


 

Nyere undersøkelser over 
instinktenes natur 

Av Svein Myrberget. 

Vi bruker ofte å si at i den eller den situasjonen handlet vi rent 
instinktmessig. Hva er det vi i grunnen mener med det? Fritt over-
satt må det vel bety noe slikt som at vi handlet fornuftig uten å vite 
hvorfor, at vi handlet uten å tenke oss om, og så gikk det bra 
likevel. Og det at det synes å være en mystisk kraft som ofte styrer 
dyrenes handlinger, er det som har ligget til grunn for instinkt-
begrepet helt siden oldtiden. Det fins situasjoner som dyrene ikke 
på noen som helst måte kan klare opp i bare ved hjelp av sin 
fornuft, og så ser en om og om igjen at dyrene virkelig mestrer 
situasjonen. En fugl som aldri før har hatt egg, bygger reir, og 
legger seg til å ruge når den får egg selv. Og når den får unger, 
skaffer den dem riktig mat. Alt dette skjer selv om fuglen selv er 
blitt ruget ut i en rugekasse, og har fått kunstig mat hos mennesker. 
Alle og enhver må innrømme at dette er merkelig og vidunderlig. 
En eller annen kraft må ligge bak, men hvilken? Et navn har denne 
kraften fått: instinkt. 



Det kommer av latin, av «å drive fram», og betyr altså med andre 
ord ganske enkelt «kraft». Ved å gi denne kraften et navn har 
mange slått seg til ro med det. Dette fremmedordet har nå eksistert 
i hundreder av år, til sine tider nærmest som en forklaring i seg selv. 

På den andre siden får en så høre fortellinger om hvor enestå-
ende kloke dyrene er. Dette gjelder først og fremst husdyrene, 
skulle jeg tro. Hvis en skal tro eieren, er dyrene ofte langt mer 
forstandige enn han er selv. Han kan snakke med dem om alt, og 
de forstår alt. Ja, de er så kloke og forstandige at det «ikke er samt». 
Men hva er så sant? 

å vise hva som er karakteristisk for dem. Jeg vil her konsentrere meg 
om den ytre og indre situasjonen som utløser handlingene, hva vi 
kan kalle instinktenes virkemåte, og ikke gå inn på slike ting som 
spørsmålet om de er totalt artsspesifikke, og skillet mellom instinkter 
og de enklere reflekser. 

Lorenz innså at det neppe ville føre noen vei å prøve å undersøke 
direkte den mystiske driften som ligger bak, i hvert fall ikke i første 
omgang. Han var mer interessert i forholdet mellom 
sanseinntrykkene på den ene siden og handlingsmønstret på den 
andre. Dette arbeidet har vist seg å være overraskende fruktbart, og 
det har faktisk lært oss også en hel del om driftene som ligger bak. 

Hvis en begynner å undersøke sanseinntrykk og handlinger i 
forhold til hverandre, viser det seg at som oftest er det ikke hele 
situasjonen som får dyrene til å handle slik eller slik. Dyrene reagerer 
ikke på alle enkeltheter i de impulsene de mottar ved sine sanser, 
men bare på enkelte. Dyrene oppfatter ikke tingene som skjer rundt 
dem, som helheter. Vanligvis er det slik at bare en eller et par 
detaljer er avgjørende for hvordan dyret vil oppføre seg. La meg ta 
et par eksempler. 

Ved å putte forskjellig fargete modeller ned i et akvarium hvor 
det er en stuZgsildhann i forplantningsdrakt, finner en at hannen 
prøver å jage bort alle som er røde, likegyldig om de er sigar- eller 
eskeformet. Det ser ut som om en stingsildhann ser en rival i enhver 
rød gjenstand. En stingsildhann er rød på undersiden, og denne røde 
fargen er det altså som virker som en utfordring. Form og størrelse 
spiller liten rolle. En fullkommen modell av en stingsild hann uten 
noe rødt vil sjelden utløse angrep. På tilsvarende måte utløser rød 
farge angrep også hos rødstrupe. En dott røde fjær vii bli angrepet, 
men ikke en utstoppet rødstrupe som mangler de røde brystfjærene. 

Disse detaljene som spiller så stor rolle for å utløse en handling, 
kaller vi for utløsere eller nokkelstimuli. Utløserne er ikke alltid farger, 
de kan være lukter, former, berøringsstimuli, lyder, bevegelser etc. 
En del farger, former, bevegelser osv. hos et individ utløser 
handlinger av et spesielt slag hos andre av samme art. Slike arts-
bestemte utløsere kalles sosiale utløsere, og de spiller en enorm rolle 

Først i løpet av 1930-årene ble det fart i den vitenskapelige 
utforskning av dyrenes adferd. Banebrytende var arbeidene til 
østerrikeren Konrad Lorenz, og mange har fulgt i hans fotspor. Best 
kjent er nederlenderen Nicolaas Tinbergen. Og nå er en kommet så 
langt at en i hvert fall kan gi svar på en del spørsmål. 

Det er etter hvert blitt helt klart at den alt vesentlige delen av 
dyrenes adferd er instinktiv. Det er bare aller øverst i pattedyrrekken 
at en finner noe som minner om virkelig intelligens. Når en sier at 
adferden er instinktiv, menes ikke dermed at handlingene er enkle og 
stereotype. Ved læring tilpasses instinktene de aktuelle behov. Og 
ved læring tyder husdyrene ofte de minste signaler fra sine herrer - 
det kan være ansiktsuttrykk, bevegelser, tonefall og enkelte ord - og 
innretter seg etter sine erfaringer. Noen skapende tenkning eller 
innsikt i problemene finner en bare i sjeldne tilfeller. 

Det må imidlertid innrømmes at det er mange grunnleggende 
spørsmål som ennå ikke er løst. En har f.eks. ikke klart å definere 
begrepet instinkt. Følgende definisjon dekker en del av de som er 
vanligst brukt innen dyrepsykologien: 

Med instinkt forstår vi den karakteristiske, medfødte disposisjon som 
gjor at en viss ytre situasjon - når en viss indre tilstand er til stede - kan 
utløse spesielle handlinger rettet mot et bestemt mål. I disse handlingene 
medvirker hele individet, ikke bare en del av det. 

Hvert ledd i denne definisjonen trenger imidlertid å bli kommen-
tert, og det viser seg at det fins nok av unntak. Jeg vil ikke her binde 
meg til noen definisjon av begrepet instinkt, men ta for meg de 
handlingene som en til dels i alle år har kalt for instinktive, og prøve 
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Det er altså ofte enkle sansestimuli som utløser instinkthand-
lingene, og disse utløserne er for en stor del medfødte og arts-
spesifikke. Nærmere studier viser imidlertid at forholdet ikke er 
fullt så enkelt. Det er riktig nok at røde modeller utløser angrep 
hos stingsildhanner, men de utløser ikke fullt så mange og så 
intense angrep som en virkelig rival. Stingsilda har en spesiell 
trusselstilling: Den står rett opp og ned og støter snuten mot 
bunnen. En modell holdt loddrett vil utløse langt flere angrep enn 
en holdt vannrett. Og en loddrett modell kan også en sjelden gang 
utløse angrep selv om den ikke er rød. - Hos en rekke 
sommerfugler vil en finne at hannen letter fra marken, og følger 
en hunn som flyr forbi. Ved modeller kan en vise at denne 
reaksjonen er avhengig av fargen på modellen, hvor nær den er, 
og hvordan den beveger seg. En modell med lite egnet farge vil 
imidlertid utløse reaksjon hvis den bare er nær nok, i særlig grad 
om den flagrer fotbi. Og på tilsvarende måte vil en modell som 
blir dratt bortover uten flagring, bli forfulgt bare den har en 
passende farge og er nær nok. Det ser ut som om det er flere 
detaljer ved en situasjon som kan virke som utløsere for en og 
samme handling, og tilsynelatende kan disse utløserne adderes. 
Hvis bare summen av de utløsende stimuli når over en viss 
grenseverdi, utløses reaksjonen. En kaller dette for loven om 
heteregen addisjon av stimuli. 

i dyreriket. De sterke fargene i forplantningsdraktene virker gjerne 
som sosiale utløsere. Det kan som nevnt være rødstrupens røde 
bryst, og også rødstjertens røde hale, linerlas svarte brystflekk, 
bokfinkens to kvite vingeband og endenes vingespeil, for å nevne 
noen eksempler fra fugleriket. Forholdet mellom makene i et par, 
og mellom unger og foreldre kan være helt avhengig av sosiale 
utløsere. Ofte finner en i forplantningslekene rene kjedereaksjoner 
som er helt faste, før parring kan finne sted. Den ene innleder slik, 
den andre svarer slik, den første gjør så det osv. Bevegelser hos den 
ene utløser bevegelser hos den andre, noe som så virker på den 
første igjen. Fargetegninger og bevegelser i kurtisen fører til at 
begge kommer i stemning. De sosiale utløserne i forplantningsleken 
er ofte ulike hos ulike dyrearter, noe som fører til at krysning 
mellom nærbeslektede arter sjelden forekommer i naturen. 

Utløsningsmønstret er for det meste medfødt. En gråmåkeunge 
som ennå ikke er blitt matet i sitt liv, reagerer med tigging hvis en 
stikker bort til den en liten pinne som overfladisk ligner et nebb. 
Helst skal pinnen holdes på skrå nedover. Om det er noe hode eller 
skrott til nebbet, spiller ingen rolle. Men fargen på nebbet har 
betydning. Et gråmåkenebb er gult med en rød flekk på hver side. 
Ungene reagerer sterkere overfor et nebb dess mer iøynefallende 
flekk det har, uansett farge på flekken. Et ensfarget rødt nebb er 
merkelig nok en bedre utløser enn et gult. Den røde fargen som en 
finner i flekken, spiller altså en rolle. En gråmåkeunge har altså alt 
ved fødselen et meget bestemt inntrykk av hva det skal tigge om mat: 
Et smalt, skråttstilt nebb med rød flekk, akkurat det som måka har. - 
En del utløsere må imidlertid læres. Ofte kan det være alt for mange 
ting som fra først av utløser en reaksjon. Et dyr oppfatter ofte som 
ungt alle plutselige forandringer i miljøet som fare, først senere lærer 
det hva som virkelig er farlig. Et spebarn suger på alt som er bløtt, og 
lærer etter hvert hva som gir tilfredsstillelse å patte på. Et merkelig 
fenomen finner en bl.a. hos unger av gjess og ender. De tar som 
foreldre det første som de ser røre på seg etter at de kommer ut av 
egget. Ute i naturen vil dette alltid være en gås eller and, men i 
fangenskap kan det f.eks. være et menneske. Dette fenomenet kaller 
en pregning. Fugl kan i fangenskap velge som make vokteren, og en 
har eksempel på at den valgte en kvelerslange.  
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Jeg har tidligere nevnt at tiggingsreaksjonen hos gråmåkeunger 
utløses ved synsinntrykk av et nebb med en rød flekk. Det er 
imidlertid ikke likegyldig hvor denne røde flekken plasseres. Hos en 
måke er den ytterst på nebbet, og en rød flekk ytterst på et kunstig 
nebb vil utløse omtrent 4 ganger så mange tigginger som en som er 
plassert nær øyet. Forholdet mellom de to stimuli: nebb og rød 
flekk, er altså av en avgjørende betydning. En kan ikke bare addere 
de to stimuli, men en må også ta hensyn til hvordan, de er plassert i 
forhold til hverandre. - Lignende forhold fins hos unger av ender 
og gjess. De ser en fiende i hvert flygende vesen, hvis det har lang 
hale og kort hals, slik som rovfuglene har det. En papirmodell som 
ser ut som fluktbildet av en rovfugl, vil utløse skrekk hos 
fugleungene. Hvis den samme modellen blir trukket bak fram, - Hvis en hos tjeld fjerner de tre eggene fra reiret, og legger dem tett 

