


                Helseskadelige 
insekter.  

                      Av Leif R. Natvig. 

Vi mennesker betrakter oss gjerne som jordens 
ubestridte herskere, og vi glemmer lett at vi i insektenes 
millionhær har mektige fiender som angriper våre husdyr og 
kulturplanter, våre boliger og lagre av matvarer, og som 
setter vår helse og vårt liv i fare. 

På en internasjonal kongress holdt engang sjefen for De 
Forente Staters insektbekjempelse, dr. Howard, et foredrag 
med. den eiendommelige titel: «Lever vi i menneskets eller 
insektenes tidsalder?» Foredraget som ble slått stort opp i 
den. amerikanske presse, var ikke en stuelærd forskers ver-
densfjerne spekulasjoner, for gjennom et livs arbeide i kam-
pen mot skadeinsekter hadde dr. Howard reddet umåtelige 
verdier for det amerikanske folk. Med tørre tall kunne Ho-
ward påvise at den skade insektene hvert år tilføyet men-
neskeheten beløper seg til milliarder av kroner. Store om-
råder på jorden er nær sagt ubeboelige og millioner av men-
nesker og dyr drepes av sykdommer som insektene 
overfører. 



Det arbeidet som i de siste halvhundre år er nedlagt på 
utforskingen av helseskadelige insekter, har ikke alene ført til 
praktiske resultater, men har også lært oss adskillig om deres 
eiendommelige levevis. 

«Verden er en» skrev Wendel Wilkie, og kampen mot de 
helseskadelige insekter er ikke et problem som bare angår 
menneskene i tropiske land. Også vi trenger mange produk-
ter fra disse områder, og forholdene etter siste krig har lært 
oss at de sosiale forhold i ethvert land kan få betydning for 
den politiske utvikling i verden. 

For oversiktens skyld kan vi dele de helseskadelige in-
sekter i 3 grupper: bakteriespredere - blodsugere og syk-
domsoverførere - og endelig de parasittiske insekter som 
ikke er blodsugere. De to førstnevnte grupper vil bli nær-
mere omtalt i denne artikkel. 

Som sykdomsoverfører representerer bakteriesprederen 
en primitiv type. Bakteriesykdommer spres på mange 
måter; insektet opptrer bare som transportør og fører 
smittestoffet videre. En viktig representant for denne 
gruppe insekter er husfluen, (Musea domestica) som har 
fulgt mennesket fra ekvator og opp til arktiske egne. I alle 
verdensdeler utgjør denne fluen, eller en nær slektning, 
hovedmassen av de fluer som fins i boliger, så den er med 
rette betegnet som et av menneskets typiske «husdyr». 

Visse trekk i husfluens kroppsbygning og levevis gjør 
den særlig skikket til bakteriespredning. Dens kropp og 
ben er dekket med små hår, og denne hårkledning virker 
som en feiekost. Under føttene har fluen noen fuktige 
tredeputer som også er utmerkede bakteriesamlere (Fig. 1). 
Værre er imidlertid fluens grisete spisevaner. Den kan bare 
oppta flytende næring, men f. eks. sukker løser den opp 
med sitt spytt og suger derpå den søte veske i seg. Fluene 
ferdes mangesteds, både på søppeldynger og klosetter, og 
det er ikke hyggelig å finne dem i sukkerkoppen eller på 
fløtemuggen når en setter seg til frokostbordet. 

Da amerikanerne i 1898 startet sin krig mot fluen, døpte 
de insektet for tyfusfluen, og selv om dette kanskje er 
sterkt 

tatt i, har det gjentagne ganger vist seg at fluene er viktige 
smittespredere. I krigen mellom USA og Spania omkring 
århundreskiftet, led den amerikanske hær større tap ved 
tyfus enn som følge av krigshandlingene. Militærlegene 
klarla dengang fluenes rolle som smittespredere, og lignende 
forhold ble også påvist under Boerkrigen. 

Under sivile forhold har storbyenes lagringsplasser for 
søppel gitt foranledning til flueplage, men med forbedret 
teknikk ved søppeldeponeringen og med moderne bekjem-
pelsesmidler mot fluene, er det etterhvert lykkes, mer eller 

50 51 



mindre, å sjalte ut denne mulighet for masseklekking. I mer 
tilbakeliggende land derimot er forholdene fremdeles gun-
stige for flueklekking, og når betingelsene er tilstede, kan 
fluene spre sykdommer som kolera, difteri, tuberkulose og 
miltbrand. I Nordafrika står utbredelsen av farlige øyen-
sykdommer i nær forbindelse med flueplagen. 

førere av Chagas sykdom. Dvergene blant blodsugerne re-
presenteres av sviknottene (Culicoides) som bare er 1-2 mm 
lange. 

Hos blodsugerne står kroppsbygningen i nøye 
sammenheng med deres levevis. Frittflyvende former, som 
bare besøker dyr og mennesker for å suge blod, viser 
sjelden særlige tilpasninger. Arter som tilbringer 
størstedelen av sitt liv på verten, er derimot tilpasset til 
dette særlige levesett på en eller annen måte. Et godt 
eksempel på slik gradvis spesialisering finner vi hos 1 u s 
f 1 u e n e. Mens alminnelige insekter har et hårdt 
kitinskall omkring kropp og lemmer, er skallet hos 
lusfluene læraktig og seigt, og disse insekter er 

Vender vi nu oppmerksomheten mot de blodsugende in-
sekter så finner vi innen denne gruppe en mangfoldighet, 
både hva kroppsbygning og levevis angår, så det er uråd å 
nevne annet enn særlig viktige eksempler. 

Størrelsen varierer sterkt blant de blodsugende insekter. 
Kjemper har vi blant kleggene, hvor de største norske arter 
har en kroppslengde på 2,5 cm med et vingefang på nesten 
det dobbelte. Ennu større er noen sydamerikanske teger 
(Triatomini) som kan bli opptil 3,5 cm lange. (Fig. 2). Disse 
kjempetegene holder til i husene og er fryktet som over 
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utrolig motstandsdyktige mot støt og trykk. De fleste to-
vinger har forvingene vel utviklet mens bakvingene er om-
dannet til såkalte svingkøller. Svingkøllene, som ser ut som 
knappenåler med stort hode og kort stilk, virker som gyro-
skoper under insektets flukt. Hos frittflyvende lusfluer, f. 
eks. hesteflua (Hippobosca equina) og rypeflua 
(Ornithomyia avicularia) er forvingene normale, men hos 
svaleflua (Stenepteryx hirundinis), som fortrinsvis 
oppholder seg i fuglereder, er forvingene smale, nærmest 
sabellignende (Fig. 3). Helt vingeløs er sauekrabben 
(Melophagus ovinus) som lever sitt liv på sauen. Dette 
insekt ligner slett ikke noen flue, og bare svingkøllene 
forteller om slektskapet. 

flattrykt ovenfra (Fig. 5) og benene er kraftige klamre-
organer hvormed de holder seg fast i hår på verten. 

De fleste blodsugere setter seg på vertsdyret mens de 
suger blod, men noen afrikanske klegg (slekten Pangonia, 
fig. 6) har så lang snabel at de ikke klarer dette. Disse kleg-
gene suger blod mens de holder seg på vingene, på samme 
måte som kolibriene forholder seg når de suger 
plantenektar. 

Døgnrytmen er høyst forskjellig innen blodsugernes 
gruppe. De mest varmeelskende insekter er kleggene 
(Tabanidae) som flyr omkring i solskinn, og enkelte 
kleggarter er så avhengig av solvarmen at de avbryter sin 
aktivitet bare en sky kommer foran solen. Blant de 
afrikanske Tse'tsefluer er noen arter dagdyr mens andre flyr 
om natten. Knottene er også dagdyr mens de bitte små

 

Loppene har kroppen flattrykt fra siden (fig. 4), og både 
kropp og ben er utstyrt med stive, bakutrettede hår som 
hindrer insektet fra å gli bakover når det aker seg frem i 
vertsdyrets pels. Loppene pleier fortrinsvis å løpe, og bare 
når de tror seg i fare hopper de. Lusene derimot er trege dyr 
som beveger seg lite omkring på verten. Deres kropp er 
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to kanaler, en hvorigjennom myggen pumper opp offerets 
blod, og gjennom den annen kanal sender den sitt spytt 
ned i såret. Spyttet inneholder et stoff som hindrer blodet 
fra å størkne. Hvilken betydning dette har for insektet 
viser et forsøk hvor man ved operasjon fjernet 
spyttkjertlene hos en blodsugende flue. Denne fikk senere 
anledning til å suge blod, men både snabelen og maven ble 
tilstoppet med størknet blod og fluen døde kort etter av 
sult. 

For enkelte arters vedkommende tjener blodet 
utelukkende som næring, og hos disse former er både han 
og hun blodsugere. Helt anderledes er forholdene f. eks. 
hos stikkemyggene. Blodnæring synes her å være 
nødvendig for eggenes utvikling, og vi finner at det bare er 
hun-myggen som suger blod, mens hannen lever av 
plantesaft. 

 

ringen. Stikkmyggene kan visstnok være plagsomme om 
dagen i skogens halvskygge, men det er om natten de har 
sin egentlige aktivitet. Utpregete nattdyr er derimot lopper 
og veggedyr. 

Så forskjellige blodsugerne ellers kan være så har de 
visse fellestrekk som skiller dem fra andre insekter og 
særlig gjelder dette munndelene som er tilpasset til å 
gjennombore offerets hud. Lusene har en lang snabel som 
kan trekkes inn i hodet, men vanligvis har blodsugende 
insekter en snabel som alltid raker frem fra hodet. 

Hos stikkmyggene er den synlige snabel bare et foderal 
og inne i dette ligger de øvrige munndeler (Fig. 7). Myggen 
er like godt utstyrt som kirurgen når han kommer med sin 
instrumenttaske. Spissen av snabelen er nerverik og tjener 
insektet til å finne det rette sted for inngrepet. Med tynne 
stikksager baner den seg vei til et blodkar og fører så det 
egentlige sugerør som en sonde ned i såret. Denne sonde 
har 
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Byldepest har nedigjennom tidene vært en av menneske-
hetens store svøper. Den første kjente epidemi er antagelig-
vis pesten blant Philisterne som det fortelles om i Samuels 
første bok. En beskrivelse av sykdommen foreligger fra Tra-
jans tid, men den største epidemi var Svartedauen som fra 
1347 i løpet av 3 år bortrev nesten 25 millioner mennesker 
eller nær fjerdedelen av Europas befolkning. Også senere 
kom pesten gjentagne ganger til Europa, og staten Venedig 
innførte i 1422 en 40 dagers karantene for skip fra Orienten. 
Byldepesten skyldes en bakterie og overføres til mennesket 
ved rottelopper. Egentlig er pesten en gnaversykdom, og de 
store epidemier blant menneskene er bare utløpere av epide-
mier blant gnaverne. I Asia fins sykdommen helt opp i Mon-
goliet og vestover til Sydøsteuropas stepper. Med skip er syk-
dommen også ført over til Argentina og de vestlige deler av 
USA. 

