
 





 



pen så interessant, er hudskjelettets merkelige utvikling hos 
hannene. Hos de fleste har det fått fantastiske utformninger; og 
dette sammen med det tykke hudpanseret får de til å minne om 
enkelte tykkhudede pattedyr. Det er hodet og forbrystet som er 
utrustet med noen egenartede horndannelser, slik at hannen blir 
helt forskjellig fra hunnen. Ofte kan en være i sterk tvil om de to 
kjønnene hører til samme art. Mens tropenes urskog er befolket 
med disse kjempene, som holder seg skjult om dagen, og flyr 
brummende omkring om natten, har vi her i Europa bare noen få 
arter, og i vårt kalde norske klima bare en art, neshornbillen. 

størrelse, og vi kan finne små dverghanner som bare har en liten 
antydning til horn. Hannenes forbryst er også karakteristisk 
bygget, med en fremskutt buktet tverrkant. Fra denne kanten 
danner forbrystet en senkning ned mot halspartiet. Hunnen 
mangler det typiske hornet, men har en liten forhøyning på hodet. 
Den mangler ellers innbuktningen på forbrystet, og blir gjerne litt 
mindre enn hannen. 

I våre dager finner vi Neshornbillen særlig ved sagbruk hvor 
det ligger mye gammel sagmugg. Dessuten har den tilholdssted i 
komposthauger og steder hvor det er samlet mye gammelt lauv 
som ligger og råtner. Da gammelt lauv og kompostjord ofte 
nyttes i drivhus, har vi flere eksempler her fra landet på at 
Neshornbillen er funnet på slike steder. I eldre Mellom-
Europeiske publikasjoner går det frem at billen er funnet i gamle 
morkne stubber og nedbrukne eiketrær som er i forråtnelse, men 
vi har ingen melding om slike funn i Norge. 

Også i Tyskland forekommer nå Neshornbillen og dens larver i 
komposthauger og gartnerier. For å kunne studere dens liv og ut-
vikling tok den tyske forsker Laibach (1950) det øverste 
jordlaget av en drivbenk hvor han fant Neshornbillens larver og 
plaserte alt i et stort terrarium. Han blandet humusjorden med 
morkent eiketre og lot terrariet stå i et rom hvor det var ca. 25° C. 
og høy fuktighet. Han kunne da følge larvens utvikling og gjøre 
notater om vekst og utvikling. På grunnlag av sine iakttagelser 
kan han gi mange interessante opplysninger om billens liv. 

Eggene legger billen enkeltvis i små hulrom i jorden. De er kul-
runde, hvite og har en diameter på ca. 3,5 mm. Alt etter 
ernæringsforholdene kan billen legge fra 11 til 84 egg. Etter en 
tids fosterutvikling bryter larven ut av egget. Den har da et 
forholdsvis stort hode med kraftige spiseredskaper og vel 
utviklede ben. Selve kroppen er ennå svært liten og bare vel 
dobbelt så stor som hodet. Etter hvert som larven spiser og 
vokser, jevner forholdene seg ut ved at kroppen vokser kraftig i 
forhold til hodet. Hos den fullt utviklede larven utgjør hodets 
størrelse bare en ubetydelig del. Laibach fulgte utviklingen til en 
larve fra den forlot egget til den var ferdig til å forpuppe seg. 
Larven utviklet seg senere til en hunn. En dag gammel var larven 
0,9 cm lang og veide 39 mg. I løpet av 283 dager under 

Billen er svært karakteristisk nettopp på grunn av sin størrelse. 
Lengden kan variere fra 25-40 millimeter og den er påfallende 
bred i forhold til lengden. På ryggsiden er den blank og 
kastanjebrun. Fargen kan variere en del fra lys kastanjebrun til 
mørk brun. Vingene er ofte lysere enn brystet. Undersiden og 
benene er kledt med små brunrøde hår. Hannen bærer et kraftig 
bakutrettet horn på hodet. Hornets lengde og størrelse varierer 
mye i forhold til dyrets 
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rier og drivhus, er et resultat av menneskenes kultur. Dersom vi går 
tilstrekkelig langt tilbake i tiden, hadde ikke billen disse stedene å 
leve på. Den må derfor opprinnelig ha levd et annet sted, hvor 
naturlige forhold ga den livsvilkår. Det er da nærliggende å anta at 
den levde i gamle morkne eikestubber og i eiketrær som var falt 
ned og lå og råtnet i skogbunnen. På slike steder kunne en ennå 
finne den i Mellom-Europa i forrige hundreår. I gamle tider var det 
vanlig at bøndene selv garvet sitt lær, og til dette nyttet de ofte 
eikebark. Barken ble lagret i hauger rundt omkring på gårdene, og 
dette ga en ny livsbetingelse for neshornbillen. Fra det 18, og 19. 
århundre er det mange opplysninger om funn fra slike steder. 

Den moderne skogskjøtsel begynte etter hvert å gjøre seg 
gjeldende, og syke og gamle trær ble mer og mer sjelden i 
skogene. Dette kan også ha vært medvirkende til at billen måtte 
søke andre steder for å legge sine egg. Litt etter litt forsvant også 
garvebarken fra gårdene da større garverier og fabrikker overtok 
garvingen. Den kjemiske industri utviklet seg hurtig og det ble 
brakt inn flere kjemikalier også i garveriene, og barkavfallet ble 
gjennomtrukket av stoffer som gjorde det umulig for billen å leve 
der. Det siste hundreåret har så gitt den nye matfat i sagmugg- og 
komposthauger, hvor den i våre dager synes å trives utmerket. 

optimale livsbetingelser vokste den til en lengde av 7,5 cm og 
veide da 11 150 mg. Larven laget da i løpet av noen dager et 
puppekammer. Ved særlig kraftige bevegelser ble jorden omkring 
presset sterkt sammen så den dannet en kompakt vegg. Inne i dette 
tykkveggede kammeret gjennomgikk så billen sin puppetilstand. 
Den lå i kammeret i 18 dager før den forpupper seg. Etter 32 dager 
som puppe brøt den voksne billen ut av puppehylstret, men holdt 
seg ennå noen uker i kammeret før den søkte ut til overflaten. Da 
hunnen kom ut i det fri, målte den 3,8 cm og veide 4 620 gr. Billen 
ligger så lenge i puppekammeret etter at den har forlatt 
puppestadiet fordi hudpanseret må herdes. Den første tiden er den 
myk og derfor lite motstandsdyktig for angrep fra fiender. Etter 
noen få uker begynte de voksne billene å legge egg. Laibach fant 
ut at levetiden for den voksne hannen var gjennomsnittlig 165 
dager, mens hunnen ble litt eldre, gjennomsnittlig 167 dager. Det 
forhold at neshornbillen ved optimale betingelser kan gjennomgå 
sin utvikling fra egg til voksen bille på godt og vel et år, er 
bemerkelsesverdig. Oldenborrene, som er mye mindre, trenger den 
samme tid bare for å gjennomgå det tredje larvestadium. De første 
dagene holdt de seg mest under jorden, men etter en stund viste de 
seg fremme på overflaten i skumringen og forsøkte ved sterk 
brummende flukt å fly rundt i rommet. Om morgenen var de alle 
krøpet ned i jorden igjen. Det hadde lenge vært forskernes mening 
at denne flukten om kvelden stod i forbindelse med parring. Under 
disse forsøkene ble det derimot påvist mange biller i parring nede i 
jorden. Dyrene berørte hverandre med bakkroppen, men var ellers 
omgitt av jord på alle kanter og dannet en vinkel på 45° med 
hverandre. Ut fra dette mener Laibach at skumringsflukten ikke 
har noe med parring å gjøre, da kjønnene kan nå hverandre i 
jorden og gjennomføre parringen der. Flukten er sannsynligvis et 
middel til å oppsøke nye tilholdssteder med gunstige 
livsbetingelser. 

