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Det er velkjent at bestanden av visse dyrearter ikke er 
like stor hvert år, men forandrer seg. Enkelte år kan 
individtallet i en bestand ligge høyt, i andre år ligger det 
lavt. I utpregete tilfelle kan en art en kortere tid opptre i 
enorme masse: - som da ofte betyr en stor Økonomisk 
avkastning hvis det dreier seg om dyr som er gjenstand for 
fiske, jakt eller fangst. 

Således er, for eksempel, utbyttet av våre silde- og 
torskefiskerier i høy grad avhengig av slike vekslinger. 



 

vært avhengig av mengden av de etterstrepte dyr. Det 
gjelder også andre tilfelle hvor dyr som har Økonomisk 
verdi beskattes. 

Men masseopptreden kan også bringe store Økonomiske 
tap med seg. Det kan gjelde dyr som angriper nytteplanter, 
forårsaker andre materielle Ødeleggelser eller bringer med 
seg sykdomsspirer til fare for husdyr og mennesker. Jeg 
behøver bare å minne om de Ødeleggelser vandregresshop-
pene forårsaker i sørlige land når de opptrer i 
kjempemessige sværmer. Som et hjemlig eksempel kan 
nevnes furuspinneren og de Ødeleggelser denne gjør på 
skogen når den en og annen gang opptrer i unormale 
mengder. Velkjent er den plage som masseopptreden av 
gnagere er i jordbruksdistrikter verden over. Etter store 
lemenår kan det opptre en infeksjonssykdom som angriper 
mennesker - fra gammel tid kjent under navnet 
«lemenfeber» - etter Tjøtta`s undersøkelser i Norge og Olin's 
undersøkelser i Sverige, nå vanligvis ansett for å være 
identisk med tularemi. 

Utallige eksempler på lignende fenomener kunne nevnes. 
Variasjoner i individtall hos dyr er altså et problem som i 
Økonomisk henseende i høy grad berører menneskets 
interesser - og som i enkelte tilfelle også har helsemessig 
betydning. 

I det følgende skal vi ta for oss slike vekslinger i individ-
tall, men jeg innskrenker meg til fugler og pattedyr i valg av 
eksempler. Jeg skal vesentlig holde meg til hjemlige arter, 
bare av og til trekke inn fremmede, særlig nord-
amerikanske, hvor disse viser forhold som er klarere enn 
hos oss. 

En 20-årig undersøkelse av en hegre-stamme i England 
(fig. 1) viser en bestand som visselig ikke er jevn, men som 
iallfall synes å strebe henimot en noenlunde konstant verdi 
- en verdi som synes å ligge nær en maksimal grense. Har 
hegrebestanden en eller flere vintre lidd ekstra store tap, 
viser det seg nemlig at en eller to somres formering er nok 
til å bringe bestanden opp igjen - til en noenlunde konstant 
verdi - der forplantning og død normalt oppveier hinannen. 

Selv om enkelte virkninger, som de jeg har nevnt, beror 
på en rent ekstrem masseopptreden som ikke inntreffer så 
ofte, vil en nærmere undersøkelse vise oss at antall 
individer i en bestand nesten alltid er underkastet 
forandringer fra tid til annen. Dette er så alminnelig, at 
hvis vi forsøker å finne eksempler på det motsatte, altså en 
bestand som holder seg forholdsvis jevnt stor gjennom en 
årrekke, vil vi oppdage at dette ikke er lett. 

Gjennomsnittsbestanden er altså her et resultat av en 
relativt stabil likevektstilstand: Hvis likevekten forstyrres, 
gjenopprettes den hurtigst mulig. 

Det er forståelig at en direkte individ-telling kan gjennom-
fores for enkelte arter i et land med et godt utbygd observa-
sjonsapparat. Likevel er individ-telling for de fleste dyre 
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har gitt et sikrere grunnlag for bedømmelse av den reelle 
variasjon enn vi tidligere har hatt for smågnagernes ved-
kommende her i landet. (Se fig. 2.) Ved systematisk bruk av 
fellerekker på egnede lokaliteter gjennom mange år kan en 
få en indeks for smågnagernes hyppighet som vist i 
diagrammet nederst: uttrykt i antall individer fanget pr. 100 
feller pr. døgn. Vi ser fangstene kan svinge fra ca. 30 dyr pr. 
nevnte enhet i et typisk museår som 1937 - og helt ned til 
ca. ett dyr på 100 feller pr. døgn i ett år som 1939. 

En indirekte metode til å registrere smågnagernes 
vekslinger har en også i årlige rapporter fra hele landet. Fra 
de mange distrikter gir disse beskjed om hvor vidt det i 
Øyeblikket er mange smågnagere, middels eller lite. Øverst i 
diagrammet ses resultatet for Hedmark og Oppland fylker 
under ett. Svart betyr, for hvert år, det prosentvise antall 
rapporter som melder over middels, skravert og hvitt 
henholdsvis middels og under middels bestand. 

De årene det er mange smågnagere kommer tydelig 
frem, som vi ser. 

Jeg har ikke her kunnet gå inn på de enkelte arter av 
smågnagere - og det er jo ikke så få av dem. For å beholde 
oversikten er det imidlertid like greit fortsatt å behandle 
dem som en homogen gruppe. For en Økologisk betraktning 
i store trekk er det også tilstrekkelig. 

At de to metoder som er vist i fig. 2, gir praktisk talt det 
samme bilde av svingningene - den ene for et svært distrikt, 
den andre bare for et lite område innenfor dette, styrker i 
høy grad ens tro på disse registreringsmåtene. 

For Øvrig vil vi legge merke til at det er 3-4 år mellom 
hver topp i bestanden. Det er da også et gammelt kjent 
fenomen at lemenår kommer igjen med jevne mellomrom, 
at det med andre ord er en viss regelmessighet. Vi taler om 
en syklus i svingningene. Denne erkjennelse er så garnmel 
at den dukker opp allerede for 200 år siden - midt oppi de 
rent middelalderske forestillinger som den gang behersket 
den menneskelige oppfatning av naturens fenomener - den 
gang en trodde at lemenen falt som «regn» fra skyene. 

arters vedkommende ugjennomførlig ute i naturen - iallfall 
for noe område av betydning. En må som oftest bruke 
indirekte metoder til å fastslå variasjonene i bestanden. 

I vår hjemlige fugle- og pattedyrfauna har vi mange 
eksempler på arter som viser utpregede vekslinger i individ-
tall. I første rekke fjellets lemen, hvis periodiske masse-
opptreden med påfølgende vandring nedover i dalene er så 
velkjente at noen skildring er unødvendig. Til gjengjeld er 
den i andre år praktisk talt ikke å se, ikke engang i fjellet. 

Andre smågnagere viser også sterkt vekslende individtall, 
som kjent. Smågnagerne er i det hele en så viktig gruppe i 
vår dyreverdens Økonomi, at vi skal behandle disse først og 
undersøke deres vekslinger inngående. 

Jeg refererer til Olstads og Wildhagens undersøkelser, som 
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nom et lengre tidsrom og ikke bare for de siste 10-15 år 
som er undersøkt ved hjelp av fellefangster. 

Det vi da bygger på er de mange opplysninger en finner i 
litteraturen, der en lang rekke smågnagerår her i landet er 
omtalt. En finner imidlertid ingen kvantitative opplys-
ninger, bortsett fra de seneste år, bare opplyst at det har 
vært «lemenår» eller «museår», som det gjerne heter, i de og 
de distrikter i de og de år. Collett og Johnsen opplyser som 
regel også om hvilket år smågnagermassene har kulminert. 
Viktig er det også at det oftest er opplysninger fra mange 
distrikter på en gang, i det minste etter 1870. 

Pontoppidan omtaler nemlig dette fenomenet i 1753, men 
som Broch gjør oppmerksom på - Pontoppidan tilføyer at 
det «etter sigende» skal skje hvert 3dje eller 4de år. Senere 
har også andre nevnt denne periodisiteten, men de første 
undersøkelser av betydning er knyttet til Colletts navn. 

Collett sier uttrykkelig at lemenen har en masseforøkelse 
gjennomsnittlig to tre ganger i hvert ti-år, eller omkring 
hvert 3dje eller 4de år. På dette grunnlag kan vi rekonstruere svingningene i 

smågnagerbestanden så å si for hele landet, slik som vist i 
figur 3 og 4, idet opplysningene for de enkelte landsdeler 
gir oss et middel til å bedømme tilnærmet den geografiske 
utbredelsen av smågnagernes masse-opptreden hvert 
enkelt 

Av det som er sagt vil en forstå at de årene smågnager-
bestanden kulminerer, toppårene, er så markerte at de lett 
lar seg fastslå uten bruk av spesielle metoder. Dette kan vi 
benytte oss av for å få et overblikk over svingningene gjen 
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år - innenfor landets grenser. Svart i feltet betyr da at det 
har vært masse-forekomst av smågnagere det år i vedkom-
mende distrikt. De 2 diagrammene Øverst bygger i hoved-
saken på Wildhagens omfattende undersøkelser. Bare på 
enkelte punkter har jeg supplert dem med opplysninger jeg 
selv har skaffet, liksom jeg har foretatt en noe sterkere 
oppdeling av landet i distrikter enn Wildhagen har gjort. 

Metoden synes i første omgang - altså så lenge en 
betrakter de Øverste diagrammene - å avsløre et nokså 
forvirrende bilde, og vekslingene kunne synes å være et 
rent spill av tilfeldigheter. Men hvis vi regner de enkelte 
distriktene som areal-enheter - noe som naturligvis bare er 
tilnærmet riktig - summerer dem som gir positive opp-
lysninger om masseopptreden og setter resultatene opp 
nedenfor, da fremtrer i stedet et bilde av periodiske. 
svingninger. 

Kurvene viser en nokså regelmessig syklus. Den er riktig 
nok ikke konsekvent på 4 år, men i gjennomsnitt noe 
kortere, slik som et rent teoretisk gjennomsnittstall viser: 
nemlig 3.75 år omtrent. Hvilken betydning, teoretisk eller 
praktisk, et slikt gjennomsnittstall kan ha, skal jeg ikke 
her diskutere. F'oreløbig forteller det oss bare at 
hyppigheten av 3-års intervaler og 4-års intervaler 
forholder seg til hinannen som 1 til 4. 

bestandens størrelse men selvsagt må vi bedømme kurvene i. 
figur 3 og 4 kritisk, så vi ikke legger mer i dem enn de faktisk 
viser. At smågnagernes masseopptreden et år har en 
maksimal utbredelse, betyr jo ikke nødvendigvis at det da 
også er et maksimum i individtall. De kjente toppårene, slik 
som de er angitt for større deler av landet, av Collett, 
Johnsen og andre - er avmerket nederst i figuren og gir et 
visst grunnlag for en sammenlikning. 