ved reirplassen, og plasserer fem andre tjeldegg like langt unda reiret 
på en annen side, vil fuglen begynne å ruge på de fem. Og hvis en 
på samme måte gir tjelden å velge mellom et av sine egne egg, et av 
gråmåke og et dobbelt så stort som måkeegget, vil tjelden prøve å 
ruge på det største selv om den ikke på noen måte har sjanse til å få 
lagt seg ordentlig nedpå det (fig. 3). Slike stimuli, som er sterkere 
enn de normale, heter supernormale stimuli. 

Hvis en betrakter de ytre stimuli nærmere, vil en finne at de er 
av to forskjellige typer: Noen utløser reaksjonen, andre styrer den. 
Mange dagsommerfugler reagerer f.eks. både på fargen av blomster 
og på duften, lukten får dem til å slå seg ned, fargen viser hvor. For 
å anskueliggjøre dette har en sammenlignet med en dampbåt: 
Propellen driver båten, roret styret. Framdriften er bare avhengig av 
om maskinen gir propellen kraft, og i tilfelle hvor mye. Hvis ikke 
båten beveger seg, virker ikke roret. Skipperen gir sine ordrer om 
kurs og hastighet ved hjelp av stimuli fra ytterverdenen. De to 
delene av reaksjonen - vi kan kalle dem «den utløste reaksjon» og 
«den styrte reaksjon» - resulterer i at båten får en bevegelse som ser 
ut som en eneste reaksjon. Slik er det også når det gjelder 
instinkthandlingene. Ofte kan imidlertid de utløsende og styrende 
stimuli være de samme, slik at det blir vanskelig å oppdage deres 
tosidige natur. Tinbergen og Kuenen gir et utmerket eksempel på 
dette i sin analyse av utløsning av gaping hos svarttrostunger. Mens 
de voksne er ute og leter etter mat, ligger ungene stille og 

vil den i farten ligne en gås eller and (fig. 2), og gåsungene reagerer 
deretter. Synsinntrykket er nå det samme i hvert lite øyeblikk som da 
modellen ble trukket andre veien, men sett i bevegelse får det 
forskjellig mening som utløser etter hvilken vei det beveger seg. - 
Dette at utløserne ikke alltid kan betraktes enkeltvis, men i forhold til 
hverandre og til situasjonen, er typisk i hvert fall for synsinntrykk, 
kanskje også for andre sansinger. En kaller fenomenet for gestalt-
organisasjonen av stimuli. 

Merkelig nok, får en si, viser det seg at den normale utløsnings-
situasjonen ikke alltid er den sterkeste. Ved å sprøyte inn forskjellige 
stoffer hos en art av Cichlidene (noen akvariefisker) hvor hannen er 
rød, vil en kunne få den enda rødere enn normalt. Og det viste seg 
da at hunnene foretrakk denne hannen framfor en vanlig hann. 
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denne «lysten» må være avhzngig av indre faktorer, da ytterver-
denen hele tiden er den samme. - Etter at en eller flere stingsild-
hunner har lagt rogn i reiret til en hann, begynner denne å «ven-
tilere» eggene. Den står foran reirinngangen og sender strømmer av 
friskt vann inn i reiret ved hjelp av finnene. Fra dag til dag øker 
intensiteten av «ventileringen», helt til ungene kommer ut, da avtar 
den fort. Hvis en tar og skifter ut fersk rogn med halvveis klekt, vil 
en få en markant knekk den dagen rogna blir klekt, men 
ventileringen fortsetter til hannens egne unger skulle ha kommet 
ut. Dette siste må skyldes en indre faktor. - Instinktet til å mate 
ungene hos lundefuglen «brukes opp» gradvis. Denne fuglen 
forlater ungene for godt før de forlater reiret. Ved å bytte om på 
ungene, og således gi foreldrene unger som var eldre eller yngre 
enn deres egne, viste det seg at de forlot ungene et visst antall 
dager etter klekkingen av deres egne egg. Det var altså ikke stimuli 
fra ungen som fikk matingen til å stoppe, men indre forhold hos 
foreldrene. 

En kan prøve å måle den kraften som en må bruke for å hindre 
en handling i å bli utført, og på den måten få et mål for driften. En 
viser da et dyr f.eks. føde eller seksualpartner, og hindrer det i å nå 
fram til lokkemiddelet. På en eller annen måte måler en så de 
anstrengelsene dyret gjør for å få fatt i det. På denne måten kan en 
sammenligne driften hos et dyr fra tid til tid, og også driften hos 
forskjeliige individer til samme tid. I Norge har Wulff-Rasmussen 
brukt denne metoden til å undersøke seksualdriften hos rotter og 
mus. Ved å sammenligne anstrengelsene en finner ved under-
søkelse av ulike drifter, kan en få et inntrykk av hvilke drifter som 
er de sterkeste. Ved en undersøkelse av rotter fant en at 
morsdriften var den sterkeste, så kom tørst, hunger og kjønnsdrift. 

Det viser seg at hvis en presenterer en optimal stimulus flere 
ganger på rad tett etter hverandre, utløser den etter hvert hand-
lingen dårligere og dårligere. Som jeg tidligere har nevnt, utløses 
seksuell forfølgelse av maken hos en del sommerfugler av en 
flagrende gjenstand. Allerede andre og tredje gangen en modell 
vises, er ikke sommerfuglen fullt så ivrig i å følge etter. Men som i 
alle slike forsøk er det vanskelig å være helt sikker på at dette 
skyldes at den indre driften til dels er «oppbrukt». Dette kan nemlig 
også 

rolig i reiret. Men så snart foreldrene lander på reirkanten, farer 
ungenes hoder i været, og de gule nebbene blir sperret vidt opp. Når 
ungene er nyklekte, er de blinde, og i denne tiden kan en lett få 
ungene til å gape ved å riste litt i reiret, og på den måten få det til å 
kjennes ut som når foreldrene lander. I denne tiden styres løftingen 
av hodet av tyngdekraften. Ved ni-dagers-alderen tar ungene til å se, 
og nå utløses gapingen av synet av en voksen svarttrost. En kan også 
få utløst reaksjonen ved hjelp av svarte pappskiver. Enda de første 
par dagene styres reaksjonen av tyngdekraften; hodene heves bent 
opp uansett hvor den voksne sitter. Men etter noen dager styres 
gapingen av hodet til foreldrene. Synet av en voksen trost har altså i 
den første tiden etter at ungene har fått øyne, bare utløsende 
virkning, senere både utløsende og styrende. 

Vi har nå tatt et lite blikk på hvordan ytterverdenen innvirker på 
et dyrs handlinger: Vanligvis er det bare få elementer som har betydning: 
Utløserne. De kan ofte adderes heterogent, men har enkelte ganger en 
gestalt-organisasjon. Utløserne er som oftest medfødt, men enkelte læres. Det 
eksisterer supernormale stimuli. En skjelner mellom utløsende og styrende 
stimuli. 

Allerede ved et overfladisk studium av dyrenes adferd går det 
tydelig fram at det ikke bare kan være. utløserne som avgjør hva et 
dyr skal gjøre i en eller annen situasjon. Ett og samme dyr reagerer 
ikke alltid likt på en og samme stimulans. Bare i forplantningstiden 
har en f.eks. forplantningsleker. Terskelverdien for en 
instinkthandling varierer fra tid til tid, alt etter variasjonen av 
forskjellige faktorer inne, i dyret selv. Ved studiet av disse indre 
faktorene bygger en både på direkte og indirekte kjensgjerninger. La 
meg ta de indirekte først. 

Vi skal nå se litt nærmere på svingningene i en handlings evne 
til å bli utløst, hvis de ytre forhold er noenlunde konstante. Hvis vi 
f.eks. holder en fugl eller en stingsildhann under oppsikt mens den 
bygger reir, legger vi fort merke til at den ikke alltid er like iv rig. 
Noen minutter kan den være svært så opptatt, for så å slappe a v litt, 
og så begynne på'n igjen. Dette kan i svært mange tilfeller bare 
skyldes at lysten til å bygge ikke er den samme hele tiden, og 
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lang tid siden utløsning og driften er sterk. Slike handlinger kaller en 
tomgangs-handlinger. Også ordet oversvømmelses-handlinger har vært 
brukt, og dette er kanskje den beste betegnelsen da det ser ut som 
om energien i disse tilfellene «går over sine bredder». 

Det ser i mange tilfeller slik ut at hvis energien ikke får avløp på 
normal måte, fordi f.eks. en passende ytre stimulus mangler, kan den 
få utløsning på mer unormal måte. Det har slått mange at dyr under 
forskjellige forhold gjør bevegelser som tilsynelatende ikke har noen 
tilknytning til det instinktet som er aktivisert. Hvis to dyr slåss, kan 
de ofte begynne å lete etter mat og liksom spise, riktignok som 
oftest uten å svelge noe. På samme måte kan en finne reir-
byggingsbevegelser som et vanlig element i slagsmål hos bl.a. sting-
sild og gråmake (fig. 4). Slike irrelevante handlinger kaller en 
oversprangs-handlinger. De opptrer vanligvis i følgende situasjoner: (1) 
Ved konflikt mellom to motsatt rettede drifter. Dette er svært ofte 
tilfelle i konflikt angrep-flukt. Slik forklarer en de mange over-
sprangs-handlinger i slagsmål. (2) Når en sterk drift ikke kan få 
utløsning på normal måte. Dette skjer ofte ved seksuelle handlinger. 
Det meste av kurtisen blir forklart som oversprangs-handlinger, da 
seksualinstinktet får fult utløsning først ved parringen. Når da 
maken ikke er villig, får en oversprangs-handlinger. Mange av disse 
handlingene, det gjelder både i forplantningsleken og i kamp, er 
svært forskjellige fra f.eks. virkelig reirbygging, søvn eller fjærpuss 
etc., og de får ofte spesiell betydning som signal i forplantningslek 
eller i kamp. Vi sier da at handlingene er blitt ritualisert. Fig. 4 viser 
en del oversprangs-handlinger i ulike situasjoner. 