I 1916 foretok tyskeren Paul Minck en undersøkelse av kultur-
ens innflytelse på neshornbillens livsbetingelser. På grunnlag av 
litteraturstudier over finnestedene og opplysninger over billens bi-
ologi, laget han en oversikt over den forandring som har funnet 
sted i dens biologi som en følge av menneskenes innflytelse. De 
fleste biotoper hvor en finner neshornbillen idag, sagmugghauger, 
garve 

Utbredelse. 

I det forrige hundreåret ble Mellom-Europa regnet som billens 
hjemsted. Det ble funnet en del eksemplarer så langt nord som i 
Danmark og Syd-Sverige, og en regnet disse distriktene som nord-
grensen for dens utbredelse. I en beskrivelse av Spydeberg preste-
gjeld i Østfold i 1779 skriver sogneprest J. N.Wilse at neshorn-
billen er funnet der, men at den er meget sjelden. Billen har altså 
vært kjent fra Østfold i lengre tid. Det går 117 år før det igjen fore-
ligger noe funn i Norge. Helliesen (1910) peker på at den er blitt 
alminnelig ved Fredrikshald hvor det er tatt flere eksemplarer de 
siste årene, og Münster (1927) skriver at arten «først ble funnet ved 
Fredrikshald for ca. 30 år siden - - - -». Det er et av disse 
eksemplarer som står i samlingen i Zoologisk Museum, Oslo, 
ettiketert: Fredrikshald 1896. Dette er det første kjente funn fra 
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Norge som er oppbevart i norske museer. Opp gjennom årene er 
det gjort mange funn av arten her i landet, og jeg skal nå, på 
grunnlag av det foreliggende materialet, gi en oversikt over 
neshornbillens nåværende utbredelse i Norge og dens innvandring 
til landet. 

Det har i de senere år vært forholdsvis lett å skaffe 
opplysninger om neshornbillens utbredelse. Dens påfallende 
bygning og størrelse vekker folks oppmerksomhet, og dyrene 
havner som regel i avisredaksjonene. Derfra blir de gjerne sendt til 
et zoologisk museum eller til Statens Plantevern. Bestyrer dr. L. R. 
Natvig har vennligst stillet til disposisjon alt materiale av 
neshornbillen fra Zoologisk Museum, Oslo, og overlatt meg de 
opplysninger han har samlet om arten, konservator A. Løken har 
gitt meg en liste over de eksemplarer som finnes i samlingen på 
Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen, amanuensis Jac. 
Fjelddalen har stillet til disposisjon alle meldinger om arten som er 
kommet inn til Statens Plantevern, og kontorsjef A. Strand har 
vært behjelpelig med opplysninger om arten. Jeg vil rette en takk 
til de ovennevnte personer for velvillig hjelp. 

Det er en kjent sak blandt zoologer at mange sydlige dyrearter 
har hatt en tendens til å utvide sitt utbredelsesområde lenger 
nordover de siste årene. Her fra Norge har vi opplysninger om 
enkelte fuglearter, og fra de andre nordiske landene foreligger det 
meldinger om de samme forhold hos en del sommerfugler og 
biller. Nordstrøm (1945) omtaler nattflyet Phytometra confusa 
Steph. som en nyinnvandrer til Sverige fra sydligere land, og 
Opheim (1946) skriver at arten også er kommet til Oslo. Forsslund 
(1946) peker på lignende forhold hos billen Agelastica alni L. i 
Sverige, og Saalas (1938) konstaterer det samme for neshornbillen 
i Finnland. Der ble den første gang påvist i 1919, og har senere 
spredt seg til store deler av landet. Nå er den blitt forholdsvis 
alminnelig. 

En kan slå fast at neshornbillen omkring århundreskiftet bare 
var kjent fra noen få steder rundt Oslofjorden. En så stor og 
iøyenfallende art ville neppe ha unngått å havne i billesamlernes 
hender dersom den fantes andre steder i landet i forrige århundre. 
Senere har den spredt seg til distrikter som ligger lengre og 
lengre borte fra Oslofjorden, og det er forholdsvis lett å følge den 
etter hvert som den øker sitt utbredelsesområde. 

I 1904 skriver statsentomolog W. M. Schøyen at neshornbillens 
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larver er funnet på Eidsvoll, og i Larvik er den tatt av dr. Natvig 
i 1907 og 1908. (Natvig 1914). Fra årene frem til 1943 er det 
kommet melding om mange funn, som hovedsaklig skriver seg 
fra steder i det sørøstlige Norge. Det nordligste finnestedet i 
dette tidsrummet er Elverum. Zoologisk Museum, Oslo, har et 
eksemplar som er funnet der i 1910. Mot vest er den kommet til 
Arendal, der det ble tatt et eksemplar i 1912. Mellom Larvik og 
Arendal er det ikke meldt om noen neshornbiller i disse årene 
trass i at flere entomologer har hatt øye med faunaen her. Det er 
derfor en mulighet for at det ene eksemplaret som ble tatt i 
Arendal kan være kommet dit med en båt e.l. Fra Trondheim er 
det kjent et eksemplar uten datoetikett. Det er tatt av 
konservator Storm som levet mellom 1835 og 1913. Funnet er 
publisert av Lysholm (1937). Dette kan kanskje forklares på 
samme måte som funnet fra Arendal, da det ikke er meldt om 
andre neshornbiller fra de kantene av landet før i 1950. Det er 
mindre sannsynlig at billen er kommet over til Trøndelag fra 
Sverige, da arten, ifølge Hellen (1939), ikke var kjent så langt 
nord i landet i 1939. 

De opplysninger som foreligger om neshornbillen de siste 10 
årene, viser at den har spredt seg videre nord og vestover. Etter 
antall funn å dømme er individtallet også øket. En må i den 
forbindelse være oppmerksom på at folks iakttagelsesevne er 
skjerpet nåde siste årene på grunn av publisiteten omkring 
coloradobillen, så det kan muligens være en av årsakene til det 
økte antall rapporter om neshornbillen. 