Fig. 4 er en fortsettelse av fig. 3 og viser 
smågnagervekslingene i Norge like opp til kulminasjonen i 
1948. Et avsnitt av kurvene vil jeg spesielt gjøre 
oppmerksom på. Det er tidsrommet fra 1905 til 1916 som 
viser en viss uregelmessighet, idet kurven for Sør-Norge 
viser et topp-år mer (1906, 1909 og 1912) enn kurven for 
Nord-Norge på samme tid (1906 og 1911). Men 
svingningene kommer i takt igjen senere. Slike 
uregelmessigheter i de periodiske bestandssvingninger er 
langt fra sjeldne og kan tjene som en advarsel mot å trekke 
for raske slutninger om svingningenes årsaker. 

Vi kan altså på forskjellig grunnlag danne oss et bilde av 
smågnagerbestandens svingninger i vårt land til tross for 
at vi i det store og hele mangler tallmessige opplysninger 

Rovviltartene er vanligvis gjenstand for meget 
iøynefallende svingninger i individtall, slik som 
beskatningskurven for rev (fjellrev pluss rødrev i Nordland 
fylke viser (se fig. 5). Tallene betyr det årlige antall rev som 
er felt og betalt premie for. 

Det kan selvsagt alvorlig diskuteres hvor vidt denne 
kurven, som bare gir et mål for en dødlighetsfaktor, på noen 
måte avspeiler variasjonene i selve bestanden i distriktet. 
(Selv om vi innser at kurven bare gir et relativt uttrykk for 
bestandens størrelse). 

I en kort oversikt kan jeg ikke gå i detaljer med de 
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messighet, og en kan se at utslagenes størrelse er mindre enn 
for Nordlands revebestand. 

reservasjoner en her må gjøre. De ligger dessuten så nær at 
leseren vil kunne gjøre seg en mening om dem selv. For 
Øvrig blir det en erfaringssak hva en tør slutte fra en kurve 
over beskatning og til bestanden selv. Jeg går derfor videre, 
men legg merke til hvor regelmessig og markert en 4-årig 
syklus kan gjøre seg gjeldende gjennom et meget langt 
tidsrom. Beregner vi periodene fra topp til topp, eller bunn 
til bunn, kommer vi til at der er et par tre-års og et par 5-
års intervaler. 5-års intervalene kan være kunstige og 
skyldes registreringsmåten. Vi vet ikke sikkert om de 
forekommer i virkeligheten, skjønt det ser ut som de gjør. 
Alle de Øvrige perioder er på 4 år - og gjennomsnittet blir 
akkurat 4 - her bare nevnt, uten at vi ellers skal tillegge et 
slikt gjennomsnitt for stor betydning. 

Som vi siden skal se eksempel på, faller svingningene i 
rovviltbestanden nøye sammen med smågnagernes vekslin-
ger. Nesten alle rovviltarter i høyreliggende trakter tar del : 
denne rytme; foruten rev, også røyskatt, fjellvåk, flere falker 
og de fleste uglene. 

Det tør være kjent nok at også våre to rypearter, lirype og 
fjellrype, viser en ujevn og sterkt vekslende bestand. 
Imidlertid har det ikke vært så lett å få noe nøyaktig bilde av 
disse svingninger, da de metodene vi må benytte oss av kan 
tenkes å ha mange feilkilder. Tall for beskatning finnes det 
nok for kortere tidsrom fra små distrikter, og et grunnlag 
som kanskje ikke er ubrukelig gir statistikken over eksportert 
vilt i fra Norge i tiden 1835 til 1927. 

Men da denne omfatter alt vilt, også rein-kjøtt, er det visse 
vanskeligheter med å benytte den, iallfall i en kort oversikt 
hvor jeg ikke kan foreta noen detaljert vurdering av 
materialet. Vi kan imidlertid illustrere rypebestandens 
vekslinger på den måten som er benyttet av Kloster frem til 
1920 - og er ført videre av meg selv frem til 1941. Kurven i 
fig. 7 viser resultatet. Den bygger på årlige rapporter fra 
høstjakten i det sentrale Sør-Norge, og de uttrykk rapportene 
benytter om rypebestanden er vist til venstre (fra uår for-
skjellige grader opp til kronår). Disse er så kjennetegnet ved 
tall for å lette utregningen av gjennomsnittet hvert år. Slik 
som materialet nå en gang er, tyder det på at også 
rypebestanden i lange tidsrom er underkastet en 3- å 4-årig 
periodisk opp- og nedgang. Men til andre tider synes enhver 
regelmessig rytme å være forsvunnet. 

Mange fuglearter i vår fauna viser utpregete vekslinger i 
individtall, såsom enkelte troste- og sisik-arter. Enkelte år 
ser en store flokker av korsnebb, i andre år nesten ingen. 
Sidensvansen som hekker i Nord-Skandinavia, viser seg om 
vinteren i meget vekslende antall i Sør-Norge. Det antall 
sidensvans som når Mellom-Europa i vinterhalvåret, 
varierer enda sterkere, slik som Warga's undersøkelser i 
Ungarn viser. 

La oss, før vi forlater reve-statistikken, gjøre det klart med 
det samme at 3-4 års syklusen hos oss først og fremst er 
typisk for fjellet og de nordlige deler av landet, mens den. er 
mer utvisket, eller helt unnlater å gjøre seg gjeldende på det 
sørlige lavlandet, slik som beskatningskurven for rødrev i 
Østfold fylke (gjengitt i fig. 6) antyder. I de vekslingene som 
forekommer her, skal det god vilje til å Øyne noen regel 
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nesten ikke har vist seg her, bortsett fra en mer sporadisk 
opptreden i 1931 og i 1946. 

En typisk «invasjonsfugl» er den sibiriske nøttekråken som 
senest opptrådte her i landet i 1911, 1913, 1933 (og 
1943?). Steppehønen fra Sørøst-Europa foretar også 
invasjoner; helt til vårt land kom den i 1863 og 1888. En 
invasjon til MellomEuropa i 1908 nådde ikke hit. 
Sammenlikner en med de ordinære trekkfuglene hvis 
pendling mellom hekkeområder og vinterkvarter følger 
noenlunde det samme skjema hvert. år, er forskjellen 
iøyenfallende. For invasjonsfugler dreier det seg, enten om 
vandringer som har tendens til å skje regelmessig, men med 
flere års mellomrom, eller vandringer som er helt 
irregulære. Som oftest er de et kjennetegn på 
overproduksjon av individer på vedkommende arts hjem-
steder, eller dette i forbindelse med en eller annen akutt 
forringelse av livsmulighetene der. 

Flere uglearter og enkelte hakkespetter opptrer på 
lignende måte. Invasjon av ugler er en vanlig følge av et 
stort gnager-år, mens korsnebb og stor flaggspett reagerer 
på bartrærnes frø-år. Likevel opptrer invasjonsfugler 
sjelden med den regelmessighet som kjennetegnet de 
bestandssvingninger v' først så på, delvis gjør det seg 
gjeldende andre perioder enn den 4-årige. 

En ti-årig periodisitet i bestanden ser det ut til først ble 
oppdaget hos enkelte nord-amerikanske dyrearter, som den 
kanadiske haren, den såkalte «Varying Hare», hos en 
hønsefugl, «Ruffed Grouse» og hos den kanadiske gaupen. 
(Se fig. 8.) Særlig tydelig kommer 10 års rytmen fram i det 
bekjente Hudson Bay Kompaniets pelsdyr-statistikk, 
hvorifra årstallene i de to første kolonnene er utledet. 
Tallene for < Ruffed Grouse» er hentet fra en rekke 
forskjellige kilder. 

10-års perioden horer imidlertid ikke bare hjemme i 
NordAmerika - den influerer på dyrelivet innen vide 
geografiske områder. Også innbefattet Norge slik som det 
ses av de kjente toppårene i ekornbestanden hos oss og av 
en kurve over storfuglbestanden - det vil si: egentlig jaktens 
utbytte - i et terreng i Hallingdal. 

Dette fører oss inn på en type av bestands-svingninger 
som blant annet ytrer seg slik at visse arter med års mellom-
rom viser seg i strøk hvor de ellers ikke forekommer. Og når 
de først viser seg, er det gjerne i stort individtall. De viser 
trekk parallelle med lemenens opptreden, men vandringene 
skjer ofte langt ut over landegrensene. Vi kaller slike fugler 
«invasjonsfugler». Sidensvansen danner her en mellomtype, 
idet den ifølge Schuz's, Warga's og Siivonens undersøkelser 
delvis er å oppfatte som en regulær trekkfugl, snart har 
karakter av en «invasjonsfugl» - alt etter forholdene. Et bedre 
eksempel er kanskje konglebiten - som også er hekkefugl i 
Nord-Skandinavia, og som opptrådte i stort antall i Sør-Norge 
vinteren 1928-29, mens den senere 
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Frantz: «Jede Ursachenforschung setzt die genaue Kenntnis 
des zu analysierenden Geschehens voraus.» Det lyder så 
selvfølgelig: at en først må se hva som skjer før en kan spørre 
hvorfor det skjer - og tankegangen kan være nyttig som 
rettesnor for en oversikt. Men for dem som har studert 
bestandsvingningene mer inngående har saken stilt seg noe 
annerledes, for det er ikke alltid så lett å skjelne hva som er 
årsaker og hva som er symptomer. Problemet reiser mange 
underordnede detaljspørsmål, og arbeidet med å finne år-
saker og sammenheng har pågått like lenge som studiet av 
selve svingningenes ytre forløp. Det er en uhyre komplisert 
sak det her gjelder, så det ville kreve en hel serie artikler å gi 
en fyldestgjørende oversikt. Det jeg kan gi er bare ei vilkårlig 
utvalg av et veldig stoff, som omfatter undersøkelser, 
problemstillinger, hypoteser og faktiske forhold i en mang-
foldighet som gjør det vanskelig å følge noen tråd. 

Det som i første rekke skjer med en populasjon som 
vokser eller avtar er jo enkelt nok: det at individer fødes og 
individer dør. Fødes det flere enn de dør, øker individtallet, 
dør det flere enn det fødes, avtar individtallet. Siden 
bestanden kan variere sterkt, må enten 
forplantningsprosessen eller dødligheten, eller begge, være 
meget påvirkelige størrelser. Så vi må spørre: Hva er det som 
påvirker forplantningen, og hva er det som får dødeligheten 
til å variere? 

I det hele ser det ut til at 10-årsperioden helst gjelder 
arter som har sin hovedutbredelse i skogstraktene. Ifølge 
Elton gjør den seg mest gjeldende i den tempererte sonen, 
mens 4-års rytmen mer synes å være et arktisk-subarktisk 
fenomen. Imidlertid viser det seg at 4-årsperioden også 
eksisterer i steppestrøk og 10-årsperioden i nordlige 
skogsområder, slik at deres virkeområde har vide soner 
felles. 