Bak instinkthandlingene ligger det altså en indre drift. Hvis en 
handling blir utført, avtar ofte driften, mens det motsatte er tilfelle 
hvis det går lang tid mellom hver utløsning. Det ser ut som om 
enkelte handlinger på en eller annen måte tilfredsstiller dyret. Det 
ser ut som om det brukes, konsumeres, energi, og vi kaller slike 
handlinger konsumatore. Konsumatore handlinger er som oftest for-
holdsvis enkle handlinger. Et dyr hvor en drift er blitt aktivisert, det 
kan være jakt-, parrings- eller reirbyggingsdrift, vil begynne å lete til 
det finner en situasjon hvor det er riktige stimuli for å utløse en 
konsumator handling. En slik uspesialisert leting kaller vi en appetitt-
handling. Ved en appetitt-handling vil et dyr 

skyldes at dyret har lært at det ikke er den riktige stimulus: Motsatt 
viser det seg at jo mindre anledning et instinkt har til å få utløsning, 
jo større er frekvensen for utløsning når det først slipper til. Det 
ser ut som om det lagres energi. Aase Gruda Skard har vist at dette 
er tilfelle for seksualdriften hos haner. Hun dro av materialet den 
slutningen at hvis ikke seksualdriften hadde fått sin vanlige 
utløsning en dag, økte den den neste. 

Ved å undersøke den minimale stimulus som skal til for å 
utløse en reaksjon, finner en store forskjeller fra forsøk til forsøk 
hos det enkelte dyr. Vi vet f.eks. at hvis et dyr har sultet en tid, er 
det ikke så nøye med hva det spiser, og hanner vil i 
forplantningstiden etter hvert ikke ta så mye hensyn til hvem eller 
hva de velger som seksualpartner, hvis de har gått en tid uten 
utløsning. I enkelte tilfeller kan en reaksjon til og med utløses uten 
ytre stimuli hvis det har gått 
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tilsynelatende ikke få noen direkte tilfredsstillelse, men er på leting 
etter en situasjon som kan gi tilfredstillelse. Fugletrekket f.eks må 
regnes med blant slike handlinger. 

En grundigere undersøkelse viser imidlertid at dette skillet 
mellom konsumatore og appetitt-handlinger ikke er fullstendig. Hvis 
vi begynner å observere en fugl - det kan f.eks. være en stjertmeis - 
mens den bygger reir, slår det en hvor komplisert det hele er. Først 
bygges en plattform, siden vegger og tak. Til dette arbeidet brukes 
en rekke forskjellige materialer - mose, strå, lav, edderkoppspinn etc. 
- alt på riktig sted. Og fuglen foretar en rekke handlinger. Tinbergen 
skjelner mellom tretten i alt. Og alt foregår fullkomment selv om 
fuglen aldri har bygd før. Det ser ut som om fuglen hele tiden 
utmerket godt vet hvordan reiret skal se ut når det er ferdig, den vet 
når en fase av byggingen er ferdig slik at den kan begynne med 
neste. Det virker som om det ikke er selve handlingene, de enkle 
bevegelsene, som tilfredsstiller fuglen, men resultatet. Byggingen 
foregår på den måten at fuglen hele tiden prøver å lage en ideal 
utløser for neste trinn i byggeprosessen, noe som må regnes med til 
appetitt-adferd. Men denne appetittadferden ser altså ut til å 
tilfredsstille fuglen, og er følgelig av konsumatorisk natur. En 
opprettholder likevel av praktiske grunner skillet mellom 
konsumatore og appetitt-handlinger. 

Ved undersøkelser slik som jeg har nevnt, går det fram at dyrene 
ofte synes å ha en egen kunnskap som bare kan skyldes forhold inne i 
dyret. Ved konsumatore handlinger forbrukes energi, ved sjelden anledning 
til utløsning lagres energi. I sjeldne tilfeller kan en finne 
tomgangshandlinger. Energien har også muligheten til å utløses ved andre 
handlinger enn de normale, ved såkalte oversprangshandlinger. 

En kan skaffe seg mer direkte kjensgjerninger om den indre 
driften ved eksperimentelt å forandre forskjellige ting inne i dyret. 
Mest kjent, og kanskje best undersøkt, er hormonenes virkning på 
adferden. Jeg velger her å gjøre litt rede for hormonenes betydning 
for adferden bare hos fugl. Det meste av undersøkelsene er hittil 
gjort med høns. Ved å sprøyte inn hanlig kjønnshormon i hane-
kyllinger har en fått dem til å parre seg alt som små. En hønekylling 
som fikk innsprøytning av hanlig hormon, parret seg på hanemaner 
fire og en halv måned etter. Natt-heirer har en fått til å gjennomføre 

hele forplantningsleken, velge territorium, bygge reir, ruge, alt som 
månedsgamle ved hjelp av kjønnshormon. En hunn av kanarifugl 
begynte å synge som en hann etter innsprøyting med hanlig hor-
mon. - Ved om høsten å holde kråkefugler under stadig økende 
dagslengde, oppnådde Rowan at testiklene vokste. Da han slapp 
fuglene løs, begynte i hvert fall en del av dem å trekke nordover, 
noe som skulle tyde på at økning i produksjonen av kjønns-
hormoner har betydning for vårtrekket hos trekkfuglene. Ved inn-
sprøytning av hunlig kjønnshormon har en da også fått rødstjert til 
ikke å trekke sydover om høsten. - Også for den sosiale status spiller 
kjønnshormonene en rolle. Det er en kjent sak at bl.a, i 
hønseflokker eksisterer en fast rangorden. Den såkalte hakkeloven 
ble først funnet av nordmannen Schelderup-Ebbe. Ved innsprøytning 
av hanlig hormon i høner som står lavt nede på rangstigen, stiger de 
øyeblikkelig i rang. - Men også andre hormoner enn kjønns-
hormonene har betydning for fuglenes adferd. Innsprøytning av 
thyroid-ekstrakt får høner til å bli svæ,-t så ivrige etter å ligge på egg. 
Hypofyse-hormonet prolactin får til og med haner til å ta seg av 
avkommet. De ruger riktignok ikke, men legger seg og varmer 
kyllingene. - Hormonene har altså hos fugl avgjørende virkning på 
slik adferd som reirbygging, forplantning, ruging, pass av unger, 
trekk og sosial status m.m. Lignende forhold finner en hos alle dyr. 

Det er imidlertid opplagt at det må finnes andre indre faktorer 
enn de hormonelle. Handyr og hundyr oppfører seg ikke alltid likt 
ved kastraksjon og ved innsprøytning av hormoner. Selv om en 
kastrerer helt unge duer, vil de i tidens fylde gjennomføre en full-
stendig forplantningslek. En av disse andre indre faktorene er de 
indre sansestimuli. Best kjent er hunger og tørst. 

Men hormoner og indre sansestimuli forklarer ikke alt. Hunder 
som er mette, kan likevel lete etter mat. Og en del spurvefuglunger 
vil når de blir matet kunstig, gape hele tiden uansett om de nettopp 
har fått mat eller ikke. Tidligere var det en vanlig oppfatning at 
sentralnervesystemet normalt er i hvile, og bare aktiviseres av ytre 
impulser. I de senere år er en kommet til at dette slett ikke er tilfelle. 
En mener at sentralnervesystemet er automatisk aktivt, og at det er i 
hvile bare når det eksisterer hemmende impulser. En har bl.a. vist 
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at hvis forbindelsen mellom hjernen og ryggmargen hos haier blir 
brutt operativt, 'vil de -svømme uavbrutt. Weiss har utført en rekke 
transplantasjoner hos salamandre. Han satte bl.a. inn i larver et 
stykke ryggmarg og et forlem, som ikke hadde noen forbindelse 
med hverandre. Denne ryggmargen utviklet ikke noen nervefor-
bindelse med ryggmargen til forsøksdyret, men derimot vokste det 
ut nerveceller til det implanterte lemmet. Det foregikk på den 
måten at de motoriske nervene først kom i kontakt med lemmet, så 
en del uker senere de sensoriske. I en tid kunne det altså gå 
impulser fra ryggmargen til lemmet, men ikke omvendt. Og lemmet 
hadde ingen nerveforbindelse med forsøksdyret. Likevel begynte 
lemmet i denne tiden i timevis å utføre rytmiske bevegelser. Det 
måtte foregå en automatisk impulsproduksjon i den implanterte 
ryggmargen. - Von Holst isolerte et stykke av nervesystemet hos 
metemark, og det viste seg at det likevel ble dannet rytmiske 
impulser. - Interessant er det at en ved elektriske impulser i nerve-
systemet kunstig kan forårsake til dels kompliserte handlinger. Ved 
elektriske påvirkninger av bestemte punkter i mellomhjernen hos 
katter har en fått utløst kamp, spising eller søvn. Det var ikke bare 
selve slutthandlingen som ble utført. Dyret falt f.eks. ikke bare 
direkte i søvn, men det lette først opp et sted hvor det kunne legge 
seg til å sove. Hos gresshopper har en utløst «sang» og parringslek 
ved lignende eksperimenter. 

Disse forsøkene tyder på at sentralnervesystemet ikke bare 
passivt handler på grunnlag av impulser utenfra. En må kunne gå ut 
fra at det eksisterer celler som er i stadig automatisk aktivitet. 
Normalt blir imidlertid denne aktiviteten hemmet av andre sentra. 
Von Holst sier det slik: «Nervesystemet er altså ikke et dovent esel 
som må ha pisk eller knipe seg selv i halen før det kan gå et skritt, 
men heller en temperamentsfull hest som må holdes i tømme med 
tømmer og pisk.» 