I 1944 ble neshornbillen tatt ved Hovin og Ulefoss i Telemark, 
og i 1947 i Drangedal, Follebu og Å1 i Hallingdal. I løpet av årene 
1949-52 ble det funnet flere eksemplarer i Arendal, og mange nye 
funn fra Telemark og de indre distrikter av Buskerud, Oppland og 
Hedmark slår fast at neshornbillen er blitt et fast medlem av fau-
naen der. 11950 ble det funnet et eksemplar i Trondheim. Det vest-
ligste funnet vi kjenner idag er fra Holum ved Mandal, der den ble 
sett i 1953. Fra Vaksdal i Hordaland ble det sommeren 1950 sendt 
inn et eksemplar til Statens Plantevern. Innsenderen skriver at 
billen er funnet i er kornlast fra Philippeville, Marokko, så en må 
regne med at neshornbillen ennå ikke har funnet veien til 
Vestlandet. Spørsmålet om hvorfor neshornbillen har økt sitt 
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område i nyere tid kan være vanskelig å besvare. En må kanskje 
se det på bakgrunn av den klimaforandringen som har funnet 
sted i Nord-Europa i de siste år. Det har vist seg en tydelig 
forskyvning av gjennomsnittstemperaturen i retning av et 
mildere klima. En annen av årsakene kan en søke i 
neshornbillens forandring av tilholdssted. Kulturen har gitt den 
livsbetingelser på steder hvor den før ikke kun ne leve. Ved at 
menneskene har bygd drivhus og sagbruk, har billen fått nye 
matkamre og muligheter for å formere seg raskere og med større 
individtall enn før. 

La oss håpe at forholdene i fremtiden legger seg slik til rette 
at vi kan få beholde dette praktfulle dyret i vår billefauna.

Hvorfor varierer bestanden ?  
Av Per Bergan. 

Dette spørsmål har vært aktuelt for mennesket så lenge det har levet 
på jorden, og også for menneskets forfedre før den tid. Bak 
spørsmålet skjuler det seg så mange faktorer, så mange forskjellig-
artede prosesser, at problemet - i videste forstand - omfatter de fleste 
av de resultater naturstudiene av dyr har gitt siden zoologisk 
forskning begynte. 

For å få en viss orden på den masse av ulike iakttakelser som 
foreligger, har forskerne funnet det nødvendig å lage kategorier og 
definere begreper. I og med at det er så mye ukjent, er det praktisk å 
lage begrepene våre så elastiske som mulig, slik at intet av betydning 
utelukkes. På den annen side blir begrepene da vanskeligere å 
operere med i det enkelte tilfelle. Det var ikke mulig å finne faste 
punkter i den malstrøm av livsprosesser som skal utforskes, så det 
var nødvendig å kaste seg ut i det, gjerne gjøre feil til å begynne med 
- de fikk en heller rette etter hvert - et arbeid som vil fortsette så 
lenge det drives zoologisk forskning. 

Et sted hvor planter og dyr kan leve, kalles en biotop. Hvis vi 
velger et sted med bestemte klimatiske og geologiske eller oceano-
grafiske egenskaper, finner vi et karakteristisk planteliv og en karak-
tetistisk dyreverden, som selv om den kan variere, adskiller seg 

11 8 



fattig her i landet. Videre har de fleste kunnet iaktta at selv om 
mange dyrearter synes å opptre like hyppig fra år til år, kan andre 
arter gjennom lengere tid veksle på en gitt biotop. Noen ganger 
får en inntrykk av at bestanden svinger rundt en eller annen gjen-
nomsnittsverdi, det en ofte kaller «normal» bestand, mens det i 
andre tilfeller er en annen form for veksling i bestanden. Arter 
som tidligere var alminnelige kan etter hvert forsvinne, som f.eks. 
fiskeørna og de store rovdyr. På den annen side kan det dukke 
opp nye arter, eller arter som tidligere bare var meget sparsomt 
utbredt kan øke sin bestand, omenn ujevnt, så likevel langsomt og 
sikkert, f.eks. hettemåken, rådyret og nesehornbillen. På denne 
måten kan en skille mellom mer eller mindre kortvarige, midler-
tidige variasjoner i bestanden, og langvarige forskyvninger med 
samme retning. Hvis en forskyvning går svært langt, hender det at 
den blir endelig, slik som det gikk med bestanden av geirfugl 
omkring midten av forrige århundre. 

I noen tilfeller kan mennesket bevirke en ganske varig 
forskyvning i en dyrebestand. Etter hvert som et område 
bebygges skjer det en gradvis forskyvning i bestandens størrelse 
hos smågnagerne i området. Markmus og andre forsvinner etter 
hvert, mens de smågnagere som er tilpasset til å leve nær 
mennesket, - husmus og rotter - rykker inn i stedet. Når et vann 
reguleres kan livsgrunnlaget endres så meget at 
størrelsesforholdet mellom bestandene av de forskjellige arter blir 
vesentlig forandret. Her i landet er det fra gammelt kjent et 
eksempel på forskyvning i bestandene av to arter. Gjedda har 
vandret inn i en rekke vann, ja - den er til og med satt ut i andres 
ørretvann som hevnakt. Når det kommer gjedde i et lite vann, 
synes ørretbestanden å forsvinne eller i alle fall å bli sterkt 
redusert, mens artene i store vann med mange forskjellige 
biotoper, kan eksistere side om side. De nordlige vann i 
Nordmarka, Hakloa, Sandungen og Bjørnsjøen har ikke gjedde, 
og er alle forholdsvis gode ørretvann. I Maridalsvannet derimot, 
er det meget lite ørret, mens det er en god del gjedde. (For full-
stendighets skyld bør det kanskje pekes på at Maridalsvannet har 
bedre gyteforhold for ørreten enn de andre vannene som ble 
nevnt, samtidig som det ikke er adgang for publikum til å fiske 
der, da det jo dreier seg om Oslos drikkevannsforsyning.)

mer eller mindre tydelig fra det liv en finner på andre avgrensede 
områder med andre egenskaper. Det samfunn av levende organis-
mer som finnes på en biotop, kalles en biocoenose eller et bio-
samfunn. Biosamfunnet omfatter både plantesamfunnet og dyre-
samfunnet. Plantesamfunnet utgjør det primære næringsgrunnlag 
for dyrene i biotopen. 

Biotopens størrelse kan variere. Sydpolhavet er en biotop hvor 
blant annet planteplankton, krepsdyr og hval inngår i 
biosamfunnet. Et fuglereir er en annen biotop, hvor foruten 
fuglene også en rekke insekter holder til. Noen biotoper går uten 
skarpe skiller over i andre men i andre tilfeller kan det være 
tydelige grenser. Slike biosamsamfunn er lette å identifisere i 
fattige strøk, høyt til fjells eller på nakne øyer, hvor de 
vegetasjonssoner som danner næringsgrunnlaget i biotopen er 
skarpt adskilte. I rikere strøk, for eks. i en tropisk regnskog, kan 
det synes vanskeligere. Men nøyaktige undersøkelser har vist at 
man også her kan adskille forskjellige biosamfunn. Hver av de 
organismer som inngår i biosamfunnet er da representert med en 
større eller mindre bestand. En biotops utstrekning kan variere for 
de forskjellige arter i biosamfunnet. En elv som deler et område i 
to, kan bevirke en sterk isolasjon mellom meitemarkbestandene på 
hver side av elva, slik at man - for meitemarkens vedkommende 
kan snakke om to temmelig like biotoper. For de fugleartene som 
inngår i det samme biosamfunn vil derimot elva ikke behøve å 
dele bestanden. ' ` 

For grundige økologiske studier i et biosamfunn (økologi e r 
studiet av dyrene i deres relasjoner med omverdenen) er det av 
vesentlig betydning å kunne fastslå bestanden. Det er selvfølgelig 
også vesentlig når man søker å finne ut hvorfor bestanden varierer. 
Når man skal analysere dyrelivet i et biosamfunn viser det seg ofte 
meget vanskelig å avgjøre bestandens størrelse for de forskjellige 
arter, fordi samle- og tellemetodene varierer for de forskjellige 
dyreformer. Dette forhold forklarer hvorfor økologien er kommet 
lenger på det botaniske område enn på det zoologiske. 