Man er ennu ikke helt klar over hvorledes loppene over-
fører sykdommen. Når loppen suger blod, pleier den vanlig å 
tømme seg for ekskrementer, og hvis offeret klør seg, kan 
bacillene komme ned i stikksåret. De fleste forskere mener 
nu at lopper som lever på pestsyke får formaven tilstoppet av 
baciller. Når den sultne loppe igjen suger blod, kommer dette 
ikke lenger enn til insektets formave, og loppen gylper opp 
igjen endel av blodvesken blandet med baciller. Gnaver-
epidemiene går alltid foran epidemiene hos mennesker, og da 
rottene særlig holder til nær boliger, blir d e de farligste 
sykdomsspredere. Rottene har forskjellige loppearter, men 
mest farlig er Xenopsylla cheopis, da denne art lett går over 
på mennesker. Både loppen og dens larver fins ofte i avfallet 
i kornmagasiner, hvor også rottene trives, og dermed spres 
byldepesten med kornhandel, idet de store havnebyer 
fungerer som pestcentre. 

Epidemisk flekkfeber er en annen av de sykdommer som 
har spilt en stor rolle i menneskenes historie. Sykdommen 
fremkalles av noen mikroorganismer som kalles Rikettsier og 
overføres av kroppslus (Pediculus humanus corporis). Når 
lusen suger blod fra en syk får den Rikettsier i seg. 

hold til antallet av angripende insekter. Den som har opp-
levet arktiske egnes uhyre myggesvermer eller masseangrep 
av klegg, vet av egen erfaring at uteliv og arbeide blir uten-
kelig under slike forhold. I Afrika skyr storviltet de gode 
gressgangene i den verste kleggtiden, og husdyrene magrer 
av. Verst er kanskje knottene, både fordi disse små blod-
sugere opptrer i enorme mengder og da deres spytt er særlig 
giftig. Virkningen av enkelte knottbitt pleier sjelden å med-
føre alvorlige følger. Helt anderledes blir saken ved masse-
angrep, som f. eks. i Sydøsteuropa hvor de store floder gir 
ypperlige vilkår for knottenes utvikling. Særlig beryktet er 
Kolumbaezermyggen (Simulium columbaczense) som i enkelte 
år blir den rene landeplage. I 1923 dreptes over 16000 storfe 
i Romania ved angrep av denne knott, og man anslo antal 
individer på en eneste okse til mellom 3000 og 5000. 

Så ilde dette er, blir saken ennu alvorligere når de blod-
sugende insekter overfører sykdommer. Det er ganske in-
teressant at vi også på dette område kan skjelne en klar 
utviklingslinje fra primitive forhold hvor smitten rent me-
kanisk blir overført ved insektets stikk, til sykdomsvekkende 
organismer som gjennomgår en del av sin utvikling hos 
insektet og en annen hos mennesker eller pattedyr. 

Vi skal først omtale nærmere noen av de sykdommer som 
spredes av innsekter ved direkte overføring. 

En av de farligste husdyrsykdommer i varme land kalles 
Surrah. Den skyldes en liten blodparasitt (Trypanosoma 
evansi) som fortrinsvis overføres ved stikk av klegg. Syk-
dommen er utbredt i Egypt, Madagaskar og landene sydøst 
for Sovjetsamveldet, helt bort til Stillehavet. Den er dødelig 
for hester og hunder, farlig for kameler og dromedarer. men 
forløper gjerne mer godartet hos kuer og bøfler. Når kleggene 
stikker et sykt dyr og dette jager blodsugeren vekk før den er 
ferdig, søker kleggen til et annet dyr for å fullføre måltidet og 
dermed bringes smitten videre. På grunn av denne 
overføringsmåte vil Surrah alltid spre seg hurtigst der hvor 
husdyrene opptrer i større flokker. 
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Disse gjennomgår en utvikling i lusens tarm og tømmes senere 
ut med insektets avføring. Lusene forlater alltid en febersyk, 
og under første verdenskrig ble det påvist at lus fot seg fore 
med vinden fra et menneske over til andre. Kommer en smittet 
lus på et friskt menneske og stikker dette, vil sykdommen 
overføres ved at offeret klør seg og gnir Rikettsier ned i såret 
sammen med lusens avføring. 

nomgår en utvikling gjennom forskjellige stadier, før de blir 
kjønsmodne. Enkelte av disse utviklingsstadier foregår hos 
høyere hvirveldyr mens andre stadier forekommer hos et in-
sekt. Parasitten trenger altså begge disse verter for å kunne 
fullføre sin livscyklus. 

 

Den amerikanske bakteriolog, prof. Zinser, har skrevet en 
fornøyelig bok om lusens og menneskenes historie og han 
bemerker spøkefullt at =<Encyclopedia "Brittanica" ofrer bare 

av en spalte på lusen mens det er lange biografier over 
mindre betydelige menn og kvinner. Og dog, sier han, har 
lusen vunnet flere kriger enn Hannibal, Cæsar og Napoleon 
tilsammen, der har avfolket byer og forvandlet stolte armeer til 
panikkslagne horder på flukt. Under Napoleons felttog i 
Russland la visstnok de russiske tropper forholdene tilrette 
ved sine krigstiltak, men det var lusene som tilføyet Napoleons 
stolte arme det avgjørende nederlag. Etter slaget ved Smolensk 
begynte flekkfeberen å rase i feltlasarettene, og etterhvert som 
den slagne arme trakk vestover forte den sykdommen med seg. 
Bare i Tyskland fikk over 2 millioner mennesker flekktyfus, og 
tiendeparten døde av sykdommen. 

Man må unektelig være enig med prof. Zinser i at lusen 
fortjener en utførligere biografi i fremtidens konversasjons-
leksika! 

Studiet av de helseskadelige insekter er bare en sektor av 
det enorme arbeide som i dag utføres for å bedre livsvilkårene 
for verdens befolkning, mer. da enkelte insekter overfører 
noen av menneskehetens farligste sykdommer, settes det 
meget inn på utforskningen av disse dyr. Visstnok har de siste 
50 års studier bragt store resultater, men av og til når 
vitenskapen tror å ha klarlagt hvorledes er. insektbåren 
sygdom spredes, kan det uventet. dukke opp nye problemer 
som helt endrer den situasjon man mente å beherske. 

Felles for de insektbårne sykdommer som her skal omtales 
er deres intime forbindelse med de insekter som fører smitte 
videre. Mange sykdomsvekkende småorganismer gjen Fig. 8. Kvinne fra Cochin-Kina med elefantsyke i begge 

ben. (etter Ruge-Muhlens-zur 
Verth 1925) 
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en bestemt døgnrytme. Det kan være opptil 60 millioner 
mikrofilarier i blodet hos et menneske, men merkelig nok 
synes dette ikke å genere pasienten. Mikrofilariene fins om 
dagen i menneskets indre organer, men om natten søker de 
ut til hudens blodkar. Overføringen skjer ved blodsugende 
mygg som nettopp har sin aktivitet på denne tid av døgnet. 
Når mikrofilariene kommer ned i myggens tarm, borer de seg 
hurtig ut gjennom tarmveggen og søker ut til insektets 
flyvemuskulatur hvor de gjennomgår en forvandling. Først 
når denne er fullført, søker de små parasitter tilbake til myg-
gens spyttkjertler, hvor de avventer sjansen til på ny å bli 
overført til et menneske. 

Eiendommelige tilpasninger ved overføring fra en vert til 
en ny, finner vi hos trådormene eller Filarier som de be-
nevnes i den vitenskapelige litteratur. Forskjellige filariearter 
forekommer som parasitter hos mennesker og høyere dyr, 
noen av dem lever under vertens hud, andre i de indre 
organer eller i karsystemet. 

Den farligste trådorm for mennesket er Bancrofts filarie 
som er utbredt i tropiske egne over hele jorden. De voksne 
filarier er hårtynne og kan bli opptil 9 em. lange. De lever 
fortrinnsvis i menneskets lymfekar, og i mange egne han de 
forårsake elefantsyke, som ytrer seg som en enorm opp-
svulming av pasientens lemmer (fig. 8). Selv om sykdommen 
ikke er dødelig, kan den forårsake store plager. Som deltager i et kurs for tropeleger hadde jeg i sin tid 

anledning til å studere dyrefilarier som overførtes av mygg, 
og det var helt forbløffende å konstatere hvor hurtig over-
foringen skjedde. I samme Øyeblikk myggen boret stikke-
snabelen inn i dyrets hud, ble insektet drept ved et elektrisk 
støt. Under mikroskopet så myggens snabelspiss helt lodden 
ut på grunn av de mange mikrofilarier som i denne korte 
stund hadde boret seg ut for å søke over til den nye vert. 
Forklaringen er at når myggen setter seg på et varmblodig 
dyr, tiltrekkes de små parasitter av offerets legemsvarme og 
søker mot varmekilden. 

Ikke alle mikrofilarier har imidlertid samme døgnrytme for 
sine vandringer, men disse er avpasset etter livsrytmen hos 
den insektart som fungerer som overfører. En a f r ik a n s k 
trådorm (Filaria loa) overføres av klegg av slekten Chrysops 
og hos denne parasitt fins mikrofilariene i hudens blodkar 
om dagen, en tid hvor de varmeelskende klegg er på vingene. 

Noen insektbårne sykdommer viser i sin utbredelse nær 
sammenheng med menneskets samferdsel og deres streben 
etter å legge under seg nye landområder. Som eksempel på 
denne type sykdommer vil jeg nevne gulfeberen. Særlig 
voldsomt har denne sykdom herjet det amerikanske konti-
nent, og i tidligere tider var mange byer i Mellom- og Syd-
Amerika rene dødsfeller for europeiske kolonister. Panama 

Alle filarier føder bittesmå larver, såkalte mikrofilarier, (fig. 
9). Bansrofts mikrofiiarier vandrer omkring i menneskets 
blodkar og lymfekar, men denne vandring foregår etter 

 
Fig. 9. Larve av Filaria bancrofti (Microfiiaria nocturna). 
(etter Martini 1346). 
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kanalens historie hører på det nøyeste sammen med gul-
feberen, og først etter at myggens rolle som overfører av 
sykdommen ble klarlagt og metodene for en rasjonell utryd-
delse utarbeidet, kunne kanalanlegget gjennomføres. 