Det normale er at bestanden ved forplantningssesongens 
slutt har fått et tillegg av unge individer. Men før forplant-
ningsprosessen når dette sluttresultat, kan meget skje. Det 
er åpenbart at antall foreldrepar og individenes fruktbarhet 
rare betyr et formerings-potensial. Dette kan enklest defi-
neres som det samlete antall befruktete egg som er 
bestandens utgangspunkt for årets avkom-produksjon. Et 
potensial betyr imidlertid ikke noe mer enn en mulighet 
som bare under ideelle forhold vil bli realisert. Riktignok, så 
utpreget som dette kommer til syne hos torsken - skrei-
hunnen - som produserer en å to millioner egg for å frem-
bringe de unge individer som skal erstatte foreldrene, er det 
selvsagt ikke hos fugler og pattedyr, men gangen i 
prosessen 

I den norske harebestanden er ikke påvist noen klar 
periodisitet slik som i den kanadiske. Ellers er det et utall av 
forskjellige periode-lengder en mener å ha sporet i for-
skjellige arters vekslinger, men jeg kan ikke gå nærmere inn 
på dem. 

Når jeg hittil bare forbigående har berørt svingningenes 
årsaker, altså hvilke naturforhold som fremkaller variasjoner 
i en dyrearts individtall, så vil jeg som forklaring sitere 
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Spor vi om årsaken, kan vi ta rovfuglbestandens næring 
i betraktning, siden det nå akkurat er rovfuglene vi har 
valgt som eksempel. En viktig byttedyrgruppe, 
smågnagerne, svinger også sterkt, slik som det nederste 
diagrammet i fig. 9 viser. En får her det bestemte 
inntrykket at en enkelt faktor i visse tilfelle kan være 
avgjørende både for avkomproduksjonen og dødeligheten. 

 

er den samme. Jeg skal illustrere dette ved hjelp av fig. 9 
som er hentet fra mine egne undersøkelser. Den prikkete 
kurven gir hvert års foreldrebestand innen en avgrenset 
rovfuglstamme. Antall par ganger eggkullets størrelse gir 
potensialet (den strekete kurven). Den heltrukne linjen gir 
forplantningens resultat: årets avkomproduksjon. I forhold 
til utgangspunktet, samlet eggtall, er det effektive resultat 
av forplantningen - antall levedyktig avkom ved forplant-
ningstidens slutt - alltid et lavere tall. Grunnen er at en 
varierende prosent egg og unger dør Størrelsen av denne 
dødeligheten framgår av forskjellen mellom den strekete o:; 
den heltrukne kurven. 

Sammenligner vi forholdene fra år til år ser vi: Forrne-
ringspotensialet varierer, avkom-dødligheten varierer. Føl-
gelig varierer også det årlige tilskudd av ungdyr. I alminne-
lighet vil dette være ensbetydende med at også bestanden 
varierer fra år til år. 

At det ikke behøver å være ernæringen som er 
avgjørende i alle tilfelle, antyder fig. 10 som belyser viktige 
sider ved rypas forplantning. Vi ser at en dødlighetsfaktor 
setter inn allerede på egg-stadiet, og her melder den seg i 
form av redeplyndrere som Øyensynlig må ha atskillig å 
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ningens resultat hos rypa. Iallfall er det trolig at det delvis er 
redeplyndrernes virksomhet som avspeiler seg i rypebestan-
dens størrelse - når vi ser den nøyaktig omvendte bevegelse 
av de to kurver. Til forskjell fra rovfuglene, der næringsfor-
holdene synes avgjørende for avkomproduksjonen, ser det ut 
som om resultatet av rypas forplantning, i det minste i dette 
tilfelle, mer er influert av et samspill mellom en annen og en 
tredje dyregruppe, nemlig kråkefuglene og smågnagerne. I det 
minste hevder Olstad at kråka spiser atskillig smågnagere i 
muse- og lemenår og derfor Ødelegger færre rypeegg da enn 
ellers. 

Som forutsett viser det seg altså at både formerings-
potensial og dødelighet er variable og meget påvirkelige 
størrelser. Og begge har betydning for det antall unger som 
vokser opp. Dødelighetsfaktorene arbeider imidlertid ikke 
bare på å minske antall avkom. De arbeider videre i alle 
aldersklasser, men sannsynligvis fortsatt med variabel styrke 
fra år til år. Derved understrekes deres betydning for 
bestands-variasjonen enda mer. Nøyaktige data for døde-
ligheten ut aver ungestadiene er det imidlertid vanskelig å 
skaffe. At den i alle tilfelle er stor hos mindre fugle- og 
pattedyrarter, viser den hurtighet hvormed årsklassene 
skrumper inn hos en fugl som lirypa. (Se fig. 11). Selv ryper 
som har overlevd kyllingalderen, når gjennomsnittlig ikke 
mer enn 11/z års alder. I vår fugle- og pattedyrfauna er det 
derfor i de fleste tilfelle ikke tale om langsiktige virkninger av 
en rik årsklasse, slik forholdet er hos for eksempel torsk og 
sild. 

Vi går tilbake til smågnagernes svingninger og husker da 
at rytmen i Sør-Norge og Nord-Norge en tid avvek fra 
hinannen. Likevel kan smågnagernes kulminasjonsår, til 
tross for lokale avvikelser, mange ganger inntreffe 
forbausende samtidig over vidt atskilte områder, slik som 
Elton har påvist. I fig. 12 ser vi en rekke av smågnagerår i 
arktisk Nord- 
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ningen mellom en organisme og dens fiender måtte 
fremkalle svingninger i individtallet innen begge grupper. 
Senere har Lotka og Volterra kunnet utlede det samme ad 
matematisk vei. Vi kan bruke diagrammet i fig. 13 over rev 
og smågnagere som en illustrasjon til tankegangen: 
Rovviltet vil - ettersom det blir tallrikere, overbeskatte sitt 
næringsgrunnlag. Dette bryter da sammen - og dermed 
rovdyrbestanden også. Men når rovdyrene er blitt 
tilstrekkelig få, formerer byttedyrene seg igjen. Deretter 
Øker også rovviltbestanden. Kort sagt: det hele svinger 
automatisk. 

Amerika, Norge og Finnland. Velkjente kulminasjonsår i 
Norge er: 1926, 1930, 1934, 1938, 1941 og 1945, og disse 
årstallene går igjen i alle tre seriene. Periodene faller i det 
store og hele sammen i de vidt atskilte str¢k, og selv om 
det er noen skyvning mellom toppene, så er den, iallfall i 
denne serien, bare på ett år. Denne forbausende 
samtidighet i svingningene over store områder forte Elton 
til den antakelse at svin ,,,,ningene hadde universelle 
årsaker, av klimatisk eller kosmisk a,atur. Kosmiske eller 
klimatiske faktorer har i det hele vært ansett som den 
primære faktor i bestands-svingningene. Likevel har 
inngående unders¢kelser som oftest vist at det ikke er 
noen entydig sammenheng. Hvis faktorer som solstråling 
eller annen stråling fra himmelrommet fremkaller 
bestands-svingningene, er det naturlig å vente at klimaet 
er mellomledd. En måtte da vente å finne perioder i klima-
elementene som iallfall svarte til de to mest kjente sykler, 
den 4-årige og den 10-årige. Men slike har ikke vært påvist 
så klart at det overbeviser, ja somme tider har en rent ut 
måttet benekte en slik sammenheng. Således har Eltons 
teori fra 1924 om at den 11-årige solflekk-perioden 
avspeiler seg i den kanadiske gaupebestandens 
svingninger, vist seg å være uholdbar. Elton har nå selv 
forlatt den, og Moran har i 1940 motbevist den 
matematisk. 

 Likevel kan betydningen av variasjoner i solens stråling 
så langt fra avvises, slik som det fremgår av Kiepenheuers, 
Brauers og Hartes eksperimenter med de såkalte «meter-
b¢lger» som forekommer i solspektret. Det viste seg nemlig 
at b¢lger av en nærmere bestemt lengde og feltstyrke 
befordret selledelingenn hos spirende b¢nner. Skulle det 
vise seg generelt at slike stråler virker på selledelings-
hastighetem i kimvev, må de jo ha vidtrekkende f¢lger for 
fruktbarhet og vekst, og dermed både for forplantning og 
for produksjon av næringsorganismer. 

Et viktig faktor-kompleks har vi åpenbart også i det 
såkalte mikro-klima, men dets betydning for bestands-
vekslingene synes ennå lite unders¢kt. 

Spencer fremsatte allerede i 1863 den tanke at vekselvirk 

Disse betraktninger kan selvsagt utvides til også å 
gjelde andre tilfelle der to grupper av organismer påvirker 
hverandre gjensidig,- som forholdet parasitter og vert og 
lignende. Denne «matematisk-biotiske» teori har en forsøkt 
å bevise eksperimentelt ved hjelp av insekt-kulturer eller 
protozo-kulturer hvor det er innført fiende- eller parasitt-
grupper. Det har imidlertid vist seg vanskelig å frembringe 
slike regelmessige svingninger som teorien krever, og 
forsøkene er ikke overbevisende. (Solomon, etter Gause, 
Boden-heimer, og en rekke andre.) 
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ende syklus i vegetasjonens mengde eller kvalitet - innhold 
av mineralsalter, vitaminer og så videre. 

Et klassisk eksempel på et antatt forhold av denne art er 
gjengitt i fig. 14. Denne viser samtidige svingninger i gaupe-
bestanden i Kanada og bestanden av «Varying Hare» samme 
sted. 

Har næringsplantene tilstrekkelig av dette, fremmes de 
planteetende dyrenes trivsel og avkomproduksjon. Mangel 
forårsaker førhøyet dødelighet - kanskje direkte, som 
<:Shock disease», kanskje indirekte, ved å berede vei for 
infeksjonssykdommer eller lignende. Eller fruktbarheten 
nedsettes. 

Det er meget som bekrefter dette. Således er enkelte 
planteetende arters positive reaksjon på gode næringsår vel 
kjent, slike som korsnebbenes på bartræenes frøår Bo-
denheimer har vist at næringskvaliteten påvirker forme-
ringshastigheten hos en markmusart. Forekomsten av syk-
dommer hos smågnagerne i sammenbruddsperioder er 
kjemt nok Både Elton og Baashuus-Jessen peker ellers på 
at også rovdyr - polarrev og hunder - angripes av sykdom-
mer etter lemenår. 

I den norske muse- og lemenbestanden har vi ennå ikke 
konstatert noen parallell til den nevnte «Shock disease» 
hos den kanadiske haren, men som før nevnt, er vi ellers 
ikke fremmede for at der er infeksjonssykdommer. Vi vet 
også at det etter store gnagerår ofte finnes en masse 
lemen selvdøde 

Flere forskere peker på den sterke forandring i plante-
dekket som kan iakttas i arktiske strøk etter lemenår, og 
Collett gjør oppmerksom på at det samtidig ofte skjer en 
sterk opphopning av dyrenes ekskrementer over alt i 
fjellet. 

Men det kommer noe til som kompliserer forholdet. Det 
viser seg nemlig at bestanden av denne kanadiske haren, 
etter å ha passert maksimum, i mange tilfelle ikke bryter 
sammen fordi det er for mange gauper, men på grunn av en 
såkalt «Shock disease» som er en mangelsykdom (Green 
1939). Bortsett fra sykdommens spesielle karakter minner 
det sterkt om forholdet hare - lungeorm i vår fauna. 

Det ligger i den forbindelse nær å komme inn på den 
mulighet at der består et automatisk svingningsforhold 
mellom smågnagerne og deres næringsplanter - selv om 
dette foreløpig vel bare blir betraktet som en arbeidshypo-
tese. 

