det hele Norden, spændt ud fra Narvi 
og Abisko til det blege Vand om Sjællands Kyster, Fuldbyrdes et av de største 
Undere, som Livet og Verden veed: Fuglenes Elskovsreise over Tusinder av 
Mil, gentaget og opplevet Aar efter Aar, og først avsluttet i Nordens fjærne 
Brudekammer....... En Dag vender nye Kuld, samlet i mægtige Eskadrer, over 
Markernes Traver, de Langvejsfarende bereder seg til Oppbrudd.» 

Jeg kan bare anbefale alle fugleinteresserte å skaffe seg kontakt med verket. 
Den som får se det, vil sikkert prøve å skaffe det til sin bokhylle. 

Siden jeg ikke er fagornitolog, har jeg ikke her forsøkt meg på noen kritisk 
gjennomgåing av verket, men laget en melding med refererende innhold. 

23. april holdt cand. real. Bent Christiansen fra Tromsø Museum et interes-
sant foredrag med fargelysbilder til: «Våre Svalbardundersøkelser». 

Årets første ekskursjon, en sporsnøtur 15. mars med Hjalmar Munthe-
Kaas Lund, måtte avlyses på grunn av værforholdene. Til gjengjeld ble 
ekskursjonen til Løvenskiold, Nesodden, den 24. mai, riktig minneverdig. 
Fremmøtet var rekordartet, ca. 300, så det måtte settes opp ekstrabåt til 
Presteskjær, og deltakerne måtte deles i to grupper under ekskursjonen. 

Søndag 31. mai gikk den lenge påtenkte Vestfoldtur av stabelen, i 
formannens regi. Man startet fra Oslo kl. 8 om morgenen og rakk bortom 
Horten for a få en titt på Borrevannet under nedturen. I Tønsberg sto Olav 
Hagelund, Halvdan Møller og Magnar Norderhaug klare til å vise deltakerne 
omegnens ornitologiske severdigheter. 

Fra vestranda av Presterødkilen observertes bl.a. siland, gravand, stokkand, 
krikkand, tjeld, vipe, sandlo, rødstilk, sivspurv og en gulerleart, flere av de 
nevnte arter i stort antall. Tallet på gravender skulle gå opp i ca. 70. Ifølge 
Halvdan Møller dreide det seg vesentlig om oversomrende ungfugl. 2 dager før 
hadde Magnar Norderhaug observert både toppand og krikkand i kilen, men 
disse ble ikke med sikkerhet konstatert denne dagen. - En slik konsentrasjon av 
fugl som her ved Presterødkilen fins vel neppe noe annet sted langs 
Oslofjorden. Det er å håpe at det vil lykkes Vestfold ornitologiske forening å 
få fredet området, ikke bare for jakt, men også for gjenfylling og ytterligere 
forurensing. Presterødkilen har jo også spesiell verdi ved at den ligger så nær 
byen - lett tilgjengelig for daglige studier og skoleekskursjoner. 

Etter Presterødkilen gikk turen til Gullkronene på Jarlsberg Hovedgård. På 
veien dit fikk deltakerne ved Kjeldeolla demonstrert rørsangersang. En enkelt-
bekkasin viste seg også. - Gullkronene er to praktfulle løvskogspartier med 
tildels meget gamle og omfangsrike trær. Også dette var et område med impo-
nerende fuglerikdom, om enn artene var helt andre enn de i Presterødkilen. 
Sangere som munk, hagesanger og gulsanger opptrådte her i slike mengder at 
man uten vanskelighet kunne foreta temmelig direkte sammenlikninger mellom 
individenes prestasjoner. Det var så visst ikke snakk om å gå lange veier og lete 
opp de enkelte arter. Andre spurvefugler, som trostene f.eks., var også 
usedvanlig lett tilgjengelige for observasjoner. - Oppe på en bergknatt hadde 
deltakerne anledning til å ta et grevlinghi i øyesyn, og like ved holdt stær og 
kaier til i gamle hule eiketrær. Under tilbaketuren til bussen hørtes storspovens 
fløytetoner ute fra Ilene. 

Fra veien mellom Tønsberg og Sandefjord fikk man utsikt over 
Akersvannet med torvmyra i nordenden. Her har andestammen tatt seg bra 
opp i det siste, takket være et forbud mot gjeddeskyting (!). I et stykke ren 
bøkeskog, Bokemoa, noe lenger sør hadde man gjort regning med å få høre 
skogdue. Men dessverre var bøkesangeren alene om konserten denne dagen, så 
man fortsatte snart til Sandefjord for der å besøke Hvalfangstmuseet. 

Hjemturen, som ble lagt om Gokstadhaugen, var velsignet med solskinn. 

Arne Hauknes. 

Foreningsmeddelelser. 

Årsberetning 1959 for Osloavdelingen av Norsk Zoologisk Forening. 

Syret har i 1959 hatt følgende sammensetning: fotograf Dagfinn Møller, 
formann, stud. real. Øyvind Nordby, varaformann, stud. real. Sidsel Johansen, 
kasserer, stud. real. Nils Helge Hekland, sekretær, stud. philol. Hilde 
Hønningstad og elektriker Erling Stensrud. 

I årets løp ble det holdt 4 styremøter, 2 møter, årsmøte og 3 ekskursjoner. 
Dessuten var det en ekskursjon som måtte avlyses. 

Første møte ble holdt 5. mars. Dr. Hermann I_øvenskiold tok tilhørerne 
med på «Streiftog etter fugl», idet han kåserte over filmer, eldre - og helt nye, 
fra Lofoten, Nordreisa og Svalbard. - Programmet bød også på en del fuglelåter 
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Tidligere på dagen hadde været vært både grått og kjølig. - Det var 40 deltakere 
med på denne turen, og bortimot 50 fuglearter ble sett. 

7. juni ble det arrangert en insektekskursjon sammen med Norsk Entomologisk 
Forening. Leder var cand. real. Lauritz Sømme, og ekskursjonen ble lagt til 
Kjaglidalen (ikke Sollihøgda som opprinnelig angitt). De ca. 15 deltakerne fikk 
demonstrert et rikt og varierende insektliv oppover i den nevnte dalen, og det ble 
gjort funn av en sjelden måler, Baptria tibiale. (Kjaglidalen ble 3. lokalitet i Norge.) 
Den er knyttet til forekomsten av trollbær, som det var mye av oppover der. 

På årsmøtet, 26. november, ble stud. real. Øyvind Nordby valgt til formann 
for 1960. Styremedlemmer ble stud. real. Herman Hagen, stud. philol. Hilde 
I'.ønningstad, stud. real. Reidar Mehl, stud. real. Kirsten Ruud og stud. real. Helge 
Walhovd. Revisorene, hr. Sætre og fru Schømer, ble gjenvalgt. - I foto-
konkurransen i år var det 2 deltakere. Jan Hygen fikk 2. premie for bildet 
«Kjøttmeis», og 3. premie gikk til Erling Christiansen for «Suler i Wales». Premiene 
var dyrefigurer i teak. - Tegneren Mathis Kværne holdt et fengslende kåseri med 
film og fargelysbilder, «Fotosafari i Afrika», og viste en 20 min. film, «Kamerajakt i 
Dyreheimen». 

Som på de øvrige møtene var det også på årsmøtet 60-70 personer tilstede. 
Samtlige møter ble avsluttet med selskapelig samvær på Zoologisk laboratorium. 
Nils Helge Hekland, (sekretær). 
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