Nå er man imidlertid blitt sterkt i tvil om gulfeberen er en 
amerikansk sykdom, og mange forskere mener at sykdom-
men egentlig stammer fra Afrika. Det ansees som sikkert at 
det ikke var gulfeber i Amerika før Columbus kom dit i 
1492, og antagelig er både sykdommen og den myggeart som 
overfører gulfeberen innført med negerslaver som de span-
ske erobrere brukte i sine gullminer. 

Gulfebermyggen trives særlig godt i menneskets umiddel 

bare nærhet, og dens larver klekkes i små vannansamlinger 
rundt husene. Naturlige dammer liker de ikke, men de klek-
kes i tilstoppede avløpsrør og takrenner, i blomstervaser, 
tomme hermetikkbokser og lignende småbeholdere. I kjølige 
rom ombord har gulfebermyggene krysset oseanene både 
med seilskuter og dampskip, og i moderne tid spredes de 
også med jernbane. Nu fins denne myggeart i tropiske og 
subtropiske egne over hele jorden, men alle dens nære 
slektninger lever i Afrika. 

Omkring midten av 1920-årene mente man endelig å være 
herre over gulfeberen i Amerika (Fig. 10). Da utbrøt det 
store epidemier i Brasil i områder hvor gulfebermyggen ikke 
fantes. Man var etterhvert også blitt klar over at en annen 
type av sykdommen var utbredt i store deler av Afrika, og et 
intenst forskningsarbeide ble satt igang i begge verdensdeler 
for å oppklare hvorledes jungelfeberen ble overført. 
Etterhvert er det lykkes å løfte litt på sløret, men problemet 
er langtfra løst, og det arbeides stadig med utforsking av 
forskjellige myggearters forhold til jungelfeberen. 

I tropenes regnskoger varierer både lysforhold og klima, 
fra marken og opp til de høyeste trekroner. Man kan, så å si, 
dele skogen vertikalt i en rekke etasjer som hver har sine 
spesielle arter av dyr og planter. Det er nu klarlagt at 
forskjellige arter av aper danner et reservoir for jungel-
feberen. Apeungene får sykdommen i en mildere form og 
blir senere smittebærere uten selv å gå til grunne. Sykdom-
men overføres fra ape til ape av spesielle myggearter som 
holder til oppe i trekronene i en av regnskogens høyere 
etasjer. Når apene om natten søker ned til de innfødtes plan-
tasjer for å plyndre, kommer syke dyr ned i områder hvor 
andre, mer jordbundne myggarter lever. D i s s e mygg kan 
så bli smittet og d e overfører jungelfeberen til mennesker. 
Det hele blir en kjedereaksjon hvor den ene prosess utløser 
den neste. 

Hittil har Syd-Asia vært spart for gulfeber, men med mo-
derne flytrafikk er avstandene ikke lenger noen skranke. 

Fig. 10. Den urbane gulfebers tilbakegang i Amerika 1900-1924. 
(etter Rockefeller-Review 1925). 
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Gjentagne ganger er levende gulfebermygg påtruffet i fly, og 
i laboratoriene er det lykkes eksperimentelt å overføre 
sykdommen også ved hjelp av i n d i s k e myggarter. Hvis 
smitten først kommer til India, frykter man for katastrofale 
epidemier, og det er innført streng kontroll med all flytra-
fikk, likesom reisende fra smittede områder må gjennomgå 
karantene, før de slipper videre. 

Forholdet med ville dyr som reservoir for insektbårne 
sykdommer er imidlertid ikke enestående for jungelfeberen. 
Betingelsen for en slik situasjon er at den 
sykdomsvekkende parasitt kan utvikle seg hos forskjellige 
dyrearter. Dessuten må de insekter som overfører 
sykdommen ikke være kresne på kosten, men snart suge 
blod på en dyreart, snart på en annen. 

De Tset'sefluer som overfører sovesyke til menneskene 
fins særlig i krattskogen langs vannløp, mens arter som 
sprer Nganasyken til dyr foretrekker det åpne 
savannelandskap. Nganasyken er dødelig for de fleste 
husdyr (Fig. 12), mens storviltet, især antiloper og bøfler, 
kan gå med parasittene i seg uten å gå til grunne av 
sykdommen. Storviltet blir på denne måte et reservoir for 
Nganasyken, som i mange egne umuliggjør husdyrhold. I 
Syd-Rhodesia er man gått til total utryddelse av alt 
storvilt, og i årene fra 1922 til 1945 er over 300 tusen dyr 
slaktet ned. Denne drastiske fremgangsmåte har 
imidlertid reist en storm av protester. Afrika er den eneste 
verdensdel hvor ennu en rik og eiendommelig dyreverden 
er bevart, og det fremheves at alle utveier må prøves før 
man går til utryddelse av storviltet. I SørafrikaSambandet 
har man gjort et slikt forsøk. Fra militærfly er DDT-
preparater dustet ned over store områder, og man mener å 
ha redusert tset'sefluenes antall slik at de ikke lenger 
spiller noen praktisk rolle. Problemet kan ennu ikke sies å 

Et annet eksempel på hvilke katastrofale følger slike for-
hold kan føre til, har vi i en afrikansk dyresykdom, den så-
kalte Ngana eller Tset'sesyke. Nganasyken ligner meget på 
afrikansk sovesyke hos menneskene, og begge sykdommer 
skyldes små blodparasitter som overføres av stikkfluer. 
Tset' sefluene (Fig. 11), som minner om vår hjemlige 
stikkflue, har en eiendommelig formeringsmåte, og da deres 
langsomme formering har betydning for bekjempelsen, 
fortjener den nærmere omtale. Hos Tset'sefluen kommer 
bare ett egg ad gangen til utvikling. Larven forblir inne i 
hunfluens livmor, hvor den gjennomgår hele sin utvikling. 
Næring får den av en melkelignende veske som utskilles i 
livmoren, og straks den fullvoksne larve fødes, kryper den 
ned i jorden og forpupper seg. 
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være endelig løst, og fra flere hold blir det foreslått at 
saken tas opp på internasjonal basis. 

malaria i Mellom- og Nord-Europa, men den nye situasjon 
med rikelig forekomst av Anopheles i mange land, uten 
malaria, nødvendiggjorde nærmere studier av disse mygg. 
Dette arbeidet har ført til overraskende resultater, og den 
fine metodikk som ble brukt ved studiene i Europa blir nu 
overført til myggforskningen i alle verdensdeler. Det viser 
seg at det fins minst 6 forskjellige Anophelesarter av 
maculipennis-gruppen i Europa, men disse er så like i 
utseende, så det er ugjørlig å skjelne hun-myggene av dc. 
enkelte arter fra hinannen. Myggenes egg er imidlertid 
forskjellig for hver art (Fig. 13), og nu foregår 
bestemmelsen på grunnlag av eggundersøkelser. 

Ingen helseskadelige insekter er for tiden gjenstand for 
så intens forskning som malariamyggene, og dette skyldes 
den uhyre betydning malariasyken har. Det ble nylig opp-
lyst i en avisartikkel at Verdens Helseorganisasjon 
fremdeles regner med at 10 % av jordens befolkning lider 
under denne sykdom og omkring 1 million dør hvert år av 
malaria. For omkring 100 år siden var malaria en årviss 
sykdom også i skandinaviske land, men siden den tid er 
sykdommen praktisk talt forsvunnet i Nord-Europa. 

Malaria overføres utelukkende av mygg tilhørende 
slekten Anopheles. Man kjenner nu nesten halvhundre 
Anophelesarter som kan overføre malariasyken, og 19 av 
disse myggarter ansees som s æ r 1 i g farlige 
sykdomsbærere. Inntil for 30 år siden trodde man at bare e 
n Anopheles-art overførte 

I det sydøstiige Norge er fremdeles Anopheles 
forholdsvis alminnelig, men disse mygg fins i fjøs og stall 
hvor de suger blod av husdyrene. Ved en undersøkelse 
innsamler man levende blodfyldte mygg i fjøset, og bringer 
insektene til laboratoriet, hvor myggene isoleres i hvert 
sitt reagensglass med filtrerpapir i bunnen. Når bare 
filtrerpapiret holdes fuktig, legger myggen, etter en ukes 
tid, villig sine egg på papiret, og under mikroskopet kan 
man så identifisere arten. 

Det viser seg at de 6 nyoppdagede Anopheles-arter har 
helt forskjellige livsvaner og krav til omgivelsene. Noen av 
dem er farlige malaria-overførere, mens andre arter bare 
under bestemte forhold blir sykdomsbærere. Malariaens 
tilbakegang i Nord-Europa har sikkerlig flere årsaker. 
Drenering av sumpige strøk har mangesteds minsket 
myggenes klekkingsmuligheter. Endringer i husdyrbruket, 
med atskilte bygninger for dyr og mennesker har også 
gjort sitt, og inneforing av kuene i sommertiden har 
tiltrukket myggene til denne rikelige blodkilde. Anopheles-
myggene er meget følsomme likeoverfor endringer i 
temperatur og fuktighet, og de flytter rundt i et hus 
ettersom de klimatiske forhold endres i dagens løp. Disse 
forhold tar man nu hensyn til ved boligbygging, så husene 
blir mindre tiltrekkende for blodsugerne. 

For at en malaria-epidemi skal oppstå, kreves det store 
mengder Anopheles, et varmt klima og en befolkning med 
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oversikt kan foreligge, da mitt daglige arbeid gir meg liten 
tid til litterære sysler. Jeg vil derfor på forhånd - dels etter 
oppfordring - publisere mine observasjoner over den arten 
som kanskje er den mest interessante jeg har truffet i 
Lierne, nemlig vidjespurven. Denne arten er som kjent bare 
en gang tidligere påtruffet i Norge, nemlig 6/10 1934 på 
Utsira av J. Chaworth-Musters. 

både malariasyke og folk som er mottagelige for sykdom-
men. Våre husdyr har seiret i konkurransen om myggenes 
gunst, og de forbedrede sosiale og hygieniske forhold har 
også spilt en fremtredende rolle. 