Russiske forskere, i første rekke Kalabukhov, hevder en 
noe endret teori: en gnagerbestand vokser under gode 
ernæringsforhold, samtidig som dyrene mest oppholder 
seg på de gunstigste lokaliteter, også med hensyn til 
beskyttelse mot rovvilt. Men når næringen her blir 
nedbeitet tvinges gnagerne 

En generell teori om mangelsykdommers betydning for de 
periodiske svingninger i den arktiske dyreverden fremsatte 
Baashus-Jessen i 1937. Denne forutsetter en tilsvar 
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har vært lemen i år-tier, kan bli befolket igjen av lemen som 
har vandret ut fra andre distrikter. Disse kan gi opphav til 
masseforøkelse på det nye stedet. 

annensteds etter beite, og mister derved den beskyttelse de 
har i sine stasjonære vaner og i at de lever i kjente omgiv-
elser. Langt flere faller da som offer for rovdyr. Også selve 
vandringen utsetter dem jo for Økte farer. Deres antall 
begynner da å gå ned, særlig hvis dette skjer mot slutten av, 
eller etter, forplantningssesongen og dødlighetsfaktor-ene er 
enerådende. 

Det bør fremheves til slutt at det fører til en bedre forstå-
else av bestandsvingningenes mekanisme om en ikke ser for 
isolert på de enkelte faktorer med den større eller mindre 
innflytelse de kan ha, men har for Øye hele samvirket mellom 
faktorer. En bestand står under innflytelse både av den 
fysikalske og den organiske omverden, og står dermed også l 
vekselvirkning med alle andre grupper av levende organismer i 
miljøet. Det er viktig å skjelne - på den ene side - den mer 
eller mindre tilfeldige eller lovbestemte konstellasjon av 
forhold som er selve forutsetningen for en bestands opp- eller 
nedgang - på den annen side å holde klart ut fra dette de 
enkelte eller flere faktorer, som har en rent sekundær 
betydning. Kort sagt, å skjelne de dypereliggende, primære 
årsaker til at det eller det skjer, fra rent ytre symptomer. Det 
mest virkelighetsnære, fremholder Solomon, er for øvrig ikke 
alltid å betrakte en bestand som en selvstendig enhet i forhold 
til miljøet, men å betrakte en organisme pluss dens omgivelser 
som ett - hva Allee kaller en «superorganisk enhet» og hva 
Tansley har betegnet som et «Økosystem». 

Det er selvsagt ikke mulig i en kort oversikt som denne å 
trekke frem alle beviste eller sannsynlige teorier, forklaringer 
og synsmåter som tjener til å belyse den overmåte kompliserte 
prosess som variasjoner i en bestand er, eller kan være. Et 
slikt forsøk ville ha ført til en ren oppregning. Enkelte 
synsmåter og mange undersøkelser som fortjener interesse, 
har jeg måttet nøye meg med å trekke inn under en videre 
synsvinkel, slik at det bare er blitt en summarisk behandling 
av enkelte grunnprinsipper. Enkelte synsmåter har bare en 
rent historisk eller utelukkende kuriøs interesse. Andre igjen 
er så uprøvde at vi gjør bedre i å stille oss avventende til hva 
framtidig forsking vil bringe. 

Her kommer også rent psykiske faktorer i betraktning. 
Enkelte forskere, særlig Errington, bar vist at disse kan være 
avgjørende for variasjoner i en bestand, særlig for et dyr som 
bisamrotten. Den psykologiske natur hos disse dyr ytrer seg 
blant annet gjennom et negativt trekk, en "asosial" tendens 
som alltid er til stede selv om den ikke viser noe utslag. Men 
under visse forhold, som når individ-tettheten blir stor, slår 
den ut i sin fulle kraft. Da oppstår det territoriale kamper 
mellom individene innbyrdes. Hos visse arter kan slike 
kamper koste en katastrofalt stor prosent av dyrene livet, ja 
hos bisamrotten kan de spolere hele ungeproduksjonen når 
bestanden er stor. Vi har her en tydelig selv-regulering, som 
altså ikke i første rekke angriper fruktbarheten, men virker på 
et senere stadium av forplantningsprosessen. Det er 
overveiende sannsynlig at noe lignende kan gjelde også for 
våre smågnagere, hvis en kan trekke analogislutninger på 
grunnlag av dyrenes adfærd. Også hos lemen og markmus kan 
en tenke seg territoriale kamper som årsak til nedgang og 
utvandring. Ifølge Elton kan lemen finnes i særlig stort antall 
på gunstige overvintringssteder. Antagelig oppstår det da lett 
kamper mellom individene, som kanskje dreper hverandre, 
eller i det minste drives et overskudd av individer ut. Disse 
må oppsøke mindre gunstige tilholdssteder og faller lett som 
offer for rovdyr. Likevel kan det tenkes, som Errington 
fremholder, at de individer som lever over til våren ofte skriver 
seg fra den del av bestanden som ble trengt ut og spredte seg 
til andre steder. 

Bryter sykdommer ut, er det nemlig størst sjangse for at 
den rammer de tette forekomster på de gunstige tilholds-
stedene. Kalela nevner tilfelle der fjellplatåer hvor det ikke 
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Brama rayi BLOCH i norske farvann. Havbrasen har en vid utbredelse i varmere hav og fins i 
Atlanterhavet og Middelhavet og er sjeldnere også påtruffet i 
Stillehavet. I Atlanterhavet har den vanligvis tilhold nord til 
området utenfor Biscaya og sør omtrent til Kapp Gode Håp. 

Av F. J. Willgohs. 

Nå og da opptrer havbrasen som gjest i nordligere farvann, 
liksom en rekke andre arter såsom månefisk Mola mola, mulle 
Mullus surmuletus, perlemorfisk Argyropelecus olfersii, 
havabbor Morone labrax, sverdfisk Xiphias gladius, Auxid 
Auxis thazard, pelamide Sarda sarda og andre uregelmessige 
besøkere. Den er således flere ganger tatt ved kanal- og 
nordsjøkysten, ved vår sør- og vestkyst, og noen ganger ved 
Island og i farvannene mellom Skagerak og Øresund. 

Havbrasen Brama rayi BLOCH har et temmelig karak-
teristisk utseende. Kroppen er høy og sterkt sammentrykt fra 
sidene. Den `krumme pannelinjen gjør hodepartiet med den 
smale skrå kjeften og de store Øynene svært buttsnutet. 
Halefinnen har en dyp og bred kløft rygg- og bukfinnene er 
lange og lave, brystfinnene meget store og bukfinnene 
temmelig små. De uparrete finnene er tykke, stive og over det 
meste skjellkledte, - noe som er karakteristisk for Bramidae. 
Kroppskjellene er på sidene store og sitter ganske fast. 
Kroppen virker fast og meget stiv. 

Fra forrige århundre kjenner en bare til noen få spredte 
funn fra Nordeuropeisk område. De fleste er fra Nordsjøen, 
Kanalen og Danskekysten, noen ganske få også kjent fra 
Storbritania og sørsvenske farvann. Fra Skandivania foreligger 
ifølge NILSSON (i855), LILLJEBORG (1891) og SMITT (1892) 5 
funn i tiden 1825-1850 fra Bohuslån til Skåne. NILSSON 
anfører riktignok også at atskillige eksemplarer er påtruffet 
ved Norges og Sveriges kyster og nevner at «et och annat 
exemplar» har forekommet i Oslofjorden og utenfor Bergen. 
COLLETT (1875 og 1879) finner disse oppgiftene helt 
tvilsomme og anfører at noe autentisk innenlandsk individ av 
denne arten ennå ikke har vært påvist eller omtalt. Det viser 
seg dessverre at vi helt mangler sikre data om noen 
forekomster i forrige århundre, skjønt det også i moderne 
litteratur stadig nevnes et eksemplar fra Bergenskanten 
omkring år 1850. Høyst sannsynlig har et og annet eksemplar 
likevel besøkt våre sørlige kyster også i forrige århundre. I 
perioden 1900-I925 er det meldt om noen eksemplarer (i alt 
minst 15 stykker) ved Island, i dansk-svenske farvann med et 
par stykker i Nordsjøen. 

 

Fargen på levende individer har jeg aldri sett, men i ganske 
fersk tilstand er kroppsidene og buken sølvglinsende. Denne 
fargen går over i en smal svartbrun brem på fiskens snute og 
rygg. Bryst- og bukfinnene er lysere brune mens de Øvrige 
finnenes strålehud er svart. Sølvfaargen taper seg ganske 
hurtig. Fikserte -eksemplarer virker adskillig mørk-ere over 
det hele. Størrelsen på voksne eksemplarer skal vanligvis 
være 55-60 cm., men går opp til 80 cm. Vekten opp til ca. 6 
kg., men er vanligvis meget mindre. 

Av en eller annen grunn, trolig mest ved en Øket tilstrøm-
ning av atlantisk vann og sør-vestlige vinder opptrer så 
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havbrasen i uvanlig stort antall i Nordsjøområdet fra høsten 
1927 til våren 1928. På denne tiden får vi også 3 sikre funn 
fra Norge, et i november fra Sør-Frøya i Trøndelag og 2 fra 
Rogaland henholdsvis fra Gannsfjorden i desember 1927 og 
fra Stjernarøy i januar 1928. 

Senere horer vi lite om havbrasen i Nord-europeiske far-
vann inntil 1949 da denne fisken igjen viser seg her i 
unormalt stort antall. Dette året blir det ialt meldt om ca. 50 
funn, omtrent det samme antall som i 1927. 

Fra begynnelsen av 1950 får også vi en tydelig feling m-ed 
dette havbrasinnrykket. Siden 1928 har vi ingen sikre opp-
gifter om havbras ved Norskekysten, bortsett fra et funn som 
visstnok skal være gjort omkring ytre Oslofjord t 1.946 eller 
1947. Jeg kan nevne et individ fisket vest av Shetland i 1938 
og innbragt til Bergen. Vinteren 1949-50 ble det tatt et 
eksemplar, - visstnok fra Langesundsfjorden. I januarmars 
1950 ble det så gjort 4 nye funn, 3 fra Haugesundskanten og 
et fra Langesundstraktene. Det kan også nevnes at det i 
desember samme år ble tatt en havbras på VestTampen (N 
62° E 0°). 