De indre faktorene en til nå kjenner, er altså hormoner, indre 
sansestimuli og automatiske prosesser inne i sentralnervesystemet. 

gjøre litt rede for forplantningsbiologien til den trepiggete stingsilda, 
en liten fisk som er vanlig både i salt og ferskt vann i Norge. Om 
våren vil den stadig økende lengden av dagen få forplantnings-
instinktet til hannen til å våkne, noe som får den til å vandre til 
grunne plasser. Hannen slår seg ned i et territorium, den driver 
andre hanner unna og begynner å bygge reir. Senere kurtiserer den 
hunnene og passer egg og unger. Alt dette er avhengig av at for-
plantningsinstinktet er våknet, og av stimuli fra territoriet. Men det 
er ulike stimuli som avgjør om det skal bli kamp, reirbygging, kurtise 
etc. Kamp blir f.eks. utløst ved at en fremmed hann prøver å trenge 
inn i området. Bare hvis en hunn tydelig gir signaler om sitt kjønn, 
fører det til kurtise. Men mens altså rød hann utløser kamp, er det 
andre mer spesielle stimuli som avgjør hva slags kamp det skal bli. 
Når den fremmede biter, biter den andre igjen. Truer den ene, truer 
den andre. Hvis den fremmede flykter, blir den forfulgt. Det ser ut 
som om de forskjellige handlingene og deres utløsere ligger på 
forskjellige trinn i en slags pyramide eller hierarki. Øverst 
forplantningsinstinktet, så kamp, kurtise etc., og så mer spesielt 
f.eks. hva slags kamp det skal bli. 

I denne lille oversikten har vi sett at instinktiv adferd blir 
kontrollert av indre og ytre stimuli. I de fleste tilfellene spiller begge 
typene inn. Vanligvis utløser ikke de indre faktorene direkte en eller 
annen handling, men de hever eller senker den terskelen som de ytre 
stimuli må overvinne for å utløse en reaksjon. De indre faktorene 
bestemmer altså «lysten», eller med andre ord motiveringen, og vi kan 
kalle dem for motiverende faktorer. Også enkelte ytre stimuli kan 
virke inn på motiveringen. 

Tinbergen har prøvd å skjematisere dette (fig. 5). Skjemaet i seg 
selv er ingen forklaring, men det gir god oversikt. På lignende måte 
som han som nevnt ovenfor, tenker seg en hierarkisk organisasjon 
av instinkthandlingene, tenker han seg at det i hjernen eksisterer 
instinktive sentra av høyere eller lavere rang. Som et eksempel kan 
vi ta et sentrum som står et stykke fra toppen, f.eks. kamp, 
reirbygging, parring etc. Dette sentret blir ladet opp av impulser av 
forskjellig slag: Motiverende impulser fra overordnet sentrum, 
impulser fra et automatisk nervesentrum av selvoppladende karak 

Hvis en betrakter nærmere de ulike instinkthandlingene et dyr 
utfører, legger en snart merke til at det vil falle naturlig å samle dem 
i grupper av en lavere eller høyere rang. Som et eksempel skal jeg 
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Jo mer en lærer om instinktiv adferd, dess klarere går det fram hvor 
komplisert det hele er. Ennå er denne vitenskapen i sin barndom. 
Det meste er nok til nå uoppdaget. De få kjensgjerningene som hittil 
er samlet, gir i det minste et inntrykk av et uhyre sammensatt, men 
fascinerende forskningsfelt. 

ter, hormonelle impulser, indre sansestimuli og ytre motiverende 
impulser. Utgående impulser blir holdt tilbake av en eller annen lås. 
Først når en utløser låser opp, kommer impulsen videre, og den kan 
nå gå forskjellige veier som leder til lavere trinn. Disse veiene er 
vanligvis sperret ved egne lås, og bare når den spesielelutløseren for 
et lavere sentrum foreligger, åpnes låsen. De fleste av impulsene 
strømmer derfor til den del av nervesystemet som kontrollerer 
appetitt-handlinger. Den tilsvarende appetitt-adferd fortsetter til en 
eller annen utløser åpner for en av låsene til et lavere sentrum, og 
dette sentret blir så aktivisert. Det må imidlertid også finnes en 
forbindelse mellom sentra på samme trinn, hvis en skal kunne 
forklare oversprangs-handlingene. Denne forbindelsen behøver ikke 
nødvendigvis å være direkte. Kontakten kan sluttes via overordnete 
sentra. 
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Vrakfisken er en vidt utbredt pelagisk fisk, som har sin hoved-
utbredelse i sydligere farvann. Den er kjent i Stillehavet og Det indiske 
hav, og er utbredt på begge sider av Atlanterhavet, i varmt og saltrikt 
vann. I Middelhavet opptrer den hyppig, og der skal gyting forekomme 
om sommeren, men ellers er dens levevis lite kjent. Den forekommer i 
Nordsjøen opp til De britiske øyer, men i nordlige farvann er den en 
sjelden gjest. Enkelte eksemplarer er tidligere tatt på Norskekysten. I 
følge «Fiskar och fiske i Norden» er tre eksemplarer fanget mellom 
Oslo og Bergen, og like mange på Trøndelagskysten. Videre er to 
eksemplarer tatt i Skagerak og ett i Øresund. 

Vrakfisken, som har et tilsvarende navn på flere andre språk, 
pleier å opptre ved drivende vrakrester, gjerne i større antall. Ved Den 
engelske kyst er det (i følge «Tierwelt der Nord- und Ostsee») iakttatt 
opptil 35 vrakfisk samtidig ved drivende trevirke. Den tiltrekkes dit av 
småfisk som vanligvis samles der. Mageinnholdet av slike undersøkte 
vrakfisk bestod vesentlig av små fisk. 

Vrakfisken kan bli opptil 2 meter lang og veie opptil 40 kilo, så 
det foreliggende eksemplar må vel sies å være bare «smågutten». Det 
var ikke mulig å aldersbestemme fisken ved hjelp av skjellene, da det 
ikke var tegn til sonedannelse i disse. 

Vrakfisken skal være meget velsmakende. Dette eksemplaret ble 
overlatt til Zoologisk Museum, Oslo, som tidligere bare hadde ett 
eksemplar av arten i sine samlinger. 

Sjelden fisk På Norgesbesøk 
Av Kåre Enge. 

Den 6, september 1960 kom det til Institutt for marin biologi i 
Oslo en «ukjent fisk» fra fisker Arthur Hellerud, Asker. Den var tatt 
samme dag på line på grunt vann ved Skjærholmene i Bundefjorden. 

Fisken viste seg å være en vrakfisk, Polyprion americanum Bloch 
& Schneider. Den målte 55 cm og veide 2,6 kg og var for øvrig i god 
kondisjon. Fargen var gråblå på ryggen og temmelig mørk langs 
sidene, selv buken var forholdsvis mørk. Finnene var blåsvarte. 
Fargen på vrakfisken kan veksle en god del, og er nok ofte lysere enn 
på dette eksemplaret. 

Litt om redskap og 

fangst i havundersøkelsene 
Av Hjalmar Broch. 

Det er kanskje ikke så mange av zoologene som har vært fullt 
oppmerksomme på alle vanskene som hoper seg opp om oss, når vi 
søker å skaffe oss et fullstendig bilde av dyrelivet i et område - eller vi 
kan også ta med plantene og si av et større eller mindre 
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områdes samlede organismeverden. Livet er en mosaikk 
sammensatt av større og mindre biter eller enheter (arter) som på 
grunn av miljøet ganske visst varierer i sammensetning fra sted til 
sted, men som alltid er intimt avveid og avpasset i forhold til 
hverandre i naturen som hjul i en samlet stoffomsetning. Men før vi 
kommer inn på den og på hva vi vet om den, eller kanskje bedre, 
hvor dårlig vårt grunnlag er for å dømme om den, er det best å 
kaste et blikk på redskaper som har vært brukt og som nyttes også i 
dag ved grunnstudiene. Det faller da naturlig for en som gjennom et 
halvt hundreår eller vel så det vesentlig har beskjeftiget seg med 
bunnens dyreliv i havet å begynne med bunnredskapene. 

Eventyr starter gjerne med «Det var en gang...». De eldste 
zoologene nøyde seg med å studere mere og mindre tilfeldig tilfang 
som hadde hektet seg fast i fiskernes redskap. En forsker som 
biskop Johan Ernst Gunnerus fikk flere av sine prester langs kysten 
til å sende seg slikt materiale til Trondheim, og det er forbausende å 
se hva han på dette grunnlag har brakt oss av zoologiske opp-
lysninger i avhandlingene sine. Det lar seg naturligvis ikke nekte at 
et slikt grunnlag måtte komme til å sette sitt tydelige preg på 
forskningen og på forskningsresultatene fra hine tider. Det var ikke 
«det som er dagligdags» (dvs. salgbar matfisk, spiselige krepsdyr, 
østers osv. eller agnskjell og den slags) som ble tatt vare på og 
overdradd til «de lærde», når fiskerne innimellom alt «matstrevet» 
kunne avse litt tid og interesse for slike likegyldige og unyttige saker 
og ting som vitenskapsmennene drev på og stelte med. 

Her i Skandinavia kan vi si at 1770-årene betegner noe av et 
vendepunkt, da den store danske forsker Otto Frederik Müller etter 
at han i 1773 hadde giftet seg med den rike kjøpmannsenken Anna 
Carlsen i Drøbak (datter av Christiania-presten Rasmus Paludan) ga 
seg i kast med en systematisk undersøkelse av Oslofjordens fauna 
fra Oslo til Tønsberg. På grunnlag av fiskernes skjellskraper 
konstruerte han sitt «fiskejern», den trekantede eller firkantede 
bunnskrapen som den dag i dat blir brukt som en hovedredskap 
ved undersøkelsen av dyrelivet, særlig på hård bunn. 

En slik bunnskrape lider imidlertid under sine vesentlige 
mangler, når vi sikter mot å studere hele det samlete «bentos», 
bunnens dyre- og planteliv i sin helhet. Skrapeåpningens 3 (eller 4) 

sider (fig. 1) dannes av like mange, mere eller mindre skarpe «kniver 
som - teoretisk - skulle skjære eller rive løs alle fastsittende eller 
krypende organismer som så havner i posen som er bundet av mere 
eller mindre grovmasket nett. Men vi ser snart, når vi trekker en slik 
skrape gjennom plantebevoksninger (ålegras, tareskog osv.) at bare 
en ganske liten brøkdel av algene havner i skrapen, også om 
stenglene er ganske stive og knivene skarpe. Og det samme er tilfelle 
med dyrene, det er bare en ganske liten prosent som havner i posen. 
Særlig de minste slipper dessuten oftest gjennom maskene i posen. 
På sand- eller bløtbunn graver skrapen seg full av bunnmateriale i 
en-to-tre etter få meters slepning, og under siktingen av innholdet 
forsvinner sørgelig mange av smådyrene med skyllevannet. En stor 
mangel ligger ytterligere deri at slike skraper svikter helt i utover 
hengende fjellsider og i trangere sprekker i fjellsidene. 