Lignende undersøkelser i tropene har oppklart mange 
gåter. I noen malariastrøk fant man ingen mygg, men 
denne malaria uten Anopheles skyldtes at de 
smittebærende mygg bare noen få nattetimer besøkte 
beboelseshus og så fløy ut igjen. I alminnelighet pleier 
malaria å være typisk for lavland med sumpige egne, 
oversvømmede rismarker og lignende lokaliteter. Enkelte 
steder har imidlertid nettopp tørkeår i lavlandet vært de 
værste, og man oppdaget at smittesprederne var 
myggearter som ble klekket i bekker i høyereliggende strøk. 
Disse bekker er på denne tid svunnet inn til en rekke 
smådammer som vrimler av myggeyngel, Andre Anopheles-
arter klekkes i huller som krabbene graver ved bredden av 
mangrovesumper, og tilholdsstedet for mange malariamygg 
er fremdeles ukjent. Det utarbeides nu nøyaktige 
timetabeller for de enkelte Anopheles-arters besøk i husene 
døgnet rundt, og huskonstruksjonens innflytelse på 
hyppigheten av myggenes besøk studeres også. Dette kan 
muligens virke som videnskapelig flisespikkeri, men 
erfaring har vist at disse detaljer er viktige ledd i kampen 
mot menneskehetens farligste sykdom. 

Mitt første sammentreff med vidjespurven var antakelig i 
1938, da jeg den 24. mai fant et reir med 5 friske egg i 
grensegata mot Sverige Øst for Murusjøen i Nordli. Jeg 
hadde den gangen ikke kjennskap til vidjespurvens eksi-
stens, hadde bare lest norske fuglebøker. Reiret fant jeg 
under en tur for å se til et arbeidslag i skogen der. Jeg 
fulgte en sti etter grensegata, og jeg hadde ikke kikkert 
med meg og heller ikke tid til å hefte meg lenge ved reiret. 
Fuglen jeg skremte opp, var lite sky, jeg så den godt og tok 
den for en lappspurv hun. Lappspurven hadde jeg akkurat 
samme vår lært å kjenne under trekket, bi. a. hadde jeg 
sett et par, han og hun, ved vestre ende av Murusjøen noen 
timer tidligere. Jeg gjorde bare en overfladisk notat om 
reiret, og tok tre av eggene. Da jeg seinere kom hjem og 
sammenholdt oppservasjonene med Collett, stemte 
riktignok alt ved funnet dårlig med Iappspurven, men jeg 
visste som sagt ikke om noen annen art det kunne være. 

Det var først i 1941 da jeg flyttet. fra Nordli og fikk an-
ledning til å lese i «Nordens Fåglar=> at mistanken om 
vidjespurv ble vakt. Alt som sto om denne arten, stemte 
godt med funnet mitt: Skoglandskapet (ca. 350 m. o. h.), 
lokaliteten et lite myrdrag med forsumpet granskog 
omkring, den forholdsvis tidlige eggleggingstiden, reiret 
som var uten fjær, og eggenes lysegrønne bunnfarge. 
Dessuten opplysningene om artens forekomst i Sverige og 
fargeplansjen av vidjespurvhunnen, som viste så pass stor 
likhet med lappspurvhunnen at en forveksling var forstålig 
når en ikke kjente den enes eksistens. 

Vidjespurven (Emberi2a rustica Pall.) 

i Lierne, Nord-Trøndelag. 
Av Kristen Krogh. 

I «Fauna» 1949 (s. 26) har jeg skrevet litt om dyrelivet i 
Lierne og bl, a. nevnt at jeg har hatt bidrag av Fr. Lund-
greens fond til undersøkelse av fuglefaunaen der. Jeg har 
også et par ganger seinere hatt bidrag av samme fond, og 
det er meningen å skrive en oversikt over fuglefaunaen i 

Skjønt seinere oplysninger og undersøkelse av egg fra 
reiret utført av fagfolk i høg grad har gjort det sannsynlig 
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at reiret. virkelig var et vidjespurvreir, våger jeg ikke å 
bruke det funnet som noe bevis for at vidjespurven er på-
truffet i Lierne. Jeg kan bare ergre meg over at jeg ikke var 
bedre inne i ornitologien den gangen, så skulle nok funnet 
blitt ganske annerledes nøye undersøkt og tatt vare på. Den 
eneste trøsten er at reiret strengt tatt lå i Sverige, eller 
akkurat i den svenske kanten av grensegata, så det -var for 
så vidt ikke noe norsk funn. 

derfor Undingslia 4 dager av de snaue to ukene jeg hadde 
til disposisjon i Lierne. Og da lyktes det også å få 
konstatert vidjespurven sikkert. 

Jeg valgte de dagene som etter erfaringene fra 1988 og 
1949 skulle være rette tiden, nemlig 24.--28. mai. Men 
dessverre var det sein vår i 1950, mye snø i nordhellingene 
(som Undingslia ligger i) og surt og kaldt vær akkurat de 
dagene. Småfuglene syntes enda bare å være på trekk; 
særlig var det mye bjørkfink og bokfink. Fuglesang var 
nesten ikke å høre, og det kan tjene som karakteristikk at 
vi ikke fant et eneste reir de dagene. 

Vidjespurven fikk vi se tre ganger. Uheldige omstendig-
heter eller treff gjorde at skogvokter Gåsbak som var med 
som jeger, ikke fikk rent skudd på den noen av gangene, så 
det ble båre noen bommer og en dun på oss. De enkelte 
observasjonene var slik: 

Den 26. mai i 17-tiden skremte vi opp noen bjørkfinker i 
et myrsig, og en liten fugl som virket fremmed ble igjen og 
satte seg på nærmeste grankvist. Jeg fikk den klart i kik-
kerten, og litt etter da den satt på bakken igjen, så jeg den 
på 5 meters hold, så jeg også uten kikkert kunne overbevise 
meg om at det var en vidjespurv han. Vi forfulgte den en 
stund med kikkert og børse, men til slutt kom den helt vekk 
for oss. 

Den 27. mai var vi ute allerede i 6-tiden om morgenen for 
om mulig å få høre vidjepurven synge. Men det var bare 
surt og kaldt og snø i lufta. Ut på formiddagen fikk jeg se et 
vidjespurvpar, han og hun, som fløy opp i et myrsig like ved 
grensen, de forsvant nokså snart inn i Sverige. Om etter-
middagen samme dag traff vi et par ved Store Bjortjønn. 
Disse kom vi flere ganger på kloss hold og fulgte dem lenge. 
Det var her tett vidjekjerr og skyting med hagle var vanske-
lig. Omsider kom også disse bort for oss. Dagen etter brakte 
ikke noe resultat, og da jeg også hadde andre steder jeg 
skulle besøke i spesielle øyemed på de to ukene, måtte jeg 
gi opp vidjespurven i Undingslia. 

Da jeg fra 1945 igjen fikk Lierne i mitt distrikt, var jeg 
spesielt på vakt etter vidjespurven, for mistanken var sterk, 
og jeg ville gjerne skaffe beviset. Min stilling medfører at 
turene i Lierne ikke kan bli mange for året, og samme trakt 
kan ikke bli besøkt hver vår. På turene med bidrag av 
fondet har jeg hatt litt bedre tid, men likevel kan jeg ennå 
ikke legge fram noe positivt bevis for at vidjespurven er 
påtruffet. Men jeg har i hvert fall fått overbevist meg selv 
om at den forekommer. 

Det var ikke før i 1949 jeg slompet borti vidjespurven, 
antagelig for annen gang, og da på en annen lokalitet, nem-
lig sør for Stuguvatnet like ved riksgrensen i Sørli. Under 
en befaring 28. mai sammen med skogvokter Emil Gåsbak 
og en til, ble jeg oppmerksom på en ukjent fuglesang. Da 
jeg prøvde å gå inn på fuglen, tidde den, og seinere fikk jeg 
et og annet glimt av den der den fløy eller satt, ofte i en 
tørrgran. Bare en gang fikk jeg den så vidt i kikkerten og 
fikk se hodetegningen så pass at mistanken om vidjespurv 
ble styrket. Sangen syntes også å stemme med gjengivelsen 
hos Løvenskiold, og lokaliteten stemte akkurat. Dessverre 
hadde jeg - nær sagt som vanlig på tjenestereiser - en 
avtale til bestemt tid og måtte forlate stedet. Det var i 12-
tiden om dagen. Seinere gikk vi der forbi igjen om etter-
middagen, men merket ikke noe til fuglen. 

Undingslia på sørsiden av Stuguvatnet skulle være en 
utmerket lokalitet for vidjespurven. Der er gammel 
granskog, for en stor del nesten udrevet, og med mange 
små, buskvokste myrer og myrsig, dessuten så langt øst 
som en i det hele tatt kan komme i skoglandskap i Sørli. I 
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På turens siste dag, 2. juni, traff jeg vidjespurven igjen, 
denne gangen ved Murusjøen i Nordli, altså i samme trakt 
som reirfunnet i 1938, men nå på sørsiden av sjøen. Her så 
min bror og jeg et par, han og hun, som vi fulgte en hel time 
og ofte iakttok på kloss hold. De holdt seg omkring en liten 
myr med noen furuer og granbusker. Det var jo så langt på 
våren at de burde hatt reir, men de viste ikke noe tegn som 
tydet på det. Vi hadde denne gangen ikke gevær med oss, og 
da nedreisen var fastsatt, måtte jeg gi opp også disse 
vidjespurvene. Min bror var på stedet igjen 15. juni, men 
merket ikke noe til fuglen da. 

I 1951 var jeg ikke i Lierne først på våren, men i dagene 
19.-22. juni ledet jeg blinking i Undingslia. Jeg merket ikke 
noe til vidjespurven, men så ble det jo også lite systematisk 
leting, - I 1952 var jeg et par dager ved Murusjøen og et par 
dager i LTndingslia sist i mai. Det var igjen sein vår og kaldt 
vær, og letingen etter vidjespurven ble resultatløs. 

hvert fall si noe. For dem som har rektangeikart over Lierne 
viser jeg til det. Som en vil se av dette, er høgda mellom 
Stuguvatnet og Rengen i Sørli, høgda øst for Murusjøen i 
Nordli og østre del av Storhammerhøgda ved samme sjø 
(finnestedet 2-6 1950) alt sammen forholdsvis låge, slake 
åser. Så langt øst i Lierne har landskapet antatt denne 
svenske karakter. Finnestedene er i høydene 320-480 m. o.h. 
Skogtypen er alle stedene overveiende gammel granskog, 
iblandet en del bjørk og med mange småmyrer og forsumpede 
partier. Ved det siste finnestedet, i Muru er det vesentlig 
bjørkeskog omkring selve stedet. Fuglen er alle gangene 
truffet på eller ved små myrer eller myrsig i nokså glissen 
skog. 