Men likevel vet vi at bestanden av en gitt art kan veksle. Bort-
sett fra den tilsynelatende variasjon som henger sammen med 
døgnrytmen er det lett å iaktta sesongbundne variasjoner; trekk-
fuglene forsvinner om høsten og insektlivet midtvinters er 
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nedre grenser. Svingningene kan være store, men alle ting tyder 
på at det må foreligge en naturlig kontroll. Den første oppgave 
skulle da bli å finne hvilke faktorer eller krefter det er som virker 
regulerende på den enkelte bestand; dvs. som influerer på de tre 
primærårsaker: fødsel, død og migrasjon hos en art, og så se 
hvordan disse faktorer virker innen biotopen når flere arter 
kommer inn i bildet. 

Migrasjonen spiller en vesentlig rolle i mange sydlige land. 
Gresshoppesvermene er et eksempel som har gått igjen fra 
Bibelen til FN-rapportene. Da migrasjon likevel ikke spiller 
noen vesentlig rolle på våre breddegrader skal vi ganske kort 
gjøre oss ferdig med den. Her hos oss kjenner vi migrasjonen 
vesentlig fra gytingsvandringene hos økonomisk viktige 
fiskearter, som torsken, silda og laksen; videre fra fuglelivet 
hvor fugletrekk vår og høst gir sommer- og vinterfaunaen et 
meget forskjelligartet preg. Migrasjonens innflytelse på 
bestandsvekslingene innen dyreartene ytrer seg altså hos oss 
vesentlig som sesongvariasjoner. 

I det følgende skal vi da se bort fra migrasjonen, og 
konsentrere oss om de andre primærårsaker, fødsel og død. 

Vår viten på dette felt er gradvis bygget opp de siste 60-70 år, 
og det er interessant å legge merke til at - stort sett - ble det før-
ste grunnlag lagt, ikke som et ledd i den alminnelige biologi, 
men av forskere som forsøkte å løse praktiske problemer. Disse 
forskere trakk sine konklusjoner, og lot da gjerne en faktor som 
var virksom i deres spesielle tilfelle, spille en stor rolle rent 
generellt. I nyere tid har dessuten en teoretisk skole bearbeidet 
bestandsspørsmålet på matematisk grunnlag, og i de siste år 
synes det som det er i ferd med å utvikles en syntese mellom 
disse skoler i form av de mere sammensatte teorier for 
variasjoner i bestanden. 

De første viktige erfaringer ble gjort på den praktiske 
entomologis område allerede i det forrige århundre. Problemet 
var bekjempelse av skadeinsekter på nyttevekster. Studiene viste 
at insektene har naturlige fiender, og allerede for 60-70 år siden 
kom de første vellykkede forsøk med biologisk kontroll av 
skadeinsekter. 

I omkring 1868 kom det ved et uhell noen skjoldlus av arten 
Icerya purchasi fra Australia til California. Fire år senere merket 
man dem for første gang på Citrus-trærne, og ti år senere var 
arten utbredt over hele California. Omkring 1890 hadde denne 
skjoldlusa 

Slike eksempler representerer erfaringer som mange har gjort 
i tidens løp, men de fleste er sørgelig lite brukbare når man 
ønsker å forstå hvorfor forskyvninger mellom bestandene finner 
sted. Til det trengs det nemlig biosamfunn som er 
gjennomanalysert både kvalitativt og kvantitativt flere ganger 
med regelmessige mellomrom. De fleste undersøkelser hvor det 
har vært forsøkt å finne bestandens størrelse for flere arter innen 
biotopen, er utført som en engangsoptelling; dvs. man får et 
verdifullt øyeblikksbilde. I de tilfeller hvor bestanden er fulgt 
gjennom lengere tid, dreier det seg ofte om en enkelt art, sjelden 
om mer enn to, og uten opplysninger om andre arter som kanskje 
kan være av betydning for forskyvningene, og ofte med en 
mangelfull analyse av biotopen. Dette er selvsagt ingen 
bebreidelse mot de forskere som har arbeidet med disse 
problemer, men en forklaring på hvor ufullstendig det faktiske 
materiale i virkeligheten er. De metodiske vansker med en 
gjennomført analyse av forskyvningene i dyrebestandene innen 
en biotop er store, særlig fordi analysen må utføres flere ganger 
og - vel å merke - uten å forstyrre dyrelivet i en slik grad at selve 
undersøkelsen kan forskyve resultatene. 

I det hele gjelder det for bestandsstudier innen zoologien at 
teoriene ofte ligger langt foran fakta. Grunnlaget for det store 
antall teorier som i tidens løp har forsøkt å forklare 
forskyvninger i bestandene, er nettopp at det faktiske materiale 
oftest er lite, ufullstendig og forskjelligartet. Man skal likevel 
ikke beklage at alle disse teoriene er laget. Alle kan de forklare 
en side av saken, og alle har de bidratt til å sette igang flere 
undersøkelser, og teoriene har derved bidratt til å øke vår viden. 
Nettopp på et slikt felt er det av verdi å ha en ramme hvor enkelt-
iaktagelsene kan innordnes. Det kan hjelpe til å vise hvor det 
lønner seg å lete, og hva en bør lete etter - så lenge en ikke blir så 
bundet at en bare ser teorien. 

Når man skal studere forskyvningen i likevekten mellom 
artene innen en biotop, i den hensikt å finne fram til årsakene, er 
det to veier å gå. Enten kan man forsøke å analysere de ekstreme 
forskyvninger hvor artene viser tydelig maksima og minima, 
eller man kan prøve å finne ut hvilke faktorer som gjør at de 
fleste arter tross alt ikke varierer mer enn de gjør. 
Erfaringsmessig holder - hos en vilkårlig valgt art - bestanden i 
en biotop seg innenfor visse øvre og 
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ødelagt tusenvis av trær, og hele produksjonen av citrusfrukter i 
California var alvorlig truet. Undersøkelser i Australia av Riley 
og Koebele bragte for dagen at i Australia ble denne skjoldlusa 
holdt i sjakk av en marihøne, Rodiola cardinalis (denne arten er 
også kjent under er par andre slektsnavn). 500 marihøner ble 
samlet inn og eksportert til U.S.A., og 129 kom levende fram. 
Etter en kort periode av bestandsøking under kontroll, ble 
grupper av marihøner fordelt i California, og allerede etter et 
par år var skjoldlusskadene vesentlig redusert. Senere har det 
ikke vært noen vesentlige skader av denne skjoldlusa på 
citrustrærne i California. Mindre utbrudd reduseres av marihøna 
på få uker eller i høyden måneder. 

trende pupper ble 93 % tatt av fugl. Dette vil si at av 10 000 
klekkede larver utvikler det seg 32 kålsommerfugler. 