I de seneste årene ser det nesten ut til at havbrasen er 
blitt en fast gjest hos oss. I 1951 får vi igjen inn 5 
eksemplarer fra sør- og vestkysten. Et. fra Tussna i Nord-
Møre i februar, et så sent som i april måned fra Fr¢ysjøen i 
Sogn og Fjordane, et fra Kråkosen i Herdla, Nordhordland i 
desember, og endelig et fra Hvaler i Østfold ved juletider. En 
havbras ble også innbragt fra Sykulvdjupet i oktober samme 
år. Også de to siste årene er det innkommet en rekke 
eksemplarer til våre zoologiske museer. Et fra Snaresund ved 
Tvedestrand og et fra Reve på Jæren i januar 1952, et fra 
Viste, Rogaland i februar, og et uten nærmere opplysninger i 
mars samme år. i Langesundsfjorden ble det igjen tatt en 
havbras i januar ?.953 og en ved Fjellskaar ved Lindesnes 
samme måned. Fra en fiskekutter mottok jeg 4 helt ferske 
eksemplarer som var fisket vest for Shetland i begynnelsen av 
desember 1952. 

vanskelig å få noen nærmere data om de eldre forekomstene 
her i landet. Inntil våren 1953 skulle det her i landet være 
registrert ialt 27 funn av havbras fra Norge og ornrådet nord 
og vest for Shetland. Herav er 18 sikre norske funn, 7 hav 

Dessverre foreligger i de fleste tilfeller nokså mangelfulle 
opplysninger om de enkelte funn, og særlig har det vært 
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De fangstene jeg har nevnt fra vestlige farvann til havs 
har alle funnet sted på for-vinteren. Etter den totaloversikt 
som BRANDES (1952) gir (grafisk i Abb. 2) over funnene i 
Nord-europeiske farvann, står november måned med på-
fallende maksimum med sterkt fall til begge sider. Fore-
komstene ved vår kyst synes derimot å ha vært hyppigst 
noe senere, i desember-februar. Dette kunne tyde på at det 
om hosten fra Atlanterhavet foregår et innsig, stort sett i 
nordØstlig retning, som så å si avsluttes nærmere vår kyst, 
der endel av fiskene når fram utover vinteren. Endel av 
disse havbrasene vil kanskje greie å leve her, iallfall en tid, 
men mange vil omkomme etter å ha kommet inn i 
kystvannet. 

funn, (hvorav de fleste riktignok ligger temmelig langt fra 
vår kyst) og tilsist 2 usikre. 

De fleste av de fangstene som er gjort tilhavs vestenfor 
Norge er fra området vestom Shetland til ca. 3° W. 
Nordligst er fisk tatt ved ca. 63° N. Største dyp er ca. 160 
favner (Sykulvdjupet). Disse havbrasene som er tatt utenfor 
Norge er oppgitt å være fisket med line (håline og 
håbrandline). 

De omtalte lokaliteter på norskekysten ligger mellom 
Hvaler i Østfold (ca. 59° N 10° 50' E) og Frøya i Sør-Trønde-
lag (ca. 63' 40' N, 8° 30' E). De fleste er fra sørkysten nord 
til Nord-Rogaland. 7 av disse fiskene ble funnet i mer eller 
mindre forkommen tilstand, døde eller halvdøde i fjæren 
eller i vannskorpen. En av disse var funnet oppe i 
munninger, av en bekk, nylig død. 4 stykker er oppgitt å 
være fisket på håndsnøre (pilk), line eller garn hå dyp 
opptil 50-6G meter. I de fleste av disse tilfellene er fiskene 
fanget eller funnet nær land, på stranden, i fjorder og 
sund. Jeg kjenner ialt til 23 funn med oppgitt tidspunkt. 
Disse er gjort i tiden september-april. 

Enkelte mener det er sannsynlig at havbrasen .etter å ha 
kommet inn i disse nordlige farvann) med tiltagende av-
kjøling av vannet vil søke tilbake til større dypder og over-
vintre der. BRANDES (i brev) mener at de rike fangstene 
som i 1951 ble gjort på 59-61° N til 2-4° E i tiden oktober -
desember ytterligere kunne tyde på at det her dreiet seg om 
havbras som var på vei til overvintring i den norske renne. 

Det er mest trolig at havbrasen tilhører den gruppen fisk 
av pelagiske besøkere fra sørlige farvann som overveiende 
går inn i Nordsjøområdet nord om Storbritannia. De skulle 
da passere mellom Færøyene og Shetland eller kanskje 
særlig mellom Shetland og Orknøyene, - etter de mange 
funn i dette område å dømme I mindre antall går havbrasen 
også inn i Nordsjøen gjennom Kanalen. 

Havbrasforekomstene (1927-53) fordelt på årets måneder. 

Størrelsen av eksemplarer fra forskjellige lokaliteter er 
sikkert vel verd å legge merke til. Som også BRANDES hevder 
er det sannsynlig at denne tiltar med avstanden fra et antatt 
utgangspunkt i Atlanterhavet. Han nevner i denne 
forbindelse 3 eksemplarer kjent fra vestligere farvann med 
lengder på 330 til 370 mm., mens omtrent 2/3 av alle målte 
individer tatt i området Orknøyene-Shetland eller lenger nord 
og Øst er over 500 mm. De norske eksemplarene (10 stk.) 
som er målt, har en middellengde av vel 533 mm. og eksem-
plarene fra de vestlige farvannene (5 målinger) 513 mm. Fra 

Av de 7 fangstene til havs og omkring Shetland er 1 i 
september, 1 i oktober, 5 i desember. I norsk område er 1 
eks. tatt i november, 3 i desember og hele 7 i januar, 3 i 
februar, 1 i mars og i april. 
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svak bevegelsesevne. For å sette saken på spissen, en må 
ikke oppfatte det slik at disse fiskene blir tatt av 
Golfstrøm-men etsteds i Atlanterhavet, for uvilkårlig å 
førs avsted mot fremmede og ugunstige oppholdssted i 
nordlige farvann for så tilsist i hjelpeløs tilstand å strande 
et sted på den norske vestkysten. Forholdsvis kraftige 
svømmere, som de fleste pelagiske fisker og trolig også 
havbras, vil nok også dra avsted med de store 
havstrømmene og kan ofte oppholde seg her en tid. Men 
her vil strømmens hastighet spille en liten rolle mot 
fiskens egenbevegelse. For fiskeegg og yngel av tidlig 
stadium kan riktignok den passive driften med hav-
strømmene spille største rollen for deres utbredelse. Golf-
strømmen har utvilsomt også hatt meget å si for 
transporten av sørlige gjester mot våre kyster. Men det er 
grunn til å anta at det er vannets kvalitet, dets 
temperatur, saltgehalt og innhold av næringsorganismer 
som teller her, mere enn_ selve den mekaniske driften 
med strømmen. At det enkelte år viser seg større 
forekomster enn normalt, må, i allfall delvis, skyldes 
variasjon i intensiteten av inntrengende 
Atlanterhavsvann. Dette kan til sine tider også forsterkes 
betraktelig ved fremherskende sørvestlige vinder. 

lavere bredder i Atlanterhavet er kjent endel eksemplarer 
av havbrasyngel på lengder fra 11 til 53 mm. og fra Middel-
havet helt ned til 51/4 mm. Jeg kan også nevne at under 
«Michael Sars»-ekspedisjonen i 1910 ble funnet 2 
eksemplarer i Atlanterhavet, et på 96 mm. fra St. 39 (26° 3' 
N 15° 0' W) og et på 24,5 mm. fra St. 45 (28° 42' N 20° 0' 
W). 

Havbrasens levevis og vandringer er ellers meget lite 
kjent og en kan ikke gi noen uttømmende forklaring på 
dens opptreden i våre farvann. Ifølge SMITT (i892) forlot 
den sitt egentlige område for å fri seg fra parasitterende 
ormer som skulle være en stor plage for den. Det ser ikke 
ut til at dette har noe som helst med dens nordlige 
avstikkere å gjøre. 

At det kan dreie seg om noen forplantningsvandring må 
også ansees for utelukket. En har aldri funnet modne 
kjønns-produkter i eksemplarene fra disse nordlige farvann 
og heller aldri yngel. Det er også lite som tyder på at det 
foregår noen egentlig næringsvandring etter mageprøver å 
dømme. At så påfallende mange eksemplarer er fanget i 
makrell- eller sildestimer skal en ikke legge for stor vekt 
på, da sjansene for havbrasfangst nettopp er størst der det 
fiskes mest intenst. BRANDES mener at det ingen grunn er 
til å tro at det alt i Atlanterhavet skulle utløses noen 
næringsvandring hitover, men hevder at alt taler for at 
havbrasforekomstene i NordAtlanteren er helt underkastet 
en passiv drift ved Golfstrømmen, mer eller mindre 
utpreget de forskjellige år. Han går ut fra at de yngste 
larvene finnes langt ute i Atlanterhavet og endel av dem 
gripes av Golfstrømmen og fores så mot nord-europeisk 
område. Dette høres jo også rimelig ut, men etter det 
ytterst sparsomme materiale som foreligger fra havbrasens 
forekomst i det store området mellom gyteplassene og 
Nordsjøfunnene, er våre forekomsters opprinnelse og 
vandringshistorie ennå helt i det blå. En må ha flere funn 
fra forskjellige kanter av Atlanterhavet og nøyere studier 
over yngelens vekstforhold. 

Jeg tror ikke det er heldig å tale om en fullstendig 
passiv drift ved havbrasens vandring mot våre kyster. 
Dette gjelder mer for planktonorganismer og en rekke 
lavere dyr med 

Risikoen for at disse fiskene skal omkomme blir større jo 
lenger bort de kommer fra sine vanlige omgivelser slik som 
for havbras, forvillet helt inn i vårt kystvann. 

En bør i det hele være meget forsiktig med å vurdere 
forekomstene av slike sjeldnere fisker etter de fangstene vi 
kjenner til. Fremdeles må vi nok regne med at de ferreste 
av fangstene blir gjort kjent for rette vedkommende. Dertil 
kommer at vi så lett kan få et feil begrep om bestanden fra 
sted til sted og til de forskjellige årstider, fordi både 
fangster og funn er helt avhengige av hvor folk ferdes eller 
fisker. Sjansene for å få tak i en bestemt art er selvsagt 
høyst forskjellige etter fiskerienes omfang, hvor og når 
disse foregår, hvilke redskap som brukes m. m. Derfor er 
også mulighetene for at en sjelden fisk skal bli fanget og 
særlig en som lever pelagisk, så meget større idag enn for 
50 år siden. Etterhvert som fiskerne blir gjort oppmerksom 
på betyd 
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ningen av visse funn, blir fiskene også tatt bedre vare på. 
Det kan bli interessant å se hva de kommende årene vil 
bringe av nye iakttagelser av havbras, hvorvidt den frem-
deles vil vise seg ved vår kyst, og om vi kanskje får klarlagt 
om den virkelig kan overvintre her. Det er å håpe at alle 
eventuelle finnere for fremtiden vil sørge for at en kan få 
mest mulig utførlige opplysninger om lokaliteter, 
tidspunkt, event. fiskeredskap. Det er meget Ønskelig at 
fisken kan bli tatt vare på, slik at den kan bli målt, veid og 
helst også nærmere undersøkt av fagfolk. 

Insektenes valg av næringsplanter. 
Av T. H. Schøyen. 

Levende planter utgjør næringen for over halvparten av 
alle insektarter på jorden. De blir angrepet på alle alderstrin 
fra såfrøet i jorda og spirende groplanter til de eldste 
kjempetrær og i alle organer, både røtter, knoller, stengler, 
blad, knopper, blomster, frukter og frø. 

Alt etter munndelenes bygning tar insektene næring til seg 
enten som fintygget plantevev eller som oppsuget cellesaft, 
og de skadesymptomer som dette framkaller på plantene er 
ofte så karakteristiske, at det med «åtet» som eneste 
holdepunkt kan være mulig å fastslå hvilken insektart som 
har vært på ferde. 