Vidjespurven synes å være svært stillfarende. Den har en 
svak lokketone som minner om andre fuglers, f. eks. mål-
trostens og bjørkfinkens, men er finere, likner for så vidt 
også fuglekongens. Lokketonen høres gjerne når fuglen fer-
des på eller nær marken, og den er ikke så lett å bli opp-
merksom på. Fuglen synger antagelig sjelden, hvis det da 
ikke skyldtes været de gangene jeg har truffet den. Den ser 
ut til å ha en viss forkjærlighet for å sette seg i svarte eller 
tørre graner, små eller store, - jeg har som sagt alltid truffet 
den i gammel skog. Den må sies å være lite sky. 

De sikre observasjonene innskrenker seg altså til følgende: 
1949: En syngende a i Undingslia 28/5. 
1950: En j og to par (a og ~, ) i Undingslia 26. og 27/5. Et 
par ( 3 og Y ) ved Murusjøen 2/6. 

Et av eggene fra funnet i 1938 har vært hos dr. Løvenskiold 
og seinere hos konservator Hagen. Begge uttaler at de føler 
seg overbevist om at egget er vidjespurv. (Yngvar Hagen i 
brev). Hagen sier videre at han føler seg sikker på at en 
ukjent fugl han to ganger hørte synge i Nordli i mai 1949, 
måtte være vidjespurv. Den ene gangen var ved Laksjøen 
mellom Eidet og Sandvika, altså en god del lengre vest enn 
mine finnesteder, og den andre gangen ved Limannvik i Muru 
- ca. 4 km vestenfor der jeg så vidjespurvparet. 2/6 1950. 

Funnet av vidjespurven i grensetraktene i Lierne er for så 
vidt ikke noe sensasjonelt når en ser på dens utbredelse i 
Sverige, og hvordan Lierne helt naturlig henger sammen med 
Jamtland uten noen fjellovergang imellom. I følge opp-
lysninger som P. ®. Swanberg velvillig har tilstillet meg i 
brev, er de sydligste kjente rugestedene i Ragunda lengst øst 
i Jamtland, ved Stugun og Østersund lengre vest og vestligst 
omkring Nalden ved nordre ende av Storsjøen. Disse stedene 
ligger nedimot den 63. breddegrad, mens sydspissen av Sørli 
ligger på: omtrent 64°. Det vestligste finnestedet, Nalden, 
ligger akkurat like langt vest som det østligste av Lierne. Det 
foreligger forøvrig, i følge Swanberg, en opp 

På grunnlag av mine få og kortvarige sammentreff med 
vidjespurven er det naturligvis vanskelig å gi noen karakter-
istikk av den. Om lokaliteten den er truffet på, kan jeg i 
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da de danner et kraftig nebb som kan åpnes og lukkes. I dette 
nebbet kan vi se småkryp bli klemt fast og først sloppet fri 
igjen når de er knust. 

Vanligvis er bryozoene svært uanselige hva størrelsen an-
går. Hvert individ er knapt 1 mm langt og 1

/j, mm bredt. Men 
ved knoppskytning dannes oftest store kolonier (fig. 2 og 3), 
og slike kolonier kan nå en lengde av 2 m, en vekt av 1 kg og 
omfatte over 1 milion individer eller zoøcier som disse i 
alminnelighet benevnes. 

lysning om at vidjespurven skal være observert helt nede i 
Alvdalen i Dalarne. 

Nils Nilsson, Nålden, som fant vidjespurven rugende der i 
1931 og 1932, sier i brev til meg at den ikke er så rent sjelden i 
trakten, men p.g.a. sitt bortgjemte liv er den ikke lett å treffe 
på. I det vestlige Jårntland, sør for Sørli, og i traktene nærmest 
øst for Sørli, har han ikke truffet den. Fra traktene nærmest 
øst for Lierne foreligger det, så vidt vites, heller ikke noen 
meldinger om funn, men det kan skyldes manglende 
undersøkelser. Det nærmeste kjente rugested i øst er ca. 25 km 
sørøst for Strømsund, eller ca. 110 km i luftlinje fra 
Stuguvatnet. Nålden ligger ca. 90 km i luftlinje sør for 
Stuguvatnet. 

De svenske ornitologene som kjenner vidjespurven, er 
enige om at den er stillfarende og lett å overse. Det er den 
også ved reiret, og den ruger hardt. Dette kan være en grunn 
til at vi ikke har truffet den igjen seinere i juni. Av samme 
grunn kan det også bli vanskelig for meg på mine tilfeldige 
turer å treffe den igjen og få skaffet et positivt bevis i form av 
et skutt eksemplar eller et reir med egg eller unger. Jeg skulle 
ikke ha noe imot at en annen fikk æren av det, om en 
fagzoolog kunne ha anledning til å kikke mer inngående etter 
vidjespurven i Lierne. 

 

Litt om bryozoene eller mosdyrene. 
Av  Imm.  V ige land .  

Vi har i vår fauna omtrent like mange arter av bryozoer 
som vi har av fugler, dvs. et par hundre. En sammenligning 
med fugler kan synes lite velvalgt når det gjelder en så 
utpreget marin og hvirvelløs dyregruppe som bryozoene. 
Likevel - det finnes meget vanlig en del individer innen 
bryozokoloniene, som har utpreget utseende som et fuglehode 
og som derfor også kalles avikularier (fig. 1 a. b.) 
Sannsynligvis spiller disse en viss rolle som forsvarsorganer 

Fig .  1 .  ( t )  :  e t  lanJska l le t  az iku lce7 imz  fo~ ' s turre t  1 ! , 0  - e  ( e t t e r  S i l  
e l , )  b)  :  e t  kor t ska l le t  av i l kular ium fors tørret  5 ) . 5  x  ( e t t e r  Silen) 
c). den  tanne te  p i sken  som er  de??-  bevege l ige  de len  au  e t  v ibracu lum fors tørre t  

6 0  z - ( e t t e r  Silen). 
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Utenfor Trøndelagskysten dekker enkelte arter på tem-
melig grunt vann svære arealer så de ser ut som grå-brune 
enger og mosdyra forveksles her lett med alger. På Linne's 
tid var man i tvil om man hadde med dyr eller planter å 
gjøre, og Linne betegnet denne gruppen sammen med hydro-
ider og noen andre som «zoophyter», dvs. dyre-vekster. For 
80-90 år siden var man blitt helt på det rene med at bryozo 

ene var dyr med tentakler og tarmsystem; men den gang 
gjorde den oppfatning seg gjeldende at hvert av disse enkelte 
dyr igjen levet eller bodde i et annet større dyr som er 
identisk med den som regel sterkt forkalkete «esken» som 
omgir hvert enkelt individ. Ved å oppløse denne kalken vil vi 
ved hjelp av et mikroskop kunne se hvorledes enkeltzoøciene 
er plasert i «båser» og at hvert av dem er utstyrt med 
tentakler kledd med flimmerhår og med en munn innerst 
mellom kransen av tentaklene; gjennom munnen kommer vi 
så over i de forskjellige deler av tarmkanalen som er U-
formet opphengt, og som igjen munner ut nær basis av 
tentaklene, men utenfor kransen. Tentaklene og tarm-
systemet, med en fellesbetegnelse polypidet, er i stadig be-
vegelse for å bearbeide det av flimmerhårene innfangete 
plankton, og det var disse bevegelsene som fikk tidligere 
forskere til å anta at de her hadde foran seg et særskilt uav-
hengig individ. 

 

De enkelte zoøciene i en koloni står sjelden i tydelige 
rekker, men er som regel kilt inn i mellomrommene mellom 
hverandre. Deres bygning og funksjon er ofte meget for-
skjellig. I alminnelighet finnes en åpning i kroppsveggen som 
tentaklene kan strekkes ut av og trekkes inn gjennom ved 
hjelp av forskjellige muskler. Muskelsystemet er velutviklet 
hos bryozoene mens noe blodkarsystem eller noen typiske 
ekskresjonsorganer ikke finnes. 

Foruten de normalt utviklede nærings- og forplantnings-
individer som finnes i enhver bryozokoloni, støter vi på 
zoøcier som har avvikende bygning og virkeområde og som 
skiller seg fra de andre ved at de ingen mulighet har for å 
spise selv på grunn av at de er mer eller mindre redusert. 
Foruten avikulariene som er nevnt før, finner vi ikke sjelden 
individer som er sterkt oppsvulmet i sin øvre del. Dette opp-
svulmete partiet er et rugerom; det tar opp eggene som her 
gjennomløper sin utvikling til larver og så slippes ut i vannet 
hvor de kan føres langt av gårde av strømmen før de får 
anledning til å synke ned og sette seg fast og omvandle seg 
til et fullt utviklet mosdyr-individ som nå ved knoppskyt 

Fig 2.  En leddet,  oppreist  bryozo-koloni.  Naturlig stø?,)-clsc. (foto 
forf .)  
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ning danner nye individer og igjen skaper en koloni. I opp-
adstigende rekke følger altså stadiene etter hverandre: det 
befruktede egg, larven, forvandling til primær-zoøcium, 
knoppskytning og til slutt kolonien med de kjønnsmodne dyr. 
De fleste bryozoer er hermafroditer (tokjønnete). Den 
ukjønnete formering ved knoppskytning spiller forsåvidt 
hovedrollen i mosdyrenes liv, da kolonien blir dannet ved 
den. 

Regenerasjonsevnen, dvs. evnen til å erstatte eller fornye 
deler som er gått tapt eller er døde, er gjennomgående stor. 
Når et individ i en bryozo-koloni dør og bare de forkalkede 
veggpartier står igjen, kan et nytt individ utvikle seg i det 
tomrom som veggene i det døde zoøcium omgir. (Det forut-
settes da at den døde «esken» iallfall med en side grenser til 
et levende individ; man må være oppmerksom på at det i 
veggene mellom zoøciene finnes små porer som sørger for en 
forbindelse mellom tilgrensende zoøcier.) Dette forholdet ble 
iakttatt av den danske forsker Levinsen i 1907 og er blitt 
forklart med at det går ut en knoppdannelse fra et levende 
nabozoøcium hvorved dannes et nytt zoøcium inne i det døde 
individs «skall». Det bemerkelsesverdige er at det døde 
zoøcium som oftest, men slett ikke alltid, blir erstattet av et 
zoøcium av samme type. Således dannes det vanligvis et 
avikularium i et dødt avikularium. Men det hender heller 
ikke sjelden at et dødt, vanlig næringsindivid blir erstattet av 
et avikularium. 