De konklusjoner man trakk av de tidlige resultater ble derfor 
at insektbestandene vanligvis ble holdt i sjakk av naturlige 
fiender og parasitter, men at masseopptreden kunne bli resultatet 
når værforhold eller forstyrrelser i næringstilgangen forstyrret 
den «naturlige» balanse ved å hindre utviklingen av naturlige 
fiender. Denne teori bygget altså i stor utstrekning på biologiske 
faktorer, og dette forklares foruten av de foreliggende fakta, også 
av at teorien kom på en tid da Darwinismens slagord«survival of 
the fittest» spilte en betydelig rolle i den biologiske tenkning. 

I 20-årene begynte resultatene av dette århundredes 
fysiologiske arbeide å prege tankegangen. Alle de forsøk hvor 
man i laboratoriet kunne vise temperaturens og fuktighetens 
betydning for forskjellige dyr, gjorde at man så etter klimatiske 
faktorer som bestandsregulerende mekanismer, og man fant en 
rekke mikroklimatiske relasjoner som tidligere var ukjent. 
Dødeligheten i tidlige, ømfintlige utviklingstadier ble ofte 
tillagt stor betydning. 

Disse teorier som særlig framhever en eller et meget lite 
antall faktorer, er i de siste år blitt avløst av mer sammensatte 
teorier, som inkluderer de fleste av de tidligere forklaringsmåter 
i en større ramme. 

Det er Smith, Thompson, Schwerdtfeger og Solomon som 
har bidratt mest til utformingen av det helhetssyn som foreløpig 
synes å være det mest fruktbare, og det skal i det følgende gis 
en kort framstilling av disse synsmåter, idet vi for en stor del 
følger Solomon's vurdering av hvilke faktorer som regulerer 
bestanden av en art innen en biotop. 

Solomon bygger for det første på at den tallmessige 
variasjon, selv om den kan være omfattende, alltid holdes innen 
visse grenser. (Disse grenser er selvsagt forkjellige fra art til 
art.) Ved fanging, merking, utslipping og gjenfangst har man 
anslått variasjonen av harebestanden i Minnesota, og man kom 
til at den største bestand var omtrent 10 ganger så stor som den 
minste. For pupper av furumåleren på bestemte lokaliteter i 
Tyskland fant Schwerdtfeger at den største bestand var omtrent 
30 000 ganger større enn den minste. Solomons grunnsyn er at 
en bestand og dens omgivelser danner et 

Dette første virkelige forsøk med biologisk kontroll av 
skadeinsekter ved import av en naturlig rovform, er blitt 
etterfulgt av mange andre forsøk, hvorav noen har vist seg å 
være meget vellykket. 

Slike eksperimenter bidro til å danne de første synsmåter, 
samtidig som den almindelige tenkning på den tid la visse 
tydninger vel til rette. I økologien ble næringspyramiden bygget 
opp, med et stort antall små organismer som tjener som næring 
for et mindre antall større organismer, som igjen spises av et 
ennu mindre antall av de største organismene. Et eksempel på 
en slik næringskjede er planteplankton - krill - hval. Disse 
næringskjedene er viktige faktorer i biosamfundet, men alene 
forklarer de intet om hvorfor bestandene varierer. 

I det eksempel som ble nevnt ovenfor ble skadeinsektets 
bestand holdt nede av et rovinsekt. Foruten rovformer kan 
skadeinsektenes naturlige fiender også omfatte virus, bakterier, 
sopp og parasitter. Mange parasittiske insekter, legger sine egg i 
vertdyrets egg eller larver. (Eksempler i Arne Semb Johanssons 
artikkel: Hauk over hauk i insektenes verden, Fauna 6 : 4). Et 
morsomt eksempel på hvordan rov og parasittering kan virke gir 
en engelsk entomolog, Elliot Moss i 1933. Han fulgte 
utviklingen av den store kålsommerfuglen (Pieris brassicae) fra 
egg til sommerfugl og fant ut følgende: Av de larver som 
klekkes dør 59 % av infeksjoner på et relativt tidlig 
utviklingsstadium. Av de gjenlevende blir 84 % parasittert av 
en snylteveps. Av de gjenværende ble 27 % ødelagt av andre 
årsaker dels av parasitter, dels av rovformer, og endelig - av de 
overvin 
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liten at bare de gunstigste, mest høytliggende reirplasser var tatt i 
bruk. 

Det er likevel praktisk å skille mellom de faktorer som er uav-
hengige av bestandens tetthet og de som i sine virkninger varierer 
med tettheten, men man må være klar over at skillet ikke er abso-
lutt. De tetthetsavhengige faktorer virker mer intens pr. individ 
ettersom bestanden øker, mens virkningen pr. individ avtar når be-
standen går ned. 

De faktorer som kan kalles biologiske er alle mer eller mindre 
avhengige av bestandens tetthet. Rovdyr vil lettere kunne finne et 
bytte når bestanden er stor, likesom stor bestand fremmer 
overføring av parasitter og infeksjoner. Parasitter trenger i mange 
tilfeller en viss bestandstetthet hos verten for å kunne utnytte sin 
forplantningskapasitet helt ut. 

Det finnes også tetthetsavhengige faktorer som ikke er direkte 
dødlige; f.eks. det forhold at en stor bestandstetthet kan nedsette 
de enkelte individers trivsel dithen at forplantningsraten avtar, 
slik som det er vist av en rekke forskere for melbillen (Tribolium 
confusum). Andre arter kan trenge en høy bestandstetthet for sin 
forplantning; f.eks. kolonidannende fugl. Når en slik fuglekoloni 
kommer under en viss størrelse hender det at de få par som er 
tilstede overhode ikke går til hekking. Bestandstettheten kan også 
bli så liten at det blir vanskelig for kjønnene å finne hverandre i 
forplantningstiden. Forplantningsdriften, som prinsipielt alltid 
virker i samme retning, nemlig til en økende bestand, kan altså 
også under visse omstendigheter være avhengig av bestandens 
tetthet. 

En alminnelig type av tetthetsavhengige forandringer er 
forandring av biotopen. Slike forandringer spiller en stor rolle for 
de såkalte suksesjoner, dette at det er en naturlig rekkefølge av 
arter som utnytter en gitt biotop ettersom den forandrer seg. Dette 
kan man lett studere, ved å ta en vannprøve med litt planterester 
fra en dam, studere små-organismene med regelmessige 
mellomrom. Man finner da at forskjellige arter dominerer i 
prøvene fra uke til uke. Andre biotoper hvor suksesjonen er 
underøkt er gjødsel og åtsler. 

Konkurranse er en faktor som gjør seg gjeldende straks 
bestandens behov for næring eller andre ytelser går ut over 
biotopens resurser. Næringskonkurransen synes likevel ikke å 
være en så vesentlig fak 

mangesindig og tett forbundet kompleks som han kaller 
bestandens økosystem. Hvorfor er det så nødvendig med et nytt 
uttrykk her? Det skulle være nærliggende å tenke at bestanden er 
summen av et bestemt antall individer, og at omgivelsene er det 
samme som miljøet, og det skulle da være tilstrekkelig å studere 
relasjonene mellom det enkelte individ og miljøet. Det har vist seg 
at et slikt resonnement ikke holder, og vi skal se litt på hvorfor det 
trengs et nytt uttrykk for å få med relasjoner som vi ellers ikke 
uten videre ville være tilbøylige til å ta med. 