Ossian Sars som under studiene av krepsdyreverdenen var 
ivrig på jakt etter ganske små og oftest mere bevegelige bunndyr 
(«vagilt bentos») konstruerte sine egne, lette skraper med ekstra 
finmasket nett i posen og med dem skummet han «fløten» av 
gjørmen så å si. Og bortimot hundreårsskiftet ble 
«bløtbunnskrapen» også tatt i bruk ved undersøkelsene i fjordene 
og langs kysten i vårt land. Det er den såkalte Agassiz-trål (Fig. 2) 
som først ble bygd av den amerikanske zoolog hvis navn den 
bærer. Dens konstruksjon er basert 
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Et problem som også omkring hundreårsskiftet meldte seg i 
samband med fiskeriundersøkelsene i havet og hvor fangstteknikken 
etter hvert skulle komme til å vise seg mere og mere utilfredsstil-
lende, var - og er - spørsmålet om havets produksjon og produk-
sjonsevne. Hvor stor er havets produksjon og omsetning av 
organisk substans, eller med andre ord: hvor langt evner havets 
produksjon å bygge opp igjen de innhoggene som våre fiskeri- og 
hvalfangstbedrifter gjør i bestanden? Hvor langt kan vi foresette 
utvidelsen av utbyttingen uten å kappe av den grenen vi selv sitter 
på? 

For å komme dette omfattende og enormt viktige spørsmål 
nærmere inn på livet måtte man nok helst først skaffe seg en 
oversikt over mengden av organismer i havet i det hele tatt. Men la 
oss i forbifarten innrømme at det ennå i virkeligheten er temmelig 
smått stell med vår reelle viten om landjordens organismeverdens 
totale beholdning og produksjon, og vi er slett ikke bedre stillet med 
hensyn til kunnskapen om havets organismeverden. Store ledd i 
omsetningen har vi ennå bare en svak anelse om. 

Det var helst planktonforskerne som tok ledelsen her. Det gjaldt å 
konstruere planktonhåver som kunne fange inn alle 
planktonorganismene i et bestemt volum vann, sile ertene fra suppen 
om en kan si det slik. Teoretisk hørtes dette så enkelt ut. Men teori og 
praksis er sørgelig ofte usams. Og her hvor det «totale» plankton 
omfatter planter og dyr fra meterbrede maneter med sine ti meter lange 
«slep» og ned til coccolithophorider (kalkflagellater) og nærmest 
ultramikroskopiske bakterier er det umulig å få representative 
kvalitative og kvantitative prøver av alle slag under samme hatt, eller 
riktigere i samme nett. Det er ikke bare fiskerne som har måttet sanne 
at maskestørrelsen må avpasses etter objektets dimensjoner; nesten all 
småfisken smetter igjennom stormaskede garn, og større fisk blir bare 
unntaksvis hektet av småmaskede. Vi kan med full rett snu hele det 
tekniske bildet rundt og si at hver art krever sin spesielle 
undersøkelsesteknikk og sine særegne fangstmetoder; når jeg setter de 
siste i flertall, er det fordi mange arter gjennomløper flere 
utviklingsstadier som kan ha forskjellig størrelsesorden og evne til å 
slippe unna de voksne stadier. For å sammenfatte forholdene i få ord 
kan man si at redskaper 

på en modifisering av reke- og flyndrefiskernes «bomtrål» fra 
seilskutenes tidsrom. 

Etter hvert er det konstruert en rekke fangstredkspaer på 
grunnlag av knivskrapens, bomtrålens og andre redskapers prin-
sipper, og det ville føre oss altfor langt ut på viddene, om vi skulle 
beskrive dem i sine enkeltheter. Vi kan til en viss grad si at grunn-
laget, bevisst eller ubevisst, nesten alltid er hentet fra det praktiske 
bedriftslivs erfaringer under fangst og fiske (en veg undersøkerne 
også må nytte seg av framover i tidene), mens den spesielle, videre 
utforming må skje under omsyn til undersøkelsens mål og dyrenes 
levevis og biotop. Og det må aldri glemmes at hver metode, hvert 
redskap har sitt begrensede effektive arbeidsfelt som må vurderes 
kritisk, når resultatene skal utnyttes som grunnlag for videre 
slutninger. 
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som under ett kan ta fullstendige prøver av planktonorganismene 
på en stasjon, mangler vi også i dag. Apparater som egner seg til 
fangst av mellomstore planktonorganismer (det såkalte «nettplank-
ton») fanger hverken makro-, mikro- eller nannoplankton. Både 
makro- og mesoplanktonet mangler eller er helt underrepresentert i 
slike vannprøver som brukes i sentrifugene til undersøkelse av 
nannoplanktonet, og dette 1: an man ennå vanskelig komme 
kvantitativt inn på på grunn av at man ikke kjenner bakteriene og 
først i den aller seneste tid har funnet at det fins en rekke nesten 
ultravisible botaniske organismer som har unnsluppet våre forskere 
hittil. 

Å gjøre opp en analyse av havets totale stoffskifte på grunnlag av 
f.eks. de tilgjengelige analyser av oxygen i havets pelagiske region er 
derfor også nærmest som å stille opp og forsøke å løse en eneste 
ligning med en lang rekke ubekjente faktorer. Som eksempler på 
grunnlagets ufullkommenhet skal i forbifarten her bare pekes på at vi 
som nevnt, vet at havet huser en hel sverm av ukjente arter av 
ultramikroskopiske kalkflagellater og av aerobe og anaerobe 
bekterier som vi ennå ikke kan uttale oss om i noen retning, da det 
ikke har lykkedes å finne passende kulturbunn for de fleste av dem. 
Og om en zoologisk gruppe som blekksprutene vet vi at i dypere 
vannlag danner mere og mindre ukjente arter store stim, arter fra 
kanskje bare et par cm størrelse til de kjempemessige Architeltithis-
artene som vi ennå ikke har redskap til å fange. Likevel Kan vi se 
uten videre at blekksprutene må spille en hovedrolle i det organiske 
kretsløp i havet og at de er av stor betydning for fiskeriene. Men hva 
vet vi om deres fysiologiske krav? 

Men vi skal se litt nærmere på en annen faktorgruppe, hvor 
utforskningen har vært handicapped i lange tider, nemlig bunn-
dyrene. Fiskeriundersøkerne har gjennom tidene nærmest betraktet 
hele denne kategori som noe «unyttig tilfang» som de av elskverdig-
het har tatt vare på (når de ikke hadde noe annet å fordrive tiden 
med) til museumsfolk og til slike som hadde til hobby å studere dem. 
. Nærmere betraktet var det vel særlig den danske fiskeriforsker C. 
G. Joh. Petersen som tok opp nye metoder og veier i studiet av 
bunndyrene, fordi han innså at flere av dem har betydning som mat, 
særlig for flatfiskene. Han tok opp arbeidet med å under 

søke den kvantitative forekomst ved hjelp av en bunnhenter 
(«grabb», fig. 3) på sandbunn og bløtbunn - på hård bunn svikter 
grabben helt. 

Arbeider med bunnredskapene gjennom et halvt hundreår gir 
en marin feltzoolog noe av hvert å tenke over, kanskje ikke minst 
med henblikk på en kritisk vurdering av redskapenes yteevne i 
forhold til de slutningene både en selv og andre så altfor lettvint 
trekker av sine resultater i feltarbeidet. En særlig alminnelig slutning 
er f.eks. når søken etter en art svikter på et sted, at den ikke fins der. 
Erfaringen viser at en slik slutning må vi være meget forsiktige med 
å trekke; det vil også sees av eksempler i det følgende. Det var etter 
sigende Cæsar som ved en anledning uttalte «veni, vidi, vici», og 
mange forskere har hevdet det samme, men kanskje ikke alltid på et 
holdbart grunnlag. Ofte står vi overfor det som vi i vår moderne 
sjargon kaller en «kortslutning». 

Gjennom alle år har vi sett på den lille enkeltlevende 
begerkorallen Cariophyllia smithii som en ensom fyr som holder til 
på noe dypere vann, da vi bare en gang innimellom får et og annet 
eksemplar av den i skrapen på fjellbunn f.eks. i Oslofjorden og 
langs Sørlandskysten. Men da en dykker fikk se den i et akvarium i 
Drøbak, fortalte han at den er ganske alminnelig mange steder, og 
sitter, ofte mange sammen, inne i smale fjellsprekker og især under 
hyller i fjellveggen. Den er med andre ord som mange av de enkelt-
levende korallene f.eks. i Adriaterhavet, en «skyggeform» som på 
grunn av sitt levested bare sjelden kan nås av en skrape. Her har 
dagens froskemenn noe å gjøre. 

Det bildet, tre- eller firkantskrapene gir av, dyreverdenen på 
gjellbunnen, er etter det som er nevnt også i- det foregående, 
temmelig ufullstendig og «selektivt». Mere bevegelige dyr som fisk, 
større reker osv., vil bare ved rene ulykkestilfeller havne i posen, når 
de har rotet seg bort i vaser av nesledyr, mosdyr og andre dyre- eller 
tangtuster som er skrapt løs og har samlet seg i større mengder i 
skrapeposen. Små krepsdyr, frittsvømmende småmaneter og encellete 
organismer forsvinner mest gjennom maskene eller blir borte under 
siktingen og spylingen av skrapens innhold. Kort sagt, det er særlig 
kolonidannende og fastsittende dyrefcrmer og mellomstore, mindre 
bevegelige arter stirri dominerer det bildet kniv 
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en knivskrape med ganske stormasket nett, så mudderet går 
noenlunde igjennom trass i at ringskrapen med sin runde åpning 
skjærer seg dypt ned i det, så dypt at de får med både rørene og 
dyrene selv. Dermed ble det godtgjort at Cerianthus lever som 
fullvoksent dyr i stort antall nede i bløtbunnen både i svenske og 
norske fjorder langs hele Skagerakkysten. 

Noen av forholdene mellom fangstredskapene og 
fangstutbyttet var meget iøynefallende under mitt arbeid med 
sjøfjærene fra den svenske dyphavsekspedisjon med «Albatross» i 
1948 og fra de engelske «Discovery»-ekspedisjonene i antarktiske 
farvann, og jeg skal sitere noen uttalelser fra arbeidene: 

«Although Pennatularians are rather scarce in oceanic col-
lections, it is questionable whether the picture thus presented of 
their distribution and numerical occurence on the sea bottom is a 
true one. .... It is obvious that the catch depends to a great extent 
on the gear used, and unfortunately there is at present no gear 
able to catch more than a small percentage of all the specimens 
available. Mooring in the mud, flexibility, contractility, and strong 
holdfasts especially in the larger specimens, all combine to keep 
the Pennatularians anchored in situ. Some casual catches, never-
theless, show that some species at all events are patchy in occur-
rence. This is well known of shallow-water species like Pennatula 
phosphorea, Virgularia and Stylatula among others, and latterly it 
has been observed in some species of Umbellula; for example, 
about 240 specimens of U. pellucida were taken at St. 194 by the 
'John Murray' Expedition (Hickson 1937), 48 U. thomsonii at 
Discovery Station 342, and 157 specimens at St. 362 by the 
Swedish Deep-Sea Expedition. 