Avikularienes stilling varierer meget. Enkelte er selv-
stendige, uavhengige individer som er like store eller endog 
større enn koloniens vanlige zoøcier, og det inntar da et van-
lig zoøciums plass i kolonien. 

De avhengige eller uselvstendige avikularier er mindre og 
virker nærmest som et påheng, ikke minst da de mangler 
evnen til fortsatt knoppskytning. De er oftest plasert nær 
zoøciets munnparti, men er ellers både hva form og stilling 
angår ytterst forskjellige hos forskjellige arter. 

Begge typer avikularier er med hensyn til sin ernæring 
avhengig av de vanlige individer i kolonien. Om et zoøcium er 
noe degenerert, spiller dette ingen rolle for det tilstøtende 
avikularium som på grunn av den fysiologiske og morfolog-
iske forbindelse mellom alle koloniens individer kan få sin 
næring fra zoøcier som ligger lenger borte. 

Rent systematisk skiller vi mellom de såkalte Ectoprocter 
som i motsetning til Entoprocter med nakent polypid, har et 
polypid som er omgitt av kitin- eller kalk-vegger. Ectoproct-
ene omfatter 2 ordener, hvorav den ene praktisk talt ute 

Fig. 3. Utsnitt med enkeltindivider i samme koloni som vist i fig. 2. Ca. 50 x 
forst. (foto forf.) 
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lukkende omfatter rent marine former, og av de 3 under-
ordener her som denne ordenen grupperes i, er særlig den 
ene, Cheilostomata, rikt representert i vår dyreverden, nemlig 
med ca. 3/4-del av alle arter fordelt på 25 familier. 

måter til å motvirke trykkendringene på, og etter disse inn-
deles cheilostomene i 2 grupper: Anasca og Ascophora. Anas-
cene har et membranøst felt på individets framside og dette 
feltet heves og senkes med trykkforandringen. Ascophorenes 
frontalside derimot er kraftig overbygget, og det finnes her en 
indre vannsekk - kompensasjonssekken (ascus) - som fylles 
og tømmes gjennom en spesiell pore - ascoporen. (fig. 4). 
Denne poren er særlig tydelig utviklet hos slekten 
Microporella. 

Cheilostomene er den dominerende gruppe blant alle de 
nålevende bryozoer. Nordgaard har i sin tid påvist at Lofoten 
er den sydlige grense for mange nordlige arter hos oss og 
samtidig den nordlige grense for mange sydlige former. 
Senere er det for de fleste arters vedkommende funnet nye 
nord- og syd-grenser. En del av våre arter har en svært 
kosmopolitisk utbredelse. Hele 83 av våre cheilostomarter er 
således også funnet ved Amerika's Stillehavs-kyst. 

Praktisk talt alle bryozoene i fjæren hos oss hører til cheilo-
stomene. De foretrekker å anbringe de skorpeformige ko-
loniene (fig. 5 og 6) sine på undersiden av mørke steiner - det 
er meget sjelden å finne dem på lys, kvartsholdig stein - og de 
tåler å ligge tørre i tiden mellom flo og fjære. Her hvor de ikke 
utsettes for direkte sollys, er ikke faren for uttørking stor, 
iallfall ikke hvor fuktig tang eller tare kan dekke over det hele 
som et beskyttende lag. 

En vanlig cheilostom-art hos oss er Microporella ciliata 
(fig. 4). Den danner skorpeformete overtrekk på steiner eller 
alger. Foran munningsfeltet hos individet sitter (som forøvrig 
hos de fleste Øryozoer), et lokk som virker som en fallem. Ved 
lukkingen vil det oppstå en forandring i trykket innenfor 
veggene som altså er stive. Det viser seg at dyra har to 

Fargen på kolonien varierer ganske sterkt hos forskjellige 
arter. De fleste er mer eller mindre klart hvite, andre mer 
blålige, men ikke sjelden kan vi finne skarpt gule, fiolette 
eller rødbrune kolonier. De slår seg også alminnelig ned på 
andre underlag som alger, muslingskall, hydroider, kappen 
av sjøpunger, ormerør, koraller eller krepsdyr, og vi finner 
dem også på bøyer, staker og båter, eller på tre-, kullog 
glass-biter. Noen kolonier er buskformete og minner mer om 
lav enn om mose, mens andre er mer svampaktige eller 
geleaktige, andre igjen nettliknende traktformet eller stive og 
korallaktige med treaktige forgreninger. 

Fig. 4. Microporella (etter Marcus). 
den halvmåneformede aseoporen. 

den halvmåneformede 
ascoporen. Dyra kan være dynget over hverandre - man har iakttatt 

skorpeformete kolonier med opptil 30 lag. 
Noen få cheilostomer tåler lav saltholdighet, men ingen av 

dem kan leve i rent ferskvann. Rene ferskvannsformer hører 
til i en annen orden av bryozoer: Phylactolaemata som er 
kjennetegnet ved sine eiendommelige hvilestadier, såkalte 
statoblaster, som nærmest må oppfattes som 
partenogenetiske vinteregg som muliggjør overleving av 
ugunstige forhold, 
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Fig. 6. En vanlig skorpeformet arktisk art. (foto forf.) 

 
Fig. 5. Prikk-mosdyret, en av de aller mest vanlige skorpeformede arter hos oss. 

Forstørret ca. 5 x. (foto forf.) 

nes de såkalte vibracuter, spesielt omdannede zoøcier med en 
lang pisk som oftest utstyrt med tenner langs den ene siden 
(fig. 1 c). En slik pisk kan beveges i forskjellig retning og er 

og samtidig gir grunnlag for en særlig stor spredning av disse 
formene innen vide områder. 

I forbindelse med cheilostomenes avikularier bør også nev 
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sannsynligvis i stand til å forhindre at småkryp eller skitt slår 
seg ned på kolonien og kveler den. 

og oftest utstyrt med torner, ribber, porer, tenner e. 1. som 
kan danne gode systematiske kjennetegn. Hvert av disse 
bygningstrekk har naturligvis sin spesialbetegnelse og 
praktisk talt hvert eneste arbeide som behandler Øryozoenes 
klassifikasjon gir på de første sidene en alfabetisk fortegnelse 
og forklaring av de tekniske uttrykkene. Men, vil mange 
spørre, er det egentlig skrevet så meget om disse små, uskyl-
dige dyra? Vi må nok svare ja til dette. I British Museum i 
London finnes en overordentlig verdifull typesamling av alt 
materialet som er innsamlet bl. a. av berømte ekspedisjoner 
som «Challenger», «Siboga», og «Discovery» og bearbeidet av 
kjente forskere som Busk, Hincks, Harmer og Hastings, (av 
tørre bryozopreparater hele 12 000) og ved siden av disse et 
særtrykk-bibliotek som omfatter praktisk talt alt som hittil er 
skrevet om bryozoene, ialt nærmere 2 000 arbeider! 

Bryozoene er utbredt fra polarregionene til tropene og fra 
fjæren og ned til iallfall ca. 6 000 meters dyp. Som fossiler er 
de kjent fra Ordovicium til nåtiden. 

Systematikken innen denne dyregruppe har siden hundre-
årskiftet undergått store forandringer, men ennå er mange 
ting svært flytende. En av årsakene må søkes i den kjens-
gjerning at enkelte forskere ser en gruppe arter plasert 
sammen med arter den ikke er direkte i slekt med, og straks 
anbringer denne gruppen på et eller annet sted i systemet, 
selv om det ikke foreligger grunnlag for en slik omplasering. 
Hovedsaken synes ganske enkelt å være at de vil gjøre en 
forandring. Dette har framtredende bryozo-forskere som 
Harmer, Borg og Silen kritisert såvidt skarpt at man i frem-
tiden forhåpentlig kan unngå altfor mange slike forandringer, 
og at undersøkerene i slike forhold heller innskrenker seg til å 
henlede oppmerksomheten på steder hvor grupperingen synes 
å være kunstig, inntil kanskje kjensgjerninger en gang 
kommer fram som viser oss artens eller gruppens naturlige 
stilling innen systemet. 

Det er ikke meningen å komme inn på de mange diver-
gerende oppfatninger som har gjort og fremdeles gjør seg 
gjeldende. At de finnes ser vi f. eks. derav at ikke engang 
betegnelsen på gruppen blir brukt konsekvent. Engelske for-
fattere bruker som regel betegnelsen Polyzoa. Det er riktig at 
«Polyzoa» ble brukt først av J. V. Thompson i 1830 mens 
Bryozoa første gang dukker fram hos Ehrenberg i 1831. Men 
om vi ser bort fra englenderne, er de fleste av den oppfatning 
at Thompson ikke brukte Polyzoa som navn på en «klasse» og 
at Bryozoa derfor må ha forretten. 

Rent økonomisk spiller bryozoene ikke noen rolle. Larve-
stadiene hører til i planktonet og er funnet i mageinnhold hos 
børsteormer, snegler, fisk og ender. Selv om bryozoene heller 
ikke som fullt utviklede kolonier kan skryte av sin størrelse, 
er de både hva form og farge angår, usedvanlig vakre dyr 
(forutsatt at de sees ved hjelp av et mikroskop) 

Også vi har store og verdifulle bryozo-samlinger, særlig i 
Videnskapsselskapets Museum i Trondheim hvor bryozo-
forskeren Nordgaard i mange år var ansatt. 

I 1940 utkom i serien «Danmarks Fauna» et bind om bryo-
zoer av Ernst Marcus. En hel del av våre arter er rent arkt-
iske og følgelig ikke omtalt i dette bind - av de 25 familier vi 
har av cheilostomer, omtaler Marcus bare de 16. Vi må håpe 
at vi kan få en «Norges Fauna» i en ikke for fjern framtid. Her 
bør jo foraminiferer, hydroider, spongier, bryozoer, ascidier 
og andre slike mindre «populære» grupper komme i første 
rekke. Det er særlig på disse områder vi hos oss savner 
moderne, populære framstillinger. 

Hav-erten (Halichoerus grypus). 

Av Arnold Tgv. Gisvold. 

Haverten eller «storkobben» som den også kalles i Trøn-
delags skjærgård har avtatt skjebnesvangert i antall i de 
senere år, og kan når som helst være utslettet i vår fauna. 
(Den må ikke forveksles med ishavsselene). 