Det er rimelig å anta at det skjer en vekselvirkning mellom en 
bestand og det miljø den lever i. Man kan så tenke seg at 
bestanden har en tendens til å øke, og at en del av miljøet har en 
tendens til å motvirke økingen. Denne motsetning er likevel ikke 
mulig å gjennomføre. Flere faktorer som motvirker økingen er 
nemlig å finne i bestandens egenskaper som bestand, dvs. i 
egenskaper som avhenger av bestandens tetthet, f.eks. 
konkurranse innen arten, kannibalisme o. a. Bestanden er altså noe 
mer enn summen av individene, og vi blir nødt til å inkludere 
bestanden selv i det miljø bestanden lever i; med andre ord: 
Miljøet og bestandens velselvirkning med det utgjør bestandens 
økosystem. 

De faktorer som virker i dette økosystem er dels avhengige av 
bestandens tetthet, dels er det faktorer som synes uavhengige av 
bestandens tetthet. Klimatiske faktorer er ofte uavhengige av 
bestandens tetthet, forsåvidt som de berører en like stor del av 
bestanden. Dette er likevel ikke alltid riktig. Hvis biotopen 
inneholder områder hvor forholdene er særlig gunstige for arten, 
vil disse områder befolkes først; mens de brukbare - men ikke 
fullt så gunstige områder - først tas i bruk når bestanden er så stor 
at tettheten innen de beste områder krever det. Som eksempel kan 
man velge en lav holme i en elv hvor vannstanden ofte varierer, 
og tenke seg at denne holmen utnyttes som reirplass for en 
fugleart. Først tas de høytliggende reirplasser i bruk. Hver fugl 
forsvarer et område rundt reiret, slik at det blir en øvre grense for 
bestandens tetthet i området, og når bestanden blir stor blir også 
de mindre gunstige, lavtliggende reirplasser tatt i bruk. En flom 
vil da ødelegge en større del av egg og unger hvis bestanden er 
stor, enn i det tilfelle bestanden er så 

19 12 



 

tor som man ofte får inntrykk av. Malthus hevdet som bekjent at 
alle dyr har en tendens til å formere seg utover den tilgjengelige 
næringsmengde. På side 16 ble det pekt på Schwerdtfegers 
undersøkelse, hvor han fant at forholdet mellom minste og 
største bestand var omtrent 1: 30 000. En grafisk framstilling 
viser at selv om toppene er uregelmessige er antall oppgangs- 
og nedgangsår omtrent like stort. Hvis det var næringsmangelen 
som var årsaken til nedgangen, skulle nedgangsårene være mere 
fåtallige og kurven skulle være brattere for nedgangsperioden 
enn for oppgangsperiodene. Det er utvilsomt riktig at det er en 
tendens hos alle arter til å øke bestanden. Men Malthus visste 
ikke - og kunne med den tids biologiske kunnskaper ikke vite - 
at en bestands økosystem inkluderer et stort antall faktorer som i 
svært mange tilfeller blokerer den mulighet som Malthus 
anviste som den eneste. Næringskonkurransen i en biotop kan 
gjelde både innen bestanden av en enkelt art, og mellom 
bestandene av flere arter som gjør krav på samme resurser. 

I det amerikanske tidsskrift Ecology offentliggjorde den 
japanske forsker Utida ifjor en undersøkelse som illustrerer 
dette, og som samtidig viser et par andre interessante ting. Utida 
undersøkte kon 
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ske svakt når bestanden begynner å stige, selv om bestanden ennu 
er ganske liten. De virker så sterkere med stigende bestand og vil 
før eller senere virke så effektivt at bestanden kulminerer. 

Vanligvis trer ikke alle bestandsbegrensende faktorer i 
funksjon samtidig. I reguleringen av en arts bestand deltar kanskje 
bare en eller to faktorer i noen betydelig utstrekning, mens de 
øvrige spiller en mere underordnet rolle. 

Skal det teoretiske grunnlag for variasjoner i bestandens 
størrelse sammenfattes i få ord, kan det da gjøres slik: 
1. I en biotop vil en arts bestand være avhengig av et stort antall 
økologiske faktorer som til dels er av biologisk og dels av ikkebio-
logisk natur. Miljøet og bestandens vekselvirkning med det utgjør 
bestandens økosystem. 
2. Mange av de økologiske faktorers virkninger er avhengig av be-
standens tetthet, dvs. miljøets innflytelse på bestanden avhenger 
av bestandens størrelse. 
3. Hvis bestanden øker meget, virker bestandens økosystem slik at 
bestanden igjen reduseres. Er bestanden sterkt redusert, virker 
dens økosystem sjelden i retning av ytterligere reduksjon, men 
som regel slik at bestanden igjen begynner å øke. 

Hvordan vil så dette virke når bestandsstudiet omfatter flere ar-
ter innen en biotop? 

Hver enkelt av de faktorer som er nevnt har forskjellige verdi i 
den enkelte arts økosystem. Videre vil mange arter i større eller 
mindre grad inngå som ledd i de andre arters økosystemer, slik at 
biotopens bestander med rette kan oppfattes som en enhet - 
biosamfundet. 

Artenes økosystemer kan så virke på forskjellig måte når det 
gjelder variasjonen i bestanden hos hver enkelt art. I noen tilfeller 
holder bestanden seg meget stabil over et lengere tidsrom, i andre 
tilfeller viser det seg sterkere eller svakere, mer eller mindre 
regelmessige svingninger mellom stor og liten bestand. Dette 
henger da sammen med funksjonshastigheten i økosystemets 
faktorer hos vedkommende art. Hvis variasjonene i to arters 
bestander synes å ha noe med hverandre å gjøre, kommer det av at 
artenes økosystemer har mange felles elementer. En slik 
sammenheng sier ikke noe direkte om hvilket avhengighetsforhold 
som består, hva enten det er av 

kurranseforholdet mellom to arter av bønnebiller med tilsvarende 
levesett når det var en snylteveps tilstede som like gjerne parasit-
terte begge arter. De latinske navn er her uten interesse og vi refe-
rerer i det følgende til artene A og B og parasitten. Biotopene 
besto av små petriskåler hvor det ble tilført 10 gram bønner hver 
tredje uke. Kulturene ble holdt i mørke og med konstant 
temperatur og fuktighet. Begge arter fikk først hver sin identiske 
biotop med en utgangsbestand på 8 hanner og 8 hunner. 
Individtallet hos A økte raskt og fluktuerte etter 5-6 generasjoner 
omkring 400. Hos art B fluktuerte induvidtallet omkring 250. 
Arten A tålte altså en større bestandstetthet enn B når den 
disponerte biotopen alene. Hvis de to artene ble dyrket sammen, 
og forsøkene begynte med en utgangsbestand på 4 hunner og 4 
hanner av hver art, kulminerte bestanden av A allerede i 2nen eller 
3dje generasjon, og avtok så raskt, opptråtte med 1 individ i 5te 
generasjon og forsvant så helt, mens bestanden av art B så 
stabiliserte seg på ca. 250. A kunne altså ikke eksistere gjennom 
lengere tid sammen med B på en så begrenset biotop (tab. 1). Hvis 
derimot de to billeartere og parasitten ble dyrket sammen, 
stabiliserte begge billeartene seg på individtall langt lavere enn de 
som tidligere er nevnt, men ingen av artene forsvant; begge 
eksisterte sammen med parasitten i den felles biotop (tab. 2). 
Resultatet ble det samme selv om utgangsbestandene av de to 
billearter varierte. 