In this connexion, it should be noted that bottom samplers 
(grabs) do not catch Pennatularians even at localities where other 
gear proves them to be comparatively numerous. It is most 
probable the the larger, slender, very flexible, deeper living sea-
pens cannot be caught by the grabs, which therefore only give a 
fragmentary picture of the momentary balance in populations of 
the mediumsized bottom animals.» (Discovery Reports, Vol. XXIX, 
p. 273.) 

I beretningen om Pennatulariene fra den svenske dyphavs-
ekspedisjon omtales der i forbifarten hvordan vi i løpet av mere 

skrapene gir: Og forsøker vi oss på løs bunn med slike skraper, vil 
en pose med noenlunde finmasket nett på et øyeblikk skjære seg 
full av sand eller gjørme og ikke fange mere. Og selv om innholdet 
stundimellom da kan være «lite, men godt», vil meget oftest for-
svinne under den tidsrøvende siktingen eller ødelegges under 
vaskingen i siktene, særlig når mudderet er leirholdig. 

Fiskernes redskaper, bygd på generasjoners praktiske sans og 
erfaringer, har som før nevnt vært utgangspunkt for konstruk-
sjonene av de fleste fangst- og innsamlingsredskapene, zoologene 
bruker, ikke minst ved undersøkelsene over den «bentoniske 
fauna», bunnens dyreverden. For fiskerne som vesentlig samler seg 
om bunnregionens bevegelige dyreformer, fisk, reker osv., gjelder 
det å arbeide med redskaper som bare skummer av overflaten av 
bløtbunnet. Skjærer en trål seg noe dypere nedi, så den får med 
Seg større mengder av bunnmateriale, er fiskeren alt annet enn 
glad, selv om han har tatt med seg ut en zoolog som danser på 
dekket av glede, fordi han finner at redskapen denne gang har 
gløttet på en av portene til paradiset under ham; han kan jo boltre 
seg i en vrimmel av pigghuder, muslinger, ormer og sniler krydret 
med enkelte svamper eier sjøfjær av i typer han ikke finner på 
fjellbunnen. Fiskeren foretrekker selvsagt røde reker og fisk som 
han kan få solgt. 

Det var altså for å få et bedre tak på denne bløtbunnfaunaen 
med dens mere bevegelige innslag, Agassiz konstruerte sin bløt-
bunnskrape som nå er meget brukt og som sikter etter å skumme 
«fløten» av mudderlaget og samtidig ta med seg representative 
prøver fra dyrelivet over mudderflaten. Men Agassiz-trålens bilde 
kompletteres nå av oter-trålen, særlig for de mere bevegelige 
dyreformers vedkommende, etter at det har lykkedes å 
manøvrere oter-trål også på de største dyp. Men - noe dypere 
gravende dyreformer ligger også her oftest utenfor redskapenes 
rekkevidde, når de arbeider «riktig». 

Når vi arbeider med mudderskrapen i fjordene våre, er det 
meget vanlig at vi under siktingen og spylingen finner en god del 
fra en til et par tommer brede slimrør; men bare i sjeldnere 
tilfelle behager det huseierne (ceriantharier, «ormeroser») å være 
hjemme. For å få fatt i dem har svenskene laget seg en 
«ringskrape», så å si 
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som i hovedsaken ble basert på prøver tatt med Petersens bunn, 
henter (fig. 3), men også med henblikk på de større dyreformene 
supplert noe med skrapninger med en liten Agassiz-skrape. Det er 
der også pekt på at organismer med tverrmål på 1 mm eller mindre 
skylles bort under vaskingen også gjennom det fineste av de tre 
etasjesiktene, muddermassen ble silt igjennom. 

Når en studerer meget av den ganske omfattende litteratur som 
har vokset fram om kvantitative undersøkelser på grunnlag av slike 
bunnhenterprøver (havbunns-«boniteringer»), får leseren ofte inn-
trykk av at forfatteren går ut fra en temmelig monoton og jevn 
fordeling av organismene bortover, særlig på dypere vann. De 
grunnleggende arbeider av C. G. Joh. Petersen selv gir ikke 
inntrykk av at han hyldet en slik antagelse mere enn til en viss 
grad, men at man må regne med et gjennomsnitt beregnet på 
grunnlag av en serie med prøver fra den ensartede biotop. 

En ganske interessant demonstrasjon av forholdet fikk vi, da vi 
under en rekognosering i Lenefjorden (ved Spangereid) 1926 lå 
forankret og svinget for vinden, mens vi tok en serie prøver med 
Petersens bunnhenter. Svingningene i individtallene fra prøve til 
prøve var så store og forskjellene mellom artene så avvikende fra 
hverandre at en beregning på grunnlag av et par prøver ingen verdi 
ville hatt. - Til en viss grad må vi kanskje si at de skjematiske 
bildene som ofte ledsager arbeider over bonitering av havbunnen 
har sin del i skylden for at det inntrykket har festet seg hos flere at 
dyrene skulle være ganske jevnt spredt utover bløtbunnen, mens 
de snarere også her tydelig opptrer i mere eller mindre tette 
ansamlinger og ofte «flekkevis» bortover (eller i) bunnen. 

En beregning av den samlede mengde av organismer («the 
biomass» som de russiske forskere snakker om i sine utstrakte 
boniteringsarbeider fra arktiske områder) blir derfor nokså fiktiv 
også om bunnen er fysikalsk meget ensartet over store strekninger. 
®g den stedvise sammenhoping av individer av en enkelt art er 
særlig iøynefallende under arktiske forhold, når arten opptrer 
under ekstra ytterliggående livsbetingelser, så å si på grensen av 
sine livsmuligheter. Grabben har sin store betydning ved studiet av 
bunnens dyreliv, men også sin begrensning - det er med den som 
med musefellene: de gir oss mulighet til å få innblikk i 
smågnagernes 

enn 40 år har arbeidet med bunnskrape, Agissiztrål og reketrål på 
rekefeltet ut for Storsand nær Drøbak og alt i alt bare oppnådd å få 
opp et par under en meter store Funiculina quadrangularis fra 100-
200 m dyp. Og så, da det ble soknet på samme felt med en 
krokbesatt line slept mellom to oterbord, ble det hengende på 
krokene et stort antall av opp til over 2 m lange eksemplarer av 
Funiculina, noen av de største som man i det hele tatt kjenner. 
Koloniene er så myke og bøyelige at det altså beror på et rent 
ulykkestilfelle at en koloni blir hengende fast i sleperedskapene og 
ikke bare blir lagt ned av dem for å reise seg opp igjen når redskapen 
har gått videre. 

Hvert redskap gir oss bare sin begrensede del av det samlede 
dyresamfunn som lever på det arbeidsfeltet vi beskjeftiger oss med. 
En sammenligning mellom de bildene vi f.eks. får av dyrelivet på et 
rekefelt på grunnlag av undersøkelser med en reketrål, med en 
Agassiz-bunnskrape og med enn bunnhenter viker ganske sterkt av 
fra hverandre, noe som blir pekt på i en studie over bunnfaunaen 
ved Drøbak i 1927. Det gjaldt den gang en kvantitativ undersøkelse 
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som i hovedsaken ble basert på prøver tatt med Petersens bunnhenter 
(fig. 3), men også med henblikk på de større dyreformene supplert noe 
med skrapninger med en liten Agassiz-skrape. Det er der også pekt på 
at organismer med tverrmål på 1 mm eller mindre skylles bort under 
vaskingen også gjennom det fineste av de tre etasjesiktene, 
muddermassen ble silt igjennom. 

Når en studerer meget av den ganske omfattende litteratur som har 
vokset fram om kvantitative undersøkelser på grunnlag av slike 
bunnhenterprøver (havbunns-«boniteringer»), får leseren ofte inntrykk 
av at forfatteren går ut fra en temmelig monoton og jevn fordeling av 
organismene bortover, særlig på dypere vann. De grunnleggende 
arbeider av C. G. Joh. Petersen selv gir ikke inntrykk av at han hyldet 
en slik antagelse mere enn til en viss grad, men at man må regne med 
et gjennomsnitt beregnet på grunnlag av en serie med prøver fra den 
ensartede biotop. 

En ganske interessant demonstrasjon av forholdet fikk vi, da vi 
under en rekognosering i Lenefjorden (ved Spangereid) 1926 lå 
forankret og svinget for vinden, mens vi tok en serie prøver med 
Petersens bunnhenter. Svingningene i individtallene fra prøve til prøve 
var så store og forskjellene mellom artene så avvikende fra 'rwerandre 
at en beregning på grunnlag av et par prøver ingen verdi ville hatt. - 
Til en viss grad må vi kanskje si at de skjematiske bildene som ofte 
ledsager arbeider over bonitering av havbunnen har sin del i skylden 
for at det inntrykket har festet seg hos flere at dyrene skulle være 
ganske jevnt spredt utover bløtbunnen, mens de snarere også her 
tydelig opptrer i mere eller mindre tette ansamlinger og ofte 
«flekkevis» bortover (eller i) bunnen. 

En beregning av den samlede mengde av organismer («the 
biomass» som de russiske forskere snakker om i sine utstrakte 
boniteringsarbeider fra arktiske områder) blir derfor nokså fiktiv også 
om bunnen er fysikalsk meget ensartet over store strekninger. ®g den 
stedvise sammenhoping av individer av en enkelt art er særlig 
iøynefallende under arktiske forhold, når arten opptrer under ekstra 
ytterliggående livsbetingelser, så å si på grensen av sine livsmuligheter. 
Grabben har sin store betydning ved studiet av bunnens dyreliv, men 
også sin begrensning - det er med den som med musefellene: de gir 
oss mulighet til å få innblikk i smågnagernes 

enn 40 år har arbeidet med bunnskrape, Agissiztrål og reketrål på 
rekefeltet ut for Storsand nær Drøbak og alt i alt bare oppnådd å få 
opp et par under en meter store Funiculina quadrangularis fra 100-200 m 
dyp. Og så, da det ble soknet på samme felt med en krokbesatt line 
slept mellom to oterbord, ble det hengende på krokene et stort antall 
av opp til over 2 m lange eksemplarer av Funiculina, noen av de største 
som man i det hele tatt kjenner. Koloniene er så myke og bøyelige at 
det altså beror på et rent ulykkestilfelle at en koloni blir hengende fast i 
sleperedskapene og ikke bare blir lagt ned av dem for å reise seg opp 
igjen når redskapen har gått videre. 