Jeg har drevet sjøfugljakt i godt og vel 30 år - herav 
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over 20 i ytterskjærgården og har ført nøyaktige dagbøker og 
samlet hva jeg anser for interessant materiale, ikke minst til 
belysning av hav-ertens forekomst. Denne dyrearts - en kan 
godt si eneste - yngleplass på den norske kyst er Froøyene og 
Halten. 

kjem inn te by'n no Jissvåll så frelse De Kobben. Vi vil de 
aill, de e bare ingen nori her som jør nåkka'>. 

Det har minket for hvert år. Alle skjær fløer og klakker 
saumfares på det omhyggeligste. Jeg har ferdes mye i yngle-
områdene i yngletiden i de senere år, og har bare kunnet 
observere 6-8 voksne dyr. I høst ble det visstnok bare slått 
seks til syv småunger. 

Hav-ertens før så begrensede område er veldig innskren-
ket, og det er dessverre grunn til å tro at bestanden er uhyg-
gelig liten. 

Og nå fins et fåtall igjen - fordrevet - hardt fortrengt i den 
ytterste fallgarden. Storkobbens brøl har tysnet. Menneskets 
velsignede teknikk tar knekken på den. Dens frende 
steinkobben lir til en viss grad samme skjebne. 

For om lag 20 år siden var det alminnelig at hav-erten 
kastet sine unger i Melsteinen, på Båskjærene og rundt Ad-
sen. Helt inne på Mefjordskjæret «slo» man kvitunger. Me-
fjordskjæret ligger kloss utenfor Skjørøya ved Lysøysund. 
Storkobbens brøl lød ofte etter at. det var blitt mørkt om 
høsten utenfor Adsenvagøy fyr. Nå har bestanden sterkt tatt 
av. 

La oss ta en tur til eventyrriket Froøyene. Vinden kan 
være kald, hard og slitandes, eller sjøen kan ligge som tinn 
her ute. Borthenfamilien var væreiere i tre generasjoner. 
Øyriket Froan og Halten rakk fra Higgerstein i sør til og med 
Halten med Brekka i nord og Svarten i øst. 

Haverten lever som oftest i monogami og kaster sine 
unger omkring 15. oktober-15. november. 

Havertungen gjennomgår forskjellige utviklingstrinn: 

I. Småungen eller Kvitungen får die av sin mor, og kan bli 
på skjæret hvor den er født til den er 8-14 dager gammel. 
Det kan være forbundet med livsfare å sikre seg den. Etter 
god gammel praksis pleier veidemannen i styggevær å måtte 
"reipes" eller «taues» tilbake til båten gjennom brenningen. 
Jeg har selv prøvet det ved et par leiligheter, det var ganske 
forfriskende. 

Veidemannen, gamle Iver Torgen Hatte og hans sønn 
Johan Iversa jaktet for Borthens. Det var veidebu i Hårsøyan 
og de «slo» eller veidet en hel del hav-ertunger. Men 
småungene lot en vokse til. Det var nemlig ingen pris på 
småungskinnene, man annammet selene for kjøttets og spek-
kets skyld. 

Småungen veier ca. 30 kg i rund vekt, den har silkebløt 
gyldenhvit pels, svarte øyne og er meget «pen». 

II. Kvitungen blir "rækarunge" når tungbåra vasker den av 
skjæret. Helst blir den tvunget for tidlig i sjøen på grunn av 
at den trues av menneskets etterstrebelser. 

Når farer truer hender det at erten driver ungen på sjøen 
og det er alminnelig at den holder den lille foran seg mellom 
framsveivene og skjuler den med sin brede rygg. 

Det var strengt forbudt for andre å «slå» eller veide havert 
eller hav-ertunger. Men befolkningen, det vil si husmennene, 
«slo» nok likevel en anselig del unger som ble nyttet til mat. 
Det var karrige forhold den gang. Hertil kom at 
«fremmenkarer» (folk inne fra fastlandet og sørfra øygruppen) 
tok hva de kunne komme over. Jeg antar at det veidede antall 
hav-ertunger til sine tider var oppe i 170 pr, år. Man spiste 
også «ufødde» kobbeunger. Et veide og en jakt som gjennom 
lange tider var uten effektiv kontroll fordi de overhodet ikke 
lot seg kontrollere. 

Da jeg reiste derfra nylig ble det sagt til meg: «Når De 

III. Kobbeungen har fått den voksnes pels, og må helt 
greie seg på egen hånd. 

Undertiden hender det at ørnen «slår» hav-ertungen, og 
tungbåra kan ta dens liv. 

Handyret av hav-erten kan bli bortimot 3 m lang og kalles 
"Ratje" Hunnen er noe mindre og kalles «Ert». En sjelden 
gang kan den ha tvillinger. 

I jaktloven § 20 er det ikke tatt hensyn til hav-erten ved 
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slutten, for den spilte dårlig, og hunfugl viste seg i det hele tatt 
ikke på leken. 

Da ble vi plutselig vår noe som fikk oss til å stanse opp: Ca. 20 
meter foran oss på skaren befant det seg to rugder som oppførte 
seg på en måte som ingen av oss hadde observert f ¢r. Den ene 
hoppet i været en 40-50 cm høyt og flakset med vingene på en be-
synderlig måte, om igjen og om igjen - mens den andre forholdt 
seg passiv og fulgte langsomt etter på et par meters hold og opp-
førte seg hva vi kan kalle «normalt». De lot seg ikke forstyrre av 
oss. Vi stod og så på dem i flere minutter. Etter hvert beveget de 
seg bortover og fløy til slutt sin vei da vi gikk etter dem. Jeg spurte 
de erfarne skogsfolkene der oppe om de noensinne hadde sett et 
lignende skuespill, men fikk benektende svar. 

Kan dette være rugdens «lek» som man kanskje ellers ikke blir 
vår fordi den muligens foregår om natten? I dette tilfellet fantes 
det ikke en snøbar flekk i skogen, hvilket gjorde at vi ble opp-
merksomme på dem mens vi ennå var et stykke unna. Er det mye 
bar mark, blir man ikke lett vår rugden før man er så nære at man 
støkker den. Men nå var det snø over alt. 

fastsettelse av noen dato. Knapt en linje er ofret på denne edle og 
sjeldne viltart. 

Handles det nu kan denne for vårt land i høy grad særpregete 
dyreart kanskje reddes for etterslekten. Vi må kunne tåle å se 
kobbeungen ligge å boltre seg på skjæret. 

Hva synes man om skarpskytteren som sprang i land på et av 
de berømte og beryktede Kaillgrøss-skjær etter at havertene rauset 
på sjøen og søkket 18 «beist» i 23 skudd med Krag, - og ingen fikk. 
Understrømmen førte de 18 «beist» på dypet eller inn i tareskogen. 
Enkelte basket seg vel ved egen hjelp mere eller mindre dødskutt 
unna. 

Storkobbens nifse brunstbrøl lar seg vanskelig beskrive. Det 
begynner fint, blir grovere etter hvert, er fælnende - mest som en 
okses. I denne forbindelse nevnes Jødokka som ligger ut mot 
havbrua. Navnet belyses ved det en gammel fisker fortalte fra dette 
farlige farvann: Sto en på Høgkvitingen eller utpå et eller annet 
høyt skjær eller holme, ville en i klarvær høre «jøet» fra hav-ertene 
der ute. 

I massevis lå dyrene på Jødokka. 100-150 dyr kunne være 
samlet der. Nu er det ganske øde. Ukontrollert jakt får ta skylden. 
Hele verden blir fattigere om denne dyreart forsvinner. La oss 
fjerne denne trussel. 

Noen vanlig fredning med eventuell kort jakttid vil neppe føre 
fram, selv om det tas hensyn til at parringen foregår like etter 
yngeltiden. 

Arild Berg. 

2. Kvinand (Bucephala clangula L.) funnet hekkende i 
Aremark 1936. 

I anledning av Mr. J. Wotton's notis i Fauna 1952, 4 kan fortelles 
at jeg fant et kvinandrede i Holmgildskogen i Aremark, Østfold 
fylke den 2. mai 1936. Fuglen benyttet et svartspetthull 61/2 meter 
over bakken i toppen av en bjørkestamme som var så morken at 
jeg foreløpig ikke kunne få undersøkt redet nærmere. Først den 
17. mai fikk jeg anledning til å se på det, idet jeg benyttet en stige 
støttet til treet ved siden av. Anden lå da og ruget på 7 egg som var 
omgitt av lite dun. 

Yngvar Hagen. 

Totalfredning må til, og en må i nær framtid stå samlet om den. 
La hav-erten kaste sine unger til høsten under tryggest mulige 
forhold, og la oss verne dem fram mot forplantningsdyktig alder. 

3. Heire (Ardea cinerea L.) og trane (Grus grus L.) i Vestfold. 

I anledning Stavanger Museums notis i siste nummer av Fauna 
om heiren på østlandet skal jeg meddele at de opplysninger som 
gis der neppe kan være riktige. I myren ved Akersvannet, Sem, har 
det i årevis vært heirer. Jeg har ikke nettopp sett redet, men da 
heirene om høsten flyr 3 og 4 i følge må man vel tro at det er kull. 
De har merkelig nok et slags trekk om høsten, idet de flyr i stor 
høyde 3 og 4 sammen fra Akersvannet og over Eldreåsen mot 
Tønsberg og de flyr så å si alltid over samme sted og i samme 
retning. 
På Akersmyren skal der også være sett traner. 

Smånotiser. 

1. En underlig lek mellom to rugder (Scolopax rusticola L.). 

Natten til mandag den 21. mai 1951, kl. 1/24 om morgenen, kom 
jeg sammen med 5 andre nedover en tømmervei oppe i Skruklia i 
Hurdal - vi hadde vært ute og hørt på tiuren. Det var nok på 

91 23 



Jeg vet ikke om det i denne forbindelse kan være av interesse at 
heiren visstnok står som nr. 1 på den engelske «Game List», idet den 
var den mest ettertraktede fugl den tid jakten ble drevet med 
jaktfalk. Denne sport har jo nu visstnok kommet opp igjen i 
kombinasjon med stående hund som får fuglen på vingene. Nå 
brukes visst også høk og ørn som tar viltet fortrinnsvis på bakken 
mens falken «slår» i luften. 

Den har helt hvit fjærdrakt, meget lyst korngult nebb og lyse ben. 
Øynene dens er røde da fargen i ¢yenhinnene skinner gjennom 
regnbuehinnen. Årsaken skyldes en medfødt mangel på fargestoff 
eller pigment i hud, fjær og øyne. Albinoen er en ungfugl som delvis 
mates av foreldrene og delvis tar føden selv. 