Dette eksempel viser hvor betydningsfulle de naturlige fiender 
kan være. I dette tilfelle holdt parasitten begge bestander langt 
under den hver av artene kunne oppnå hver for seg: Ved at den av 
artene som var sterkest i konkurransen ble tvunget ned på et lavt 
bestandsnivå, kom konkurranse mellom artene ikke istand, og A - 
den konkurransemessig svakere arten - ungikk derved å bli 
utryddet. 

Man kan selvsagt ikke overføre erfaringer fra laboratorieforsøk 
direkte til konkrete tilfeller i naturen. Men de lovmessigheter man 
finner i laboratoriet må antas også å operere i naturens langt mere 
kompliserte biotoper, sammen med andre lover hvis virkninger 
ikke kommer fram i de forenklete laboratorieforsøk. 

Slike tetthetsbestemte faktorer som er nevnt ovenfor vil ikke 
opptre plutselig (når vi da ser bort fra enkelte tilfeller hvor det kan 
tenkes at det finnes terskelverdier). Poenget er at de begynner å 
virke gan 
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for korthets skyld her benevnes: 1) ensartet furufelt, 2) uensartet 
furufelt og 3) blandingskog. 

hengighet av samme næringsgrunnlag eller ømfintlighet overfor 
samme klimatiske faktorer. 

Hvis økosystemene til de artene en studerer har mange felles 
faktorer, og d e t n e t t o p p de faktorer som er vesentlige for 
individtallet hos artene, vil det være temmelig konstant forhold 
mellom bestandene innen biotopen. Man sier da at det er 
likevekt mellom artene i biotopen. I naturen er denne tilstand 
sjelden, artenes bestander innen en biotop vil i de fleste tilfeller 
enten være iferd med å øke eller å avta, både absolutt og i 
forhold til hverandre. 

Men denne teoretiske oppbygging som bakgrunn kan det så 
være av interesse å se på et par eksempler på 
bestandsforskyvninger mellom artene innen en biotop. 

Det første eksempel representerer en langsom forandring som 
kanskje også har sitt sidestykke her i landet uten at det 
foreligger noen kvantitativ undersøkelse. Merikallio har 
gjennom lengere tid foretatt undersøkelser over forskyvningene 
i fuglefaunaen i Finnland. Han har undersøkt ialt 39 fuglearter, 
dels sydlige og dels nordlige, fra skog- og myrbiotoper i Øst-
Finnland. Antall par på de utvalgte biotoper ble talt opp både i 
1919 og 1943. 11919 var det 113 par av de nordlige artene og 
269 par av de sydlige artene. I 1943 var det bare 55 par av de 
nordlige artene mens det var hele 326 par av de sydlige. Av de 
15 nordlige arter hadde 4 tiltatt og 10 avtatt. Av de 24 sydlige 
artene hadde 16 tiltatt og 8 avtatt. Den enkelte fugleart behøver 
ikke å gi noe riktig bilde av forholdene; forskyvningen mot en 
mere sydlig preget fauna kommer først fram når en ser flere 
arter under ett. 

De følgende to eksempler viser mere kortvarige 
bestandsforskyvninger. 

I 1942 offentliggjorde Engel en undersøkelse over bestanden 
av furumåleren (Bupalus piniarius).Han arbeidet med tre 
forskjellige felter i en skog. Det første bestod av 60 år gamle 
furutrær med en gjennomsnittshøyde på ca. 15 meter. Det andre 
feltet hadde noen furutrær som var 112 år gamle, med en 
gjennomsnittshøyde på om lag 24 meter, og dertil en underskog 
på 20-40 år- gamle furutrær. Det tredje feltet besto dels av 112 
år gamle furutrær av samme type som felt 2, og dels av ca. 45 år 
gamle eiketrær. Bestandsutviklingen av furumåleren viste de 
samme hovedtrekk i alle tre lokaliteter som 

Furumåleren oppnådde størst bestand i det ensartede furufelt, 
den maksimale bestand var mindre i det uensartede furufelt, og 
minst i blandingskogen. Bestandens økning ble i noen 
utstrekning stoppet av klimatiske faktorer som regnskyll, men 
vesentlig av andre arter innen biosamfundet. Her spilte 
rovinsektene som teger og biller, og også edderkopper igjen 
hovedrollen, mens sykdommer og parasittiske insekter som 
snylteveps var av vesentlig mindre betydning. Når bestanden 
vekslet var utslagene til begge sider sterkest i det ensartede 
furufelt. Engel forklarte - etter å ha analysert biosamfundet i 
disse tre felter - at biosamfundet i blandingskogen er mere 
artrikt, og at en stigende bestand motvirkes hurtigere her. I den 
ensartede furuskog vil derimot ikke de mer fåtallige naturlige 
fiender greie å hemme bestandsøkingen før etter en viss tid, når 
de har «levet seg opp» på målerbestanden. Når først det er gjort, 
blir målerbestanden mer redusert enn i blandingskogen, hvor 
målerens naturlige fiender også har flere andre næringsdyr. 

Dette eksempel illustrerer det forhold at en art som lever i en 
rik biotop hvor økosystemet p.g.a. det meget større antall arter er 
mer komplisert, vil vise mindre ekstreme bestandsforskyvninger 
enn i en fattigere biotop med færre arter, og derved - i de fleste 
tilfeller - færre ledd i økosystemet. Tilsvarende resultater er også 
framlagt av Voute i 1946, hvor han konkluderer med at 
blandingskogen p.g.a. sin rikere fauna viser større 
motstandsdyktighet mot insektangrep enn ensartet barskog. 

Ovennevnte eksempel viser også en type av biologisk kontroll 
(d.v.s. at de vesentlige bestandskontrollerende faktorer er biolo-
giske), hvor parasittene spilte en underordnet rolle blandt de 
naturlige fiender som inngikk i furumålerbestandens økosystem. 
Også i det tidligere nevnte eksempel, citrustrærnes skjoldlus var 
det en rovform som var den vesentlig kontrollerende faktor for 
bestanden. I svært mange andre tilfeller er det parasittene som er 
av vesentlig betydning som bestandskontrollerende faktor. Hos 
den alminnelige furubarhveps (Lophyrus pini) ble ifølge 
Thalenhorst en masseforøkning i Nord-Tyskland i 1939-41 
avløst av et sammenbrudd 

25 15 



i bestanden, vesentlig forårsaket av snylteveps som parasitterte 
eggene. 

Det kan så være av interesse å se litt på et annet problem som har 
en permanent aktualitet her i Norge, nemlig de periodiske veks-
linger i bestanden hos smågnagere, ryper, rovfugl og fjellrev. En 
bred behandling av dette problem finnes i Hagens artikkel (Fauna, 6 
: 3), og det er da tilstrekkelig med en kortfattet gjennomgåelse på 
bakgrunn av de generelle betraktningsmåter en er kommet fram til. 
Fjellreven ser vi i det følgende bort fra da den ikke viser oss noe ut-
over det de andre formene gjør. 