Hvert redskap gir oss bare sin begrensede del av det samlede 
dyresamfunn som lever på det arbeidsfeltet vi beskjeftiger oss med. En 
sammenligning mellom de bildene vi f.eks. får av dyrelivet på et 
rekefelt på grunnlag av undersøkelser med en reketrål, med en Agassiz-
bunnskrape og med enn bunnhenter viker ganske sterkt av fra 
hverandre, noe som blir pekt på i en studie over bunnfaunaen ved 
Drøbak i 1927. Det gjaldt den gang en kvantitativ undersøkelse 

 
Fig.3 C.G. Joh. Petersen bunnhenter eller «grabb», som i stor 
utstrekning har vært brukt i senere år til å ta opp et bestemt 
volum av bunnmateriale med innhold av organismer for 
kvantitative undersøkelser («bonitering»). 
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Einar Westblad for en del år siden å beskrive en meget rik fore-
komst av ganske små og for mesteparten ukjente eller iallfall som 
meget sjeldne ansette arter av Flimmerormer på mudderbunnen 
både ved Drøbak og norskekysten ellers, og det var også slik 
Michael Sars' Corymorpha (?) annulicornis fra 1857 (kjent bare i 2 
eksemplarer) ble gjenfunnet ved Drøbak i 1937 i tallrike 
eksemplarer i Halanspollen og senere mange steder langs kysten på 
bløtbunn. Det viste seg at vi her står overfor morpolyppen til en av 
våre alminneligste småmaneter, Ettiphysa aurata, som i det hele tatt 
har en meget vid utbredelse. På lignende måte fant Fredrik Beyer 
nylig den merkelige, ørlille maneten Tesserogastria musculosa som 
lever i millioner i Oslofjorden, f.eks. ved Drøbak. Han har også 
kunnet iaktta dens levevis i sine sinnrike akvarier, bygget for studier 
over økologien hos dypere levende smådyr i fjordområdene, og fant 
da at denne lille maneten bare nødig svømmer fritt i vannet over 
mudderflaten, mens den normalt arbeider seg gjennom de øverste 
gjørmelagene. En manet som «svømmer» gjennom mudderet og 
ikke synes å like seg i rene vannlag, vil de fleste zoologer betegne 
som en selvmotsigelse. 

Hele dette arbeidet med å studere bløtbunnens mikrofauna har 
vist oss at det ennå er utelukket å skaffe seg noe helhetsbilde av 
organismeverdenen og dens produksjonsmuligheter på grunnlag av 
de redskapene og den teknikk vi råder over i dag. Det er ennå nok å 
ta fatt på - ukjente dyreformer, de enkelte arters liv, levesett og 
livskrav som passer seg inn som større eller mindre hjul i det store 
urverk, i havets totale omsetning og dets muligheter som nærings-
kilde for oss mennesker. 

liv og forekomst. Men normalt fanger de hverken elefanter eller 
mygg og knott, så ganske store deler av den samlete «biomass» 
slipper unna. 

Det var til å begynne med kanskje ikke så få av 
fiskerizoologene som mente at vi hadde fått noe av e n  Aladdin-
nøkkel i grabben. Den kunne gi oss grunnlag for undersøkelser over 
produksjonen i et bunnområde - men gjør den egentlig det? 

Forutsetter vi nå at vi med grabben virkelig kunne finne den 
totale dyrebestand, gjerne også fastslå vekten av den, kan vi dermed 
bedømme områdets produksjonsevne som ledd i naturens hus-
holdning? Det kan kanskje gi noen noe å tenke på å gjengi en 
uttalelse fra 1935: Vi må ved alle «kvantitative» studier i havet være 
oppmerksomme på at det som vi undersøker, bare er det 
overskuddet som i øyeblikket er til stede, så å si ved siden av det 
som er innforlivet i kretsløpet. Den mengde av organismer 
(organisk substans) som alt er inngått i kretsløpet, unndrar seg alle 
våre iakttakelser. Vi fristes til, for å bruke et bilde, å si at vi i et 
utbygget vannfall, hvor vi intet kjennskap har til mengden av det 
vann som går igjennom turbinene, bare måler tverrsnittet av 
overløpsvannføringen og på dette grunnlag stiller opp et overslag 
over vannfallets samlede kraftproduksjon, enda vi altså hverken 
kjenner tuxbinens vannføring (stoffomsetningen i 
organismeverdenen) eller strømhastigheten i overløpsrennen 
(forplantningsintensitet, livslengde og «naturlig avgang» hos 
overskuddets komponenter). 

Mens man ved boniteringene vesentlig har brukt siktemetoden 
for å finne «samtlige» organismer i bunnprøven, har man særlig ved 
mindre skrapninger med lettere mudderbunnskaraper (sledeskraper) 
gjort bruk av en annen, mere skånsom måte for å finne fram 
mindre og ømtålige organismer. Man tar ganske enkelt hele prøven 
inn i laboratoriet og fordeler den i store, flate skåler med noe 
sjøvann (helst fra samme dyp som skrapingen ble gjort) og lar det 
stå i ro noen tid. Vi vil da se at mange smådyr arbeider seg opp til 
overflaten av gjørmen, så vi kan fiske dem opp med pipett. Mange 
er så små at en helst bør arbeide under en søkelupe med stor 
arbeidsradius. 

Denne teknikk gjorde at det f.eks. lykkedes den svenske zoolog 

S m å n o t i s e r

.  Tårnsvale søker 

arkitekt. 

I sitt avsnitt om tårnsvalen i Norges Dyreliv har professor 
Hjalmar Broch nøye beskrevet denne fuglen som har sine 
særegenheter på mange måter. Den utmerker seg spesielt ved en 
usedvanlig flyvedyktighet. Den beveger seg lynsnart og elegant i 
rommet og snapper uten vanskelighet de mest durkdrevne insekter. 
Nede på bakken er den imidlertid nokså hjelpeløs med sine typiske 
klamre 
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Foreningsmeddelelser. føtter som ikke er særlig egnet til lange spaserturer og heller ikke til å sparke fra 
med når den skal lette fra flat mark. For en tårnsvale er det derfor naturlig å 
holde til på steder hvor den kan kaste seg direkte ut og straks ta vingene fatt. 
Det er blant annet her vi arkitekter kommer inn i bildet ved at tårnsvalen som 
navnet sier, foretrekker å ta opphold på taket av høye bygninger, kirketårn o.l. 

Forøvrig lever den som fugler flest, bare på ett punkt avviker den ganske 
særdeles: Jeg siterer professor Broch, som sier: - «Men en ting er en gåte for oss 
ennu, nemlig om tårnsvalen drikker. Noe vann må den vel ha, men når og 
hvordan den får fatt i det ser det ikke ut til at noen har undersøkt ennu.» 

For såvidt som den har en viss tilknytning til faget, var det jo ikke så veldig 
merkverdig at en tårnsvale gjorde sin entre inn av et åpent vindu på vårt kontor 
hos arkitekt Platou i Rådhusgaten 23, niende etasje. Vår tårnsvale var temmelig 
forkommen og hang med nebbet. Det var riktig rørende å se hvordan den søkte 
tilflukt hos oss for å få hjelp. Vi var en stund svært opprådd og visste ikke helt 
hvorledes situasjonen skulle gripes an. Ikke hadde vi noe godt å by den på heller. 
Men ett eller annet måtte vi gjøre for den; og til slutt visste vi ikke bedre råd enn 
å gi den litt vann. (På dette tidspunkt var vi ikke klar over at det vi her gjorde, 
faktisk var ornitologisk forskning.) Og, det var altså da det skjedde at noen for 
første gang virkelig så at denne fuglen drakk som andre fugler vi har sett drikke, 
med hodet bakover og åpent nebb. Den drakk flere dråper som hengende på en 
finger, ble ført opp til nebbet. Og det beste av det hele var at den kviknet til. 
Vannet så ut til å ha gjort den godt. Snart etter la den avgårde ut av vinduet på 
strake vinger. Den forsvant i retning av Skansen restaurant, så kom ikke heretter 
å si at tårnsvalene ikke drikker, det være seg vann eller annet. 

NORSK ZOOLOGISK FORENING Årsberetning for 

tidsrommet 25. oktober 1958-15. mai 1960. Styret har bestått av: 
Formann: Universitetslektor dr. philos. Rolf Vik, Oslo. 

Sekretær: Vitenskapelig assistent Per Øynes, Oslo. 

Kasserer: Vitenskapelig assistent Kåre Enge, Oslo. 
Styremedlemmer: Professor dr. Hans Brattstrøm, Bergen, konservator 
Bengt Christiansen, Tromsø, lærer Halvdan Møller, Sandefjord, 

bestyrer Ditlef Rustad, Trondheim. 

Varamenn: Viltkonsulent Hjalmar Munthe-Kaas Lund, Oslo, 
vitenskapelig assistent Jan Økland, Oslo. 
Revisorer: Universitetslektor Per Bergan, 
Oslo, førstekonservator Nils Knaben, Oslo. 

I styreperioden har vi fått melding om at følgende medlemmer er avgått ved 
døden: Skogforvalter J. Heimbeck, Levanger, lektor Paul Løyning, Oslo, 
amanuensis Gudrun Ruud, Oslo, og førstekonservator Alf Wollebæk, Oslo. 

Det har vært holdt 8 møter i Arbeidsutvalget, og dessuten har 
Arbeidsutvalgets medlemmer stått i stadig kontakt med hverandre om løpende 
saker. Det har vært holdt 2 styremøter. Det er dessuten truffet avgjørelser pr. 
korrespondanse med styremedlemmene. 

Styret har tatt initiativ til dannelsen av en lokalavdeling av Norsk Zoologisk 
Forening i Trondheim. Det ble innkalt til konstituerende møte den 31. mars 
1960 i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum's lokaler der 
foreningens formann, dr. Rolf Vik, ledet forhandlingene. Det ble her besluttet å 
opprette en lokalavdeling, og som første arbeidsutvalg ble valgt: 

Forsøksleder, cand. real. Per Brynjulfsen, formann, 
Lærer Njål Bøe, sekretær, 
Disp. Alf J. Næss, kasserer, 

Kjell Janborg. 

dessuten styremedlemmer og varamenn. 

Lokalavdelingens første møte ble holdt samme sted og samme dag med fore-
drag av dr. philos. Rolf Vik om «Upopulære snyltere i fisk, fugl, folk og fe i 
Trøndelag». Til møtet var innbudt lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening. 