Søndag formiddag tok den en dukkert i en sølepytt sammen med 
flere av de vanlige spurvene og det var riktig morsomt å iaktta den. 
Den er ikke det minste sky. Svend Foyn Bruun. 

Med sin oppsiktsvekkende farge eller mangel på farge er den 
allerede en god kjenning av barna som leker i parken. De tar havre-
gryn med til duene; men når de får øye på den hvite spurven er det 
først og fremst den som skal ha. 

4. Bastardnattergal (Hippolais icterina Vieill) på Tinnoset. 

Morgenen 5/6-53 så og hørte jeg en bastardnattergal i Bergan 
grenn, Tinnoset. For å være heit sikker skjøt jeg den med min Ste-
vens 410. Stedet ligger 400 m. o. h. 

En får håpe at parkens nye attraksjon går klar av de farer som 
truer rennestenens lille kavaler. 

A, Tgv. Gisvold. Chr. Kittilsen. 

Summaries. 

5. Albino gråspurv (Passer domesticus h.) i Trondheim. 1) The author is telling us about 2 displaying Woodcocks (Scolo-
pax rusticola L.) half past three in the morning on the 21st May 1951 
in Skrukkelia in Hurdal. The field was quite covered with snow. 

En del duer og småfugl har sitt tilholdssted i parken nedenfor 
Bispehaugen skole. Spurvene er i flertall og fører sitt vanlige spe-
takkel - slåss om maten og roter i sandrusk og rosenblad. 

Men det er en merkelig fugl blant gråspurvene - en albino. 
2) A nest of the Goldeneye (Bucephala clangula L.) containing 7 

eggs was recorded in Aremark, Østfold or. May 17th 1936. 
3) For years Herons (Ardea cinerea L.) have been observed at 

Akersvannet, Sem in Vestfold, where they most probably are 
breeding. Common Cranes (Grus grus L.) should also have been seen 
there. 

4) An Icterine Warbler (Hippolais icterina Vieill) was shot in Ber-
gan grenn, Tinnoset, 400 m. above sea level. 

5) A juvenile albino House-sparrow (Passer domesticus L.) was ob-
served in the spring 1953 in Trondheim. 

Bokanmeldelser. 

FUGLENE I NORDEN. 

Norsk utgave av det svenske praktverket «Våra Fåglar i 
Norden» av C. T. Holmstrøm, Paul Henrici, Erik Rosenberg 
og Rudolf Søderberg. Redigert av professor Fridthjof 
Økland. Aschehoug. 
Nå utkommet: II bind, 283 sider, 12 helsides fargeplansjer 
og et stort antall illustrasjoner i teksten. Omfatter 
gruppene ugler til og med stormfugler. I. bind, spurvefugler 
til og med nattravner, er tidligere anmeldt i Fauna (1952, 
3). 
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ROLF VIK: FUGLENE I FARGER. En kan på nytt konstatere at vi i dette verket har fått et aldeles 
uvurderlig hjelpemiddel til å lære norsk fuglefauna og de enkelte 
artenes utseende og biologiske hovedtrekk å kjenne. De mange 
fordelaktige ting som kunne sies om første bind gjelder også dette 
andre. Måtte det bare være riktig mange av våre fugle- og natur-
interesserte som så seg i stand til å anskaffe verket, i betraktning 
av de rimelige betalingsvilkår som bys. Bortsett fra de mest grå og 
nøytralt fargete piplerker og sangere er det knapt nok noen norsk 
fugleart som ikke skulle kunne la seg bestemme bare etter de 
enestående fargefoto av utstoppete eksemplarer. Når en så også har 
beskrivelsene til hjelp, skulle en være godt utrustet. I det andre 
bindet er det dessuten store og karakteristisk tegnete arter som 
behandles. 

291 sider med 257 fargeillustrasjoner av Karl Aa. Ting-
gaard, 44 strektegninger. H. Aschehoug & Co. (W. Ny-
gaard). 

Siden den norske utgaven av Sødebergs bok «Fuglene våre» ved 
Paul Løyning ble utsolgt, har vi ikke hatt noen kortfattet håndbak 
som omfatter hele den norske fuglefaunaen, og som egner seg til 
bruk på turer og ekskursjoner. Nå er dette savn bragt til ende. 
«Fuglene i farger» er nettopp en liten bok i passende format til 
turbruk, den er velordnet og lett å finne fram i. 

Fargeillustrasjonene som omfatter så godt som alle fugler i Norge, 
er ordnet for seg foran i boka, like etter en kortfattet be-
stemmelsestabell som i de fleste tilfeller fører fram til familiene. 
Tabellen er beregnet på fugler man kan holde i hånden og foreta mål 
og detaljerte undersøkelser på. Teksten omfatter så siste halvdel av 
boka. Fargefigurer og tekst til samme fugl har alltid samme 
nummer, noe som gjør det lettvint å finne frem fra fuglenes av-
bildning til beskrivelse og levevis, og omvendt. 

Fargetegningene av fuglene må stort sett betegnes som gode. 
Fuglene er som oftest stilt slik at kjennemerkene kommer godt frem. 
Noen fugler har fått litt vel gilde eller til dels gale farger, men 
forfatteren har i noen tilfeller påpekt dette i teksten. Et aber er at 
man ikke får den ringeste anelse om st¢rrelsesforskjellen på fuglene 
på grunnlag av tegningene. Riktignok er totallengden angitt i 
teksten, men det ville vært bra om det på hver tegning var anført 
hvor meget den er forminsket i forhold til fuglen. 

Når teksten skal være kortfattet er det naturligvis vanskelig å 
sette grensen for hvor meget - hvor mange detaljer - man skal ta 
med eller ikke. Og forholdsvis lett er det derfor å finne mangler ved 
boka for den som vil kritisere den. Men jeg synes forfatteren har 
vært flink til °a finne frem til det vesentligste - de opplysninger man 
venter at bør finnes i en liten håndbok. Men det er likevel en del 
ting som bør påpekes i forbindelse med teksten. 

Det er cand. real. E. K. Barth og konservator J. F. Willgohs som 
har hatt det meste av arbeidet med teksten i dette bindet og de har 
skilt seg fra det med stor dyktighet. Teksten er i overensstemmelse 
med verkets plan sammentrengt til det minst mulige uten at noe 
vesentlig er gått tapt, og forfatterne er godt a jour med de nyeste 
faunistiske tillegg. 

Om de låtene som er gjengitt gjelder stort sett det samme som 
jeg skrev om første bind. Hortlings gjengivelser er sterkt subjektive 
og er ikke alltid til noen hjelp. Men, som før sagt, vi beveger oss her 
inn på et nokså vanskelig tema. 

Oppdelingen av stoffet i alminnelige arter og arter som vi sjelden 
eller aldri ser i Norge får en betrakte som et eksperiment. 
Ordningen bør ikke etterfølges. Etter at jeg nå har brukt det første 
bindet en tid, har jeg erfaring for at det ofte volder adskillig besvær 
å finne frem til en bestemt sort. 

Men, trass slike innvendinger er «Fuglene i Norden» et av de 
mest verdifulle bidrag til norsk fuglelitteratur som er utgitt i de 
senere år. På mange felter, både når det gjelder almendannelse i 
naturkunnskap og når talen er om naturfredning, jakt- og viltstell, 
bidrar verket med det som aller mest trenges her i landet: 
opplysning og atter opplysning. 

Avsnittene i teksten for hver fugl hadde vært lettere å finne hvis 
de var mer markert. 

Oslo, 27. mai 1953. 

Yngvar Hagen. Nyere faunistiske observasjoner er ofte ikke kommet med. Jeg skal 
nevne noen eksempler. Trostesangeren, markpiplerka (A. campestris) 
og dvergternen skal i følge boka ikke være funnet i Norge. Men 
trostesangeren er sett og hørt i Vestfold, markpiplerka sett ved 
Flekkefjord og dvergternen i Vestfold og i Vest-Agder. Rikignok 
foreligger ikke noen skutte eksemplarer, men man kan 
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 ikke helt neglisjere slike observasjoner. Også den angitte 
utbredelse av rørsangeren og sivsangeren er foreldet. Det er ikke 
lenger bare ett eneste funn av rørsanger i Norge (på Utsira). Den er 
sett og funnet rugende på Østlandet de siste årene. Sivsangeren er 
også funnet rugende her og muligens også ved Haugesund, og ikke 
bare på Lista og Jæren og i de tre nordligste fylkene. Toppanden er 
funnet rugende på Dovre og ikke bare «sørover til Trøndelag». 

Noen oplysninger er også feilaktige. Jeg skal_ nevne et 
eksempel. For granmeisas reir står bare: «Se laumeisen». Men disse 
to fuglers reir er ikke like. Granmeisen bruker så godt som ikke 
mose i reiret, mens mosen er en. av hovedbestandelene hos 
laumeisen. 

Det er gledelig at forfatteren (i hvert fall stort sett) har nyttet de 
fuglenavnene som er foreslått av Zoologisk forening, for om mulig å 
få gjennomført ens navn over hele landet. Jeg synes også det er 
riktig at de andre navnene - særlig dialektnavnene - er tatt med. 
Dette er nødvendig inntil de foreslåtte navnene er blitt godt 
innarbeidet. 

NYE Stereoskopisk 
binokularmikroskop 
etter Greenough 

Et prisverdig innslag i boka er også at et kort utdrag av jakt-
loven er kommet med. Folk flest kjenner så lite til hvilke fugler som 
er fredet eller ikke. Hvor mange er oppmerksom på at samtlige 
ugler foruten hubro og snøugle er fredet hele året? - eller - at bare 
4 rovfugl, hønse- og spurvehauken, hav- og kongeørn, er de eneste 
som er unndratt fredningsbestemmelsene i forplantningstiden 1. 
mars-20 august? Det siste kan være noe å tenke på for alle dem 
som driver med systematisk ødeleggelse av alt som heter rovfuglreir 
i sommerhalvåret. 

«Fuglene i farger» er beregnet som hjelpemiddel for naturvenner 
og henvender seg først og fremst til amatører i følge forfatteren. 
Men fagzoologer kan også ha god nytte av den. Opplegget til boka er 
meget godt. Det er bare synd at det er kommet inn en del feil, og at 
den ikke er holdt godt a jour med nyere observasjoner. Dette kunne 
sikkert for en stor del ha vært unngått om et par fagfolk hadde lest 
gjennom manuskriptet før boka gikk tii trykking. Selv om boka er 
beregnet for amatører, bør den være så nøyaktig og fullstendig som 
mulig. Men tross de innvendinger som er gjort mener jeg at alle 
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Nils-Jarle Ytreberg. 