De planteetende insektene utgjør som kjent hovedmassen 
av landbrukets skadedyr, men da de fleste kulturplanter er 
av fremmed opprinnelse og da de fleste insektene horer til 
landets prekulturelle fauna har vi hatt rikt høve til å iaktta 
hvordan de tilpasser seg til nye innslag i floraen, en 
tilpassing som i mange tilfeller har vært påtvunget fordi den 
stigende oppdyrking har trengt den opprinnelige flora 
tilbake. Til gjengjeld har plantekulturen dekket bordet så 
bugnende med frodige vekster, at insektene har kunnet 
svelge i en overflod som ofte har resultert i masseopptreden 
og herjinger, så menneskene har måttet slåss med insektene 
om maten. «Mennesket hoster ikke hva det sår, men det som 
insektene levner.» 
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det er antagelig insektenes positive eller negative reaksjon 
på disse oljene som betinger planteartenes og -varietetenes 
større og mindre resistens eller immunitet overfor insekt-
angrep. Det fins insektarter som p. g. a. sin «kjemiske 
sans» er sikrere systematikere enn noen botaniker. Hering 
nevner eksempler på, at bladminerende mikrolepidoptera 
har gitt botanikken verdifulle tips til klarlegging av 
problematiske slektskapsspørsmål. 

arter f. eks. kan det under slike forhold klekkes rene dverg-
individer som legger bare 2-3 egg. 

Vi har overganger mellom oligofage og polyfage former, som 
f. eks. k å 1 g 1 a n s b i 11 e n (Meligethes aeneus) som 
lever av pollen både fra urter, busker og trær, men hvis 
egglegging er begrenset helt til enkelte arter av korsblomst-
familien i hvis blomster larvene blir utviklet. 

Som eksempel på et insekt som står på overgangen mellom 
rovdyr og planteeter og følgelig har en meget blandet diet er 
saksedyret eller Øretvisten (Forficula auricularia). Det jakter 
ivrig på bladlus og andre smådyr, men er fortrinsvis en 
gourmet på unge, saftige plantedeler og søte bær og frukter. 

En overgangsform fra åtseleter til planteeter er d e n 

Den mest ekstreme spesialisering fins hos de m o n o f a 
g e insektene som er i den grad bundet til en enkelt 
planteart, at de sulter ihjel hvis denne arten mangler, selv 
om utvalget av andre planter er aldri så stort. Vi har 
mange eksempler f. eks. blant skjoldlus, biller og 
sommerfugler, men de monofage insektartene er likevel i 
stort mindretall. Hovedmassen av de planteetende insekter 
er o 1 i g o f a g e og lever på flere innbyrdes beslektede 
planteslag. Som eksempel på en overgangsform mellom de 
monofage og oligofage kan nevnes havrebladlusa eller 
heggbladlusa (Rhopalosiphum hadi). Den kan oppholde 
livet på flere kornslag og grasarter uten å formere seg der. 
Det er først når den kommer over på havre at 
formeringsevnen utløses men da kan den til gjengjeld få så 
frie tøyler at det under gunstige klimaforhold kan utvikles 
en masseherjing som legger havreåkrene heit svarte. Et av 
de mange eksempler vi har på at kjønnskjertlene Los 
insektene kan påvirkes av næringens kvalitet. De uheldige 
individene som ikke har funnet veien over til havren 
reagerer helt annerledes. Alle disse får vinger. Den ukjøn-
nete generasjonen for å redde seg selv og arten over til 
bedre beiter. Og den kjønnete generasjon, som under 
sultekriser utvikles tidligere på sommeren enn normalt, 
for at den hurtigst mulig skal finne tilbake til heggen og 
legge egg som sikrer artens overvintring. 

De som har drevet med kunstig oppdrett av 
sommerfugler kjenner til, at larvene av mange arter 
reagerer med en tidlig nødforpupping, hvis de utsettes for 
sulteforing eller tvangsforing med næringsplanter de ikke 
liker. Av flere spinner 

g r å s v a r t e å t s e 1 b i 1 1 e n
 (Blitophaga opaca). Fyloge-
netisk stammer arten fra de åtseletende Silphider og den var 
opprinnelig heimehørende i strandregionen i Sør- og 
Vesteuropa. Fra 1840-årene foreligger de første meldinger 
om, at billen var begynt å nære seg av strandfloraen av 
meldefamilien. Og etter som arten i nyere tid har spredt seg 
innover fastlandet har den gått helt over til å bli planteeter 
og et betydelig skadeinsekt for jordbruket, fordi det er våre 
kulturvekster av slektene Beta og Brassica den har spesial-
isert seg på. Men åtselbillen kan likevel ikke fornekte sin 
opprinnelse. Man har f. eks. under oppdrett foret larven med 
blandet kjøtt og grønnsaker og fått den til å gjennomløpe det 
1. hudskifte på 5 dager, mens den på ensidig plantekost 
trenger dobbelt så lang tid. 

Til de mest polyfage insekter vi har her i Norge hører s m 
e 11 e r n e, hvis larver (kjølmark eller aurmakk) lever på de 
underjordiske deler av våre fleste kulturvekster både 
urteaktige og treaktige, foruten av en hel del ville planter. J 
a p a n b i 11 e n (Popillia japonica) som horer til tordivel-
familien ble innført til Sambandsstatene i 1916 og er 
allerede en stor landeplage i mange av Øststatene. Billen har 
ca. 300 arter næringsplanter, som blir angrepet under jorda 
av larvene og over jorda av billene. Men verdensrekorden 
innehas 
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av de store v a n d r e g r a s h o p p e r i sydligere land, 
som under masseopptreden kan legge absolutt all 
plantevekst øde. Da de polyfage insektene er lite kresne og 
har stor tilpassingsevne antas det, at mordyret ikke behøver 
å begrense eggleggingen til planter som virker direkte 
tiltrekkende, men at det er nok at det hoider seg borte fra de 
plantene som virker frastøtende på luktesansen. Skulle det 
hende så galt at larvene er kommet på planter som 
inneholder giftstoffer eller i hvert fall elementer som er 
skadelige for utviklingen, så er det mange former som kan 
redde seg ved at stoffene isoleres og skilles ut av kroppen 
gjennom spesielle hudkjertler. De fleste som har sett larven 
av svalestjerten skyte fram den rode nakkegaffelen har ikke 
oppfattet den som annet enn et skremmevåpen. Men Wegener 
påviste i 1923 at den er mer enn det, nemlig et kropps-
rensende transpirasjonsorgan, som altså i dobbelt forstand 
tjener til å verne larvens liv. Et liknende eksempel har vi hos 
billene, hvor larvene av flere b 1 a d b i 11 e r (Melosoma-
arter) har hudkjertler som skiller ut salicylsyre. 

ha utviklet seg tilpassingsraser med eple som permanent 
vertplante. 

At en rikelig tilgang av en ny næringsplante kan lokke et 
insekt over på denne har vi et klassisk eksempel på i K o 1 
o r a d o b i 11 e n (Leptinotarsa decemlineata). Da de 
første kolonister kom til Colorado i 1850-årene traff de på 
denne vakre billen i Rocky Mountains på den ville Solanicm 
rostratum. Men den frodige potetplanten som farmerne førte 
med seg utløste en eksplosiv formering og spredning av 
billen, som nå fins overalt hvor det dyrkes poteter i 
Sambandstatene, langt oppe i Canada og over størsteparten 
av Europa. 

Mange av de mest ondartede plantefiender vi har blant 
insektene er nyinnvandrere i løpet av de siste menneske-
aldre, men det er også et stort antall arter fra vår opprinne-
lige fauna som etterhvert har tilpasset seg til et snylteliv på 
våre kulturvekster. Da b 1 ¢ t b i 11 e n (Cantharis 
obscura) første gang ble beskrevet som Ødelegger av 
frukttreblomster og -kart fra Norge i 1890, var den tidligere 
kjent bare som et nyttig rovdyr, men den samme omstilling i 
levevis har arten senere hatt også i de andre nordiske land. 
Da s m a It e g e n Plesiocoris rugicollis som tidligere ble 
antatt å ha Salix som næringsplante, var utpekt som et 
betydelig skadedyr på epletrærnes skudd og frukter i Norge 
i 1910, fulgte tilsvarende iakttagelser raskt etter fra andre 
land og dyret fikk navnet e p 1 e t e g e n. P æ r e t r i p s e 
n (Taeniotrips inconsequens) som ble beskrevet som 
skadedyr fra California i 1904, begynte plutselig voldsomme 
herjinger i pæreplantingene i Hardanger i 1910. Da det var 
første gang angrep ble iakttatt utenfor Sambandsstatene lå 
det nær å tro på en nyinnvandring fra vest, men 
undersøkelser viste at arten var vanlig i blomster på 
forskjellige planter her i landet, så vi sto også denne gang 
overfor en overgang til ny næringsplante og ny levevis. Etter 
en herjingsperiode på 10-15 år var tripsen praktisk talt ute 
av spillet igjen. 

At de her nevnte og flere andre frukttreinsekter har vist 
seg først på Vestlandet og alltid opptrådt sterkest der, tyder 
på, at det ikke bare er den rike næringstilgang som har 

Et vanlig inntreffende forhold som tvinger et insekt til å 
skifte næringsplante er matmangel. Vi har nok av eksempler på 
dette også fra vår egen fauna. I 1917-18 hadde fri tf 1 u a 
(Oscinella frit) herjingsår i Hedmark fylke, hvor ca. 70.000 mål 
byggåker ble Ødelagt av fluas larver. Årsaken var at staten 
hadde påbudt «tvangsdyrking» for å Øke den innenlandske 
kornproduksjon. Bøndene måtte pløye opp engene sine for å 
utvide kornarealet med den følge, at fritflua som mistet 
enggraset som mat ble tvunget over på kornet for å holde livet 
oppe. Andre eksempler på skifte av næringsplante p. g. a. 
matmangel er r o g n e b æ r m ø 11 e t (Argyresthia 
conjugella) og n ø t t e s n u t e b i 11 e n (Balaninus nucum), 
som legger eggene sine i eplefrukter i de årene da rogn og hassel 
mangler henholdsvis bær og nøtter. Rognebærmøllet ble 
beskrevet i 1$39, og som leilighetsparasitt på eple merkelig 
samtidig over en stor del av jorden: Japan i 1891, Canada i 96, 
Mellomeuropa 97 og Skandinavia i 98. Innenfor enkelte lokale 
områder (f. eks. Lærdal i Sogn) synes det å 
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sene for disse egenskapers nedarving er altså tilstede og der-
med også forutsetningen for dannelsen av nye raser. 

foranlediget skifte av vertplanter, men at klimaforholdene 
sikkert i høy grad har disponert for insektenes masseutvikling 
og dermed direkte og indirekte for deres utvidelse av mat-
seddelen. At vi har flere av disse skadedyr felles med England 
styrker også denne antagelse. Likeledes at flere av dem ikke 
har hatt så stor Økonomisk betydning i. Sverige og Danmark 
som i Norge. 