Styret har fortsatt arbeidet med opprettelse av en lokalavdeling i Bergen, og 
vårt styremedlem, professor dr. Hans Brattstrøm, som er formann i en komite 
som har arbeidet med saken, vil holde et konstituerende møte i løpet av våren - 

Som meddelt i forrige årsberetning anså navnekomiteen seg ferdig med listen 
over norske hvirveldyrnavn. Forskningsrådets betingelse for å bevilge penger til 
trykningen var at rettskrivningen i listen var i overensstemmelse med gjeldende 
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regler. Dessuten ønsket forskningsrådet at listen skulle utstyres med 
et register. Navnekomiteen utarbeidet register, språknemnda 
gjennomgikk listen og kom med forslag og påbud om rettelser, 
navnekomit6en utførte rettelsene, og den 27. april 1960 fikk styrets 
formann muntlig beskjed fra forskningsrådet om at bevilgning var i 
orden og at trykningen kunne påbegynnes uten innvendinger fra 
Rådet. Listen ble straks sendt til trykkeriet, og redaktøren mener det 
skal være mulig å få listen ut sammen med 3. hefte av «Fauna» i år. 

Medlemstallet i Norsk Zoologisk Forening stiger stadig, og er nå 
782. Det har meldt seg 112 nye medlemmer, mens 27 har {meldt seg 
ut. 

I propagandaøyemed har vi hatt to annonser i tidsskrifter for 
jakt og fiske. Dessuten har vi sendt «Fauna» til personer vi kunne 
vente ville bli medlemmer. Elevene ved to klasser ved Oslo 
lærerskole ble tilsendt «Fauna». Denne aksjonen brakte ingen nye 
medlemmer. 

I samarbeid med Norsk Polarklubbs styre ble «Fauna» nr. 2, 
1959, sendt til samtlige av klubbens medlemmer. Dette ga 20 nye 
medlemmer uten utgift for foreningen. Alt i alt viser det seg at 
distribuering av «Fauna» i propagandaøyemed gjennomsnittlig har 
gitt ett medlem for hver femte kontakt. 

Oslo, 13. mai 1960. Styret. 
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Årsmøtet 1960. 

Norsk Zoologisk Forening holdt årsmøtet 1960 på Norsk Sjøfartsmuseums 
båthus på Bygdø lørdag 14. mai. 38 av foreningens medlemmer var til stede, 
dessuten var styret i Oslo Undervannsklubb årsmøtets gjester. 

Formannen ønsket velkommen, og mintes de av foreningens medlemmer 
som var døde siden forrige årsmøte. 

Til behandling 
forelå: 1. 
Årsberetning. 2. 
Regnskap. 
3. Valg av styre og revisorer. 
4. Innsendte saker. 
5. Årsmøtet 1961. 

Ad. pkt. 1 og 2. Årsberetning og regnskap ble opplest og enstemmig vedtatt. 
Ad.pkt 3. Der var ikke kommet inn forslag til nye styremedlemmer. Arbeids-
utvalget ble enstemmig gjenvalgt. Da øvrige styremedlemmer skulle velges, 
dukket spørsmålet opp om ikke styret nå burde sikre kontakten med den 
nystartede Trondheimsavdelingen. Det ble foreslått å velge inn et medlem fra 
lokalavdelingen i Trondheim. Cand. real. Per Brynjulfsen ble deretter enstemmig 
valgt istedenfor bestyrer Ditlef Rustad som tidligere hadde ytret ønske om å 
slippe gjenvalg. For øvrig ble styret gjenvalgt. 

Under valget av varamenn til styret kom spørsmålet om amatørenes 
representasjon i styret opp. Jonsgård med støtte av Broch hevdet at amatørene 
burde være bedre representert i styret, og etter forslag ble fotograf Dagfinn 
Møller valgt som varamann. Jan Økland ble gjenvalgt som varamann. Revisorene 
ble gjenvalgt uten kommentarer. 

Det nye styret i Norsk Zoologisk Forening får da følgende sammensetning: 
Formann: Universitetslektor Dr. Rolf Vik. Sekretær: Vit.ass. Per Øynes. Kasserer: 
Vit.ass. Kåre Enge. Styremedlemmer: Professor dr. Hans Brattstrøm, Bergen, 
cand. real. Per Brynjulfsen, Trondheim, konservator Bengt Christiansen, Tromsø, 
lærer Halvdan Møller, Sandefjord. Varamenn: Fotograf Dagfinn Møller, Oslo, 
vit.ass. Jan Økland, Oslo. Revisorer: Universitetslektor Per Bergan, Oslo, 
førstekonservator Nils Knaben, Oslo. 

Ad. pkt. 4. Det var ikke innkommet noen saker til behandling. 

Ad. pkt. 5. Følgende vedtak ble gjort: «Styret får fullmakt til å bestemme tid 
og sted for årsmøtet 1961, men så sant det finnes økonomisk forsvarlig, skal 
Trondheim ha prioritet». 

P. Ø. 

Det var beklagelig at ikke flere hadde funnet vegen til Norsk Zoologisk 
Forenings årsmøte på Bygdøy, da det program som styret hadde lagt opp, var så 
vel planlagt og av så stor generell interesse, at alle som var til stede, tydeligvis 
satte pris på tilstelningen. Etter at forhandlingene var over, bega forsamlingen 
seg til Kon-Tiki museet, hvor museets bestyrer, major Haugland, holdt et 
meget 
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Det innsamlede materiale ble etterhvert gjennomgått av universitetslektor 
Per Bergan på Storskjær, og til slutt på Biologisk Stasjon av foreningens 
formann, universitetslektor Rolf Vik. 

I det strålende været ble ekskursjonen en hyggelig og lærerik utflukt som 
deltagerne er takknemlige for å ha fått bli med på. 

T. Ø. 

fengslende kåseri om Kon-Tiki ferden. Det var her anledning for 
medlemmene til å stille spørsmål, hvilket mange benyttet seg av. Flere av 
medlemmene brente inne med spørsmål vedrørende spesielle ting ved Kon-
Tiki ferden, og en bedre anledning til å få besvart disse spørsmål enn gjennom 
major Haugland kunne man neppe ønske seg. Før kåseriet hadde major 
Haugland vist oss rundt i KonTiki museet og forklart bakgrunnen for mange 
av de forskjellige gjenstander som er utstilt der. 

Etter major Hauglands kåseri bega forsamlingen seg til museets 
underetasje, hvor professor dr. Hjalmar Broch kåserte over de fisker som er 
utstilt der. Det er arter som Kon-Tiki deltakerne støtte på under sin ferd. 
Professor Broch vandret med mikrofon i hånden under Kon-Tiki-flåten hvor 
fiskene er plasert. Denne interessante måte å anskueliggjøre trekk fra disse 
fiskers biologi på, falt tydeligvis i forsamlingens smak. 

Neste post på programmet var bevertning, som foregikk i en av Sjøfarts-
museets utstillingshaller. Forsamlingen gikk til dekkede langbord, hvor de 
lekreste smørbrød ble servert. Etter måltidet viste Oslo Undervannsklubb ved 
formannen Jean Michelet filmopptak. Filmen og kåseriet vakte stor interesse, 
spesielt blant de unge i forsamlingen. 

Å 7. 

Villmink og Ilder. 

Viltstyret og Statens viltundersøkelser er gått sammen om et viktig tiltak: I 
en serie små hefter gis opplysning og orientering i populær form om vilt- og 
jaktspørsmål. På omslaget annonseres at disse småskrifter, som har 
fellestittelen «Vilt og viltstell» vil komme ut etter som det foreligger aktuelle 
emner på området. Ved henvendelse til de nevnte institusjoner kan de enkelte 
hefter bestilles etterhvert som de utgis. 

Det heftet som nå foreligger, og som er det første i serien, behandler det 
brennaktuelle problemet villminken, dens levevis, utbredelse og de skader dette 
dyret gjør. Det konkluderer med at en mest mulig bør bekjempe villminken og 
samtidig utnytte dyret som fangstobjekt, da det har en verdifull pels. Heftet 
beskriver jakt- og fangstmetoder og gir anvisning på feller, hvor en kan få 
kjøpt dem, priser osv. Det gir også grundig instruksjon om hvorledes minken 
skal pelses for at en skal oppnå best mulig pris for skinnet. Sammen med 
gjeldende skuddpremier skal en villmink, felt i tiden november-januar, da 
skinnet er best, kunne gi fangeren noe mellom 50 og 100 kroner i inntekt. 

Ilderen er et dyr som ligner minken og ofte forveksles med denne, men 
pelsen er for tiden nesten verdiløs. Ilderen finnes imidlertid bare innenfor en 
begrenset del av Østlandet. 

Heftet er på 48 sider og er rikelig forsynt med illustrasjoner. 

I forbindelse med årsmøtet hadde N.Z.F. ekskursjon for sine medlemmer 
til Drøbak søndag 15. mai. Foreningens styre hadde alliert seg med Oslo 
Undervannsklubb, og tolv av klubbens dykkere viste på en overbevisende 
måte at de kunne konkurrere med skraper og annen redskap som vanligvis 
brukes til undersøkelse av bunnfaunaen. 

Etter samling på Biologisk Stasjon fordelte ekskursjonens deltagere seg på 
Stasjonens to båter «Kristine Bonnevie» og «Gobius» samt Universitetets 
forskningsfartøy «Gunnar Knudsen». Turen gikk til Storskjær, den klassiske 
lokalitet for innsamling av bunnmateriale, like utenfor Drøbak. Her gikk 
ekskursjonsdeltagere og dykkere i land, mens det ble foretatt et par trekk med 
bunnskrape fra «Gunnar Knudsen». På Storskjær ble det trukket yngelvad, og 
under trekket kunne dykkerne konstatere at de fleste fisk slapp ut gjennom 
maskene i vadet. Dette var jo en verdifull opplysning om redskapets 
effektivitet. Størst interesse vakte naturligvis det materiale dykkerne etterhvert 
brakte opp. Her må det være tillatt å peke på et lite klikk i arrangementet: 
Dykkerne slapp til så sent at et flertall av ekskursjonsdeltagerne allerede 
hadde begynt på hjemveien da de store fangstene kom på land. Men nok om 
det. Fangstene omfattet i hvert fall et variert materiale med til dels meget pene 
eksemplarer. Spesielt må nevnes en sjøstjerne (Asterias rubens) som målte hele 
38 cm mellom motstående tentakkelspisser. 

Undervannsklubben demonstrerte også forskjellig dykkerutstyr, og et for-
nøyelig innslag var de sprell og plask en av foreningens kjente medlemmer 
gjorde da han forsøkte å trenge ned i fjordens mysterier i utlånt dykkerdrakt 
full av luft. 
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