I tidens 1øp er det gjort mange eksperimenter med å 
narre insekter til å ete av nye næringsplanter. Hvis man f. 
eks. tar et glykosid som er trukket ut av kålblad og smører 
det på andre planter kan man få k å 1 s o m m e r f u g 1 e 
n s (Pieris brassicae) larve til å ete nesten hva det skal 
være. Det er dessuten kjent fra silkeavlen at man i en 
forknipe kan sprøyte saft av morbærblad på bladene av 
andre planter og få silkeormen til å ete disse. 
Larveutviklingen blir riktignok sinket, men man kan på 
denne måten holde liv i kolonien til det riktige foret kan 
skaffes til veie. 

At insektformer som har spesialisert seg til å leve på 
forskjellige innbyrdes beslektede eller ubeslektede planter 
har festnet seg som biologiske raser fins det mange 
eksempler på. Eplevikleren (Carpocapsa pomonella) som 
lager markstukne epler, opptrer i U.S.A. som 2 raser uten 
morfologiske forskjelligheter. Den ene lever på eple, den 
andre på valnøtt uten noen «overganger». Fra vårt eget land 
kan nevnes k i r s e b æ r f 1 u a (Rhagoletis cerasi) som 
lager makkstukne kirsebær. Den har en rase på Lonicera, og 
det har vist seg meget vanskelig ved infeksjonsforsøk å få 
dem til å bytte vertplante. 

Vi har etpar parallelle tilfeller hos de plantesnyltende n e 
m a t o der. K 1 ø v e r å 1 e n (Tylenchus dipsaci) f. eks. 
har utviklet flere biologiske raser, så de forskjellige kløver-
arter ikke smitter hverandre innbyrdes. B y g g å 1 e n (Ty-
lenehus hordei) som ble beskrevet fra Lom i 1840 hadde 
dengang ikke andre vertplanter enn strandrug og bygg, så 
den praktiske bekjemping kunne foregå ved utsulting. Men 
da bygget ble borte fra jorda i lengere tid, begynte 
nematoden å gå over på hvete, slik at vi nå 100 år etter har 
skaffet oss en rotål også på dette kornslaget. 

Hvor raskt insektene kan innrette seg etter endrete næ-
ringsforhold er Schroeders eksperimenter med s e 1 j e b 1 
a db i 11 e n (Phratora vittellinae) et godt eksempel på. 
Larvene som skjeletterer undersiden av de glatte blad av 
Salix fragilis, satte han over på de lodne blad av Salix 
viminalis. Da det var umulig å skjellettere dette 
ullhårdekket, begynte noen enkelte larver å bore seg inn 
under overhuden og minere i bladparenkymet. I 4. 
generasjon brukte alle larvene samme framgangsmåte. 
Pietet forte e i k e s p i n n e r 1 a r v e r ( Lasiocampa 
quercus) over fra eik til furu. 90 % døde av sulte-streik, 
men resten begynte å gnage furunålene fra spissen. I 2. 
generasjon åt alle larvene furunåler med god appetitt og 3. 
generasjon hadde meget vanskelig for å finne seg til rette 
på eik. Larvene samlet seg ytterst på bladene og lette etter 
noe som liknet på nålespisser, mens deres forfedre alltid 
hadde gnagd bladene fra langsiden. Den innre drivkraft til insektenes overgang til nye vert-

planter kjenner vi ikke, men det er fastslått at det fins tyde-
lige instinktvariasjoner hos bestemte individgrupper. Om 
disse fra først av er oppstått gjennom mutasjon eller de er 
gradvis erhvervet er forsåvidt av underordnet betydning som 
det er eksperimentelt påvist av Pietet, at etterkommere av 
samme genetiske rekke parrer seg villigere med hverandre 
enn individer av samme art med forskjellig herkomst. Sjang 

At insektenes evne til å tilpasse seg til nye næringsplanter 
er meget forskjellig, er våre vanlige beteinsekter et godt 
eksempel på. For b e t e f 1 u a (Pegomyia hyoscyami) og 
å. t s e 1 b i 11 e n (Blitophaga opaca) har overgangen fra mel-
destokk (Chenopodium) til Beta falt så naturlig at de er blitt 
permanente skadedyr på beter. Men d e n p r i 
k k e t e 
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utryddet og sultedøden truer. Og selv da, når det gjelder 
artens eksistens, er den uvillig til å legge egg på Beta. 

På den andre siden er jo ikke foredragene det mest ver-
difulle ved kongressene (jeg ser her bort fra, hva de betyr for 
enkelte av foredragsholderne selv, hvor hovedformålet er å 
tenne en bengalsk ild for egen person. Slik som da vi fikk 
servert noe så pinlig som det engelske foredraget, vi måtte 
hore på selve åpningsdagen). Hovedvekten ligger i at vi 
treffer og får personlig kontakt med utlandske kolleger som 
arbeider på samme felter som vi selv o ; har høve til å 
utveksle tanker og ideer med dem på en ganske annen 
effektiv måte enn det er mulig bare gjennom korrespon-
danse. Vi kunne nesten sette det litt på spissen ved å si at 
foredragene er påskuddet, foranledningen til samtalene 
under det frie samvær mellom motene og at disse inter-
mezzoene derfor bør nyttes mest mulig som den viktigste 
deler. av det hele. 

Hos mange bladlusarter forekommer som kjent et obli-
gatorisk eller fakultativt skifte av næringsplanter, idet de 
vekslende kjønnete og partenogenetiske generasjoner har 
tilpasset seg til bestemte planter (heterogoni). Dette forhold 
som blir ytterligere komplisert ved at de forskjellige gene-
rasjonstyper kan være henholdsvis polyfage, oligo- eller 
monofage utgjør et stort og interessant kapitel for seg. 

Inntrykk fra den internasjonale 
zoologkongress i København 6.-
12. august 1953. 

Jeg skal ikke komme inn på festligheter og denslags - 
dette er av de usalige ting som følger med vertskapets for-
pliktelser og som gjør at et land som vårt vanskelig evner å 
ta på seg vervet, så lenge disse internasjonale storkon-
gressene beholder sin altfor omfattende karakter. 

Interessen omkring kongressen i København ble i stor 
utstrekning ganske naturlig knyttet til den nettopp gjen-
nomførte «Galathea»-ekspedisjon. I det zoologiske museum 
var stillet fram en del av de mest oppsiktsvekkende tingene, 
ekspedisjonen hadde brakt med hjem fra toktene, og med 
utgangspunkt i de nyeste resultater av dyphavsstudiene i 
det hele ble det holdt en rekke dyphavskollokvier som jeg av 
naturlige grunner spesielt deltok i. Vi fikk her en serie med 
utsyn over dyregruppenes bio-geografiske forhold i 
dyphavene og på siste møte ga russeren L. A. Zenkevitch 
(Moskwa) en orientering om resultatene av de intense 
russiske undersøkelser i havområdene i det nordligste 
Stillehav, særlig i og omkring den mere enn 10.000 m dype 
graven tett Øst for Kamtsjatka - Kurilene. 

Russerne har trålet helt ned i 9800 m dyp nede i de 
«superoseaniske» dypområdene (6.000 - 10.000 ml og i den 
egentlige dyphavsrennem eller graven fant de at tifotkreps 

De internasjonale zoologkongressene har alt for 'enge si-
den overskredet sin tallmessig heldige begrensning. Zoolo-
gien med alle fagets forskjellige grener er et så mangesidig 
område og dens dyrkere så tallrike at deltakertallet blir for 
stort. Alt i 1927 var det bortimot 1500 deltakere i 
kongressen i Budapest. Tallet gikk sterkt ned etter siste 
krig; men i København var vi igjen nådd opp i nærmere 700. 
Det er innlysende at administrasjonen får en ytterst 
vanskelig oppgave, når det er slike tall, en skal operere med 
- tenk bare på husrom. 

Men værre er fagets heterogenitet. For hundre år siden 
kunne en enkelt forsker spenne over alt, man den gang for-
stod med zoologi. Idag er dette utelukket. Kongressen viste 
da også dette grelt; faget var stykket opp i 16 seksjoner 
(hvirveldyr- og evertebratsystematikk, dyphavsforskning, 
anatomi, Økologi, arvelære osv.), og da et menneske nå en-
gang har vanskelig for å dele seg og være på mere enn ett 
sted ad gangen, vil man bare kunne hore noen få av alle de 
mange foredragene, hver av oss Ønsket å hore på. Det må 
derfor overveies, hvordan man skal avgrense kongressene 
faglig på en slik måte at de kan bli mere enhetlige, mere 
giende og enklere å administrere. 
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ene forsvinner mellom 4.000 og 6.000 m og her blir også 
sjøstjerner, børsteormer og sjøroser forholdsvis fåtallige. 
Sjøstjernene er helt forsvunnet i 8.000 m dyp, de ottearmete 
korallene, amfipodene (tangloppene) og isopodene (tanglusene) 
forsvinner mellom 8.000 og 9.000 m og sjøroser og bløtdyr har 
sin nedre grense nedimot 9.000 m. Dypere nede lever bare 
noen børsteormer, pølseormer (echiuroideer) sjøpølser og 
representanter for en merkverdig, isolert eg ganske høyt 
stående liten ormeklasse som kalles pogonoforer, hvorav de 
fleste av de 12 kjente Stillehavs-artene (det er ellers bare kjent 
en eneste art, fra Indiahavet) bare er funnet i de dypeste 
bunnområdene i Kurilergraven. 

staffasjen og undersøkelsesmetodikk-forklaringen som ellers 
skjemmer svært mange «instruksjonsfilmer», hvor det sentrale 
blir borte i høylasset. 

Hele kongressen var gjennorn vellykket, noe som skyldes den 
danske komites utpregete administrative evner. Danskene har 
stor ære av den måten, de loste alle vanskene på. Hj. Broch. 

 Smånotiser. 
1. Taffeland (Aythya ferina L.) sett i Vestfold. 

På en tur til Borrevannet den 24. mai 1953 så Einar Brun jr., 
Arvid Pedersen, Narve Pedersen og undertegnede en taffeland 
Ifølge Løvenskiold: «Norges Fugler» er det ikke sett taffeland her, 
i landet siden 1929. 

Ol  H l d  

Det var høyst verdifullt at det ble lettet litt på det sløret som 
hittil har skjult resultatene av de intense russiske zoologiske 
undersøkelser som har pågått gjennom de siste femten år eller 
mere. - Blant de russiske kongressdeltakerne måtte man ved 
siden av Zenkevitch særlig legge merke til delegasjonens leder, 
akademiker (tidligere også professor ved universitetet i 
Leningrad) E. N. Pavlovskij som ved siden av at han holdt et 
høyst interessant foredrag om sine nyeste undersøkelser over 
mammuten, holdt flere taler som eldstemann blant 
visepresidentene og alltid ble mott på den hjerteligste måten 
(som alle russerne) hvor han viste seg. Ellers måtte vi legge 
merke til blant visepresidentene framtredende navn som 
Munro Fox (England), H. Boschma (Holland), B. Rensch 
(Tyskland) og Louis Fage (Frankrike) for å nevne noen av de 
mest framtredende ikkeskandinaver i forbifarten. 

Vår gamle Norgesvenn Louis Fage viste fram på et av 
fellesmøtene en undervisningsfilm (nærmest en skolefilm, men 
også egnet ved universitetsundervisningen) av ålens 
naturhistorie som må betegnes som helt mønstergyldig. Den 
var helt igjennom fengslende, enda den ga en ren framstilling 
av ålens utvikling og liv uten all den utenom 

2. Dvergfiskand (Mergus albellus L.) observert ved Sandefjord. Den 
18!1-53 var Einar Brun jr. og jeg ute for å undersøke 
andeforekomstene i Syrristkilden nær Sandefjord. Blant de 
andre endene var det også en dvergfiskand. Det var en hann. 
Der: var iherdig til å dykke og var lenge under av gangen. 

Denne sjeldne andearten er visstnok ikke observert i Vestfold 
før. Narve Henry 
Pedersen. 

3. Sotstjerten (Phoenicurus oshrurus gibraltariensis
 (Gmelin
)) ruger i Kongsberg for 3. gang på rad. 

I 1953 kom sotstjerten til Kongsberg den 10. april, og det varte 
ikke lenge førenn hunnen også var på plass. De valgte samme 
hus for 3. gang til sin reirbygging, og det samme sted inne i 
portrommet som ifjor. Det er hunnen som bygger, og ivrigst 
tidlig om morgenen. Siste gang hun bygget på dette reiret var, 
såvidt det kan sies med sikkerhet, den 18. april, og den 31, mai 
forlot ungene reiret etterat foreldrene hadde lokket i flere dager. 
At ungene nølte en tid før de slapp seg rett ned i det ukjente, er 
forståelig. Utflyvningen skjedde så tidlig på morgenen at antallet 
ikke ble konstatert. Under mine besøk for å studere fuglene har 
jeg aldri sett flere enn 3 unger på en gang. Heller ingen annen 
har observert mer enn 3, så jeg antar at gartneriets «flinke» katt 
har vært på ferde. Eggene antar jeg var ferdiglagt den 6. eller i. 
mai, altså i første uke av mai. Dette er noe tidligere enn oppgitt 
i litteraturen. 
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år ble stær nr. 2 funnet i Tyskland ved grensen til Frankrike og 
Belgia. Det er heller ikke noe vanlig trekk. 

Reiret hadde målene 28 cm og 23 cm, altså temmelig stort. Selve 
reirskålen hadde en diameter på 6 cm innvendig, og dybden var 4 
cm. Byggematerialene bestod av tort gress, ganske tynne strå, litt 
mose, barkstykker, rottrevler, en 25 cm myk snor, pinner og over 
40 tørre blad. Skålen var rikelig forsynt med små hønsefjær 

Annen gang bygget sotstjerten i uthuset til nærmeste nabo, og 
inngangen ligner noe på inngangen til portrom-redet, men innflyv-
ningen er lettere, nemlig fra siden og ikke nedenfra. Dette reiret 
var betydelig mindre og hadde målene 19 cm og 17 em. Selve 
skålen hadde samme dimensjoner som i det første reiret, men det 
var ikke utforet med så mange fjær. Når foreldrene skulle inn for å 
mate, slo de seg alltid ned på et havegjerde like ved uthuset. 
Hunnen fløy uten nølen fra gjerdet like inn i reiret, mens hannen 
alltid hoppet bortover gjerdet, når noen befant seg i nærheten, og 
varslet inntil den fant det rådelig å tilfredsstille de sultne halser. 
Den 8. juli fløy de 4 ungene ut fra reiret. 

Straks etter at stærungene var flyvedyktige var de vekk. Det 
samme har gjentatt seg i år. Det har ikke vært en stær å se i 
sommer. Før om åra har det vært stær å se langt utover høsten. 

Jeg vet ikke om dette er rent lokalt for Sandefjord-distriktet eller 
om det samme er tilfelle på andre steder av landet. 

Narve Henry Pedersen. 

5. Lappspurv (Calcarius lapponicus) ved Sandefjord. 
Trekket til lappspurven er ifølge «Fuglene i Norden» lite kjent, så 

det burde kanskje være av interesse at jeg den 2/5 i år så en 

lappspurv a på et jorde like ved den vordende Torp flyplass ved 
Sandefjord. Fuglen var påfallende lite sky, så jeg kom den lett på et 
par meters avstand. Det var derfor ingen tvil om arten. Lappspurven 
er en sjelden gjest her, og den er ikke oppført i artikkelen til Halfdan 
Møller jr. «Fuglelivet i Sandefjordsdistriktet gjennom 10 år». (Fauna 
hefte 2, august 1951.) 

Einar Brun jr. 

Sotstjerten lever av insekter og deres larver for det meste, men 
den er også svært glad i bringebær. Flere ganger så jeg hannen 
forsyne seg av en bringebærhekk for så å fordele byttet mellom 
ungene, som mest holder seg på marken i den første tiden. Når en 
av dem fikk en for stor bit, nappet hannen til seg en del og lot 
ungen få den, når den første biten var vel nede. Hunnen har jeg 
ikke sett siden den morgenen ungene fløy ut. Det var alltid hannen 
som matet de 4, når jeg hadde anledning til å studere fuglene. 

Mange ganger har jeg sett foreldrene fange insekter i luften _på 
fluesnappermaner. 

I den tiden hunnen ruger, synger hannen meget flittig, særlig om 
morgenen og fra ettermiddagen utover kvelden, ofte temmelig sent 
også. Den har flere faste sangplasser, hvorfra dens lett igjen-
kjennelige sang kan høres ganske langt. Sin yndlingsplass har den 
i disse årene alltid hatt på det høyeste av nabohusene, som !igler 
ved siden av det huset, hvor fuglene har bygget første gang disse 3 
årene. Enkelte gjengir varslingen med et tek-tek, men det dekker 
ikke helt, for sotstjerten har en eiendommelig smattelyd i tillegg til 
dette tek-tek. 

6. Bjørkemusen (Sicista subtilis). 

I august i år var jeg en ukes tid i V. Gausdal statsalmenning. På 
noen setrer i nærheten på ca. 1000 m. o. h, holdt de nettopp på med 
slåtten av seterløkkene og slåttefokene fortalte meg at der var svært 
meget mus i år. På forespørsel om de hadde lagt merke til en liten 
mus med svært lang hale og sort ål etter ryggen svarte de 
bekreftende og dagen etter ble jeg overlevert et eksemplar av 
bjørkemusen. 

I 1945 var jeg sammen med Chaworth-Musters og han uttalte at 
han syntes det ikke skulle være noe i veien for at den også fantes på 
nordsiden av Trondheimsfjorden, f. eks. på Fosenhalvøya. Dette 
bragte meg til å spørre fjellfolk, som har utslåtter oppe i bjørke-
beltet om de hadde lagt merke til en mus med sort rand etter ryggen 
og svært lang hale. Begge de jeg spurte, henholdsvis fra Åfjord og 
Verran, svarte straks ja på dette. Begge hadde under et museår lagt 
merke til en sånn mus og tatt den opp og betraktet den nærmere. 
Den ene fra Verran erindret å ha sagt til sin sønn: «Dette må være 
en vestlending for den har ål på ryggen,» og den andre som fant den 
i, Åfjord husket at han - foruten å ha bemerket ålen på ryggen - 
hadde uttalt: «Nei, sjå kor lang ein romp' den har.» 

At sotstjerten heller ikke her i. landet har det travelt med å 
komme seg sydover om høsten fremgår derav at den i 195:: ble sett 
og hørt den 18. oktober. p, Auerdahl. 
4. Hvor blir det av stæren (Sturnus vulgaris L;)? 

I fjor ringmerket jeg en del stær for Stavanger Museum. Den 
2916 samme år ble en av disse (en årsunge) funnet igjen i Nord-
vesttyskland. Dette er jo et helt unormalt trekk som sikkert trenger 
en undersøkelse. Ikke nok med det ene funnet, men den 1/8 samme Jeg synes det i begge disse tilfeller neppe kan være tvil om at det 

er bjørkemusen som er funnet. Forhåpentligvis vil der bli skaffet 
sikkerhet for at det var så. 

143 
24 



Bokanmeldelse. Anatol Heintz: 

Forsteininger man kan finne i Norge. 

68 sider med 28 mest helsides figurer. 

Cappelen, Oslo 1953. 

Alle som interesserer seg for zoologien, for dyra som lever og 
rører seg rundt om oss i dag, vil før eller seinere også komme i 
kontakt med spørsmål om dyrelivet i svunnen tid, i de periodene av 
jordens historie som har gått forut for vår tid. Da åpner det seg 
perspektiver av helt fantastiske dimensjoner for vår tankeverden. 
Tenk bare på en slik ting som at mennesker - av vår art - muligens 
har levet her på jorda i om lag en million år bare, mens fugler og 
pattedyr har vært her i sine 150 millioner år og en slekt som 
armføttingene Lingula iallfall har eksistert i 500 millioner år på 
kloden vår. Det er lett nok å nevne slike tall, men ytterst vanskelig å 
gjøre seg opp et virkelig begrep om, hva de egentlig betyr i forhold til 
et menneskeliv, selv om vi satte dette til hele 100 år. Men fra de 
ekte, kjente forsteiningene vi kan datere fra tiden fra 500 
millioner tilbake og fram til vår tid kan vi, om enn i de fleste 
tilfelle bare stykkevis spore utviklingslinjene fra mere primitive 
dyreformer til mere høyrestående arter, til vi i dag må sis å ha 
nådd fram til de høyest utviklede vesnene hittil i vår jords historie. 
Kanskje bør vi i mange retninger håpe på, at vi kan nå enda litt 
høyere opp; men det skal vi ikke komme inn på her. 

Den verden av forhistoriske dyr som har levet i det området av 
jorden, der vårt land ligger, finner vi bare representert av for-
steininger i noen få og spredt opptredende lag av fjell som stammer 
fra jordens mellomalder og oldtid, mest fra de eldste lagene som f. 
eks. er rikest representert i «Oslofeltet» (fra Mjøsa i nord til 
Langesund i sør Men dyra som levet i disse fjerne tidene er så 
avvikende fra dyra i vår tid at vi trenger en ledetråd for å finne ut, 
hva vi har foran oss, når vi finner steiner med rester eller avtrykk av 
fortidsdyra. Og her kommer Heintz's bok til god hjelp med sin 
lettleste tekst og sitt rike utstyr med gode illustrasjoner - 
fotografier og forfatterens egne tegninger. Boka er ei høyst verdi-
fullt supplement til de forskjellige håndbøkene om Norges nålevende 
dyr som har sett dagens lys i seinere år. Den må varmt anbefales til 
alle som i det hele interesserer seg for zoologi. Paleontologien 
(fortidszoologien) kommer alle zoologer som sagt før eller seinere i 
lag med. I naturen kan også zoologene ofte nok snuble i for-
steininger, ofte på de mest uventede steder, og da er Heintz's 
bok det første de bør gripe til. 

Hj. Broch. 
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