La oss først kaste et blikk på biotopen. Klimaet varierer fra ark-
tisk i høyfjellet til borealt i dalene. Det vegetasjonsmessige 
næringsgrunnlag kan være rikt om sommeren (men kan variere 
sterkt) mens tilgangen på plantenæring er meget liten om vinteren. 
De forskjeller som høydeforskjellen forårsaker mellom geografiske 
naboområder kan virke til å gjøre billedet mindre tydelig, idet noen 
arter kan flykte fra ekstreme vinterforhold på fjellet og ned i dalene 
(hvilket blandt annet rypa benytter seg av). 

Det ytre bilde av de bestandsvariasjoner en støter på er i all 
korthet dette: 

Hvert tredje eller fjerde år er det et maksimum i smågnager-
bestanden i fjellet, hvoretter bestanden reduseres sterkt, for så igjen 
å stige mot et nytt maksimum. De smågnagere det er tale om 
inkluderer foruten lemen også andre arter, hvorav flere ofte kan 
opptre langt mere tallrikt enn lemenen. Parallellt med små-
gnagerbestanden svinger også rypebestanden. Bestanden av de 
fleste rovfugl følger også gjerne smågnagerbestanden. De fleste 
rovfugl er sterkt avhengig av smågnagerbestanden; det viser alle 
undersøkelser som er foretatt av opgulpsboller og dyrerester ved 
reirene. Når smågnagerbestanden øker, stiger også 
rovfuglbestanden sterkt, uten at dette synes å redusere bestanden av 
smågnagere. Samtidig øker også rypebestanden. Så «forsvinner» 
smågnagerne; d.v.s. i løpet av kort tid reduseres bestanden av de 
forskjellige arter meget sterkt, slik at rovfuglene blir henvist til 
vikarierende næring. Nu vet vi - med de arktiske biotopers 
artsfattigdom for øye - at det er ikke mange næringsdyr det kan bli 
tale om. Rypene for da holde for, og bestanden reduseres. Etter 
hvert reduseres 

også rovfuglbestanden, dels ved at de mindre arter faller som 
offer for de større, dels ved at forplantningen innskrenkes 
vesentlig. Så begynner igjen smågnagerbestanden å vokse og 
begynner igjen i stigende grad å inngå i kosten til den reduserte 
rovfuglbestand. Rypene får være i fred i litt større utstrekning, 
og hjulet går videre. 

Denne framstilling er sterkt forkortet, men skulle likevel gi et 
grunnlag for å se nærmere på de faktorer som inngår i de øko-
systemer det her er tale om. 

Plantenæringen er meget variabel, og vesentlig mindre om vin-
teren enn om sommeren. Dette spiller en stor rolle for rypene, som 
ofte fanges i snarene i helt utsultet tilstand. Hvilken rolle 
variasjonen i plantenæringen spiller for smågnagerne er det van-
skelig å avgjøre. Det synes ikke som manglende plantenæring kan 
forklare de bestandsvekslinger man finner.. Det er enklest først å se 
øverst i næringspyramiden. Den bestandsregulerende faktor som 
virker hos de rovfugler som lever av smågnagere er i første rekke 
begrensning av forplantningen. Det synes, ifølge Hagen, som om 
mange rovfuglers forplantningsinstinkt er avhengig av 
næringstilgangen når forplantningstiden begynner. Hvis det er lite 
smågnagere, blir eggtallet sterkt nedsatt, hos noen arter, som myr-
hauk og snøugle, blir det ikke egglegning i det hele tatt. Det er lite 
sannsynlig at rovfuglene kan ha hovedansvaret for at små-
gnagerbestanden går så raskt ned. Rovfuglene har - fordelt over et 
lengere tidsrom - en relativt lav forplantningskapasitet. Det som 
ryper og smågnagere har felles er en meget høy forplantningsrate og 
en rask utskiftning av individene. I sin bok om rovfuglene beregner 
Hagen at av årets rypeegg vil ca 25% ikke befruktes, eller de tas av 
kråke, forlates eller ødelegges av kulde. Av de som klekkes vil de 
fleste falle som offer for rovvilt, sykdommer eller ulykker. Av 
resten vil ca. halvparten skytes eller fanges i snare, og halvparten gå 
over i sitt annet leveår, slik at av 100 rypeegg vil ca. 15 gå over i 
sitt annet leveår som ryper . 

Dessverre mangler man grunnlag for å foreta liknende 
beregninger for smågnagerne. Det eneste man med sikkerhet vet er 
at svingningene i bestanden er periodiske, med en periode på 3-4 år. 
Det synes - bl. a. etter Siivonens mening - samtidig å være en 
tiårsperiode som blir mere tydelig jo lenger syd man kommer. 
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Denne periodisitet er i tidens løp blitt forsøkt stilt i sammenheng 
med svært mange andre faktorer. Tidligere mente mange å ane en 
sammenheng mellom solflekkenes periode og de periodiske sving-
ninger i bestanden hos den kanadiske haren, men man har senere 
på statistisk grunnlag kunnet vise at de to perioder ikke behøver å 
ha noe med hverandre å gjøre. I virkeligheten vet vi ennu ikke 
hvorfor disse periodiske svingninger i smågnagerbestanden finner 
sted. 

Ser man problemet på bakgrunn av de nyere teoretiske 
betraktninger, er det naturlig å anta at arter med en så sterk 
forplantningsrate også har en rekke faktorer i sine økosystemer 
som motvirker en for sterk tilvekst. Men et stort antall faktorer 
som er uavhengige av hverandre stemmer vanskelig overens med 
de regelmessige perioder. Når disse svingninger synes å finne 
sted mer eller mindre uavhengig av miljøet selv, skulle det være 
naturlig å søke etter en årsak hos arten selv, å søke årsaken til 
bestandssvingningen i artens konstitusjon. 

I de siste år har en rekke undersøkelser ad forskjellig vei 
kommet inn på denne side av problemet, og det kan være av 
interesse ganske kort å referere noen av disse undersøkelser. 

Green og hans medarbeidere offentliggjorde for ca. 12-15 år 
siden en større undersøkelse over svingninger hos harebestanden 
i Minnesota, hvor de kunne vise at bare et meget lite antall 
dødsfall kunne henføres til infeksjonssykdommer. De fleste dyr 
viste symptomer som ble beskrevet som følge av 
sjokksykdommer. Karakteristiske deler av sykdomsbildet var 
fettgenerasjon av leveren, sterk nedsettelse av leverens 
glykogeninnhold og nedsatt blodsukkerkonsentrasjon. Dyrene 
døde i krampe eller i coma. Green og hans medarbeidere 
understreket at dyrene ikke greide påkjenninger og anstrengelser 
som ellers var uten betydning for friske dyr, og at alle harer eldre 
enn 7 uker kunne vise dette sykdomsbillede. 

Allerede i 1946 foreslo Selye at harenes sjokksykdom var en 
tilpassningssykdom. Elton har pekt på at flere smågnagere viser 
sterk agressivitet overfor medlemmer av samme art. Calhoun 
viste i 1949 at ville rottestammers fruktbarhet - både kullenes 
størrelse og hvor mange av ungene som levet opp - avhang av om 
hunrottene 

viste arr etter innbyrdes kamper; et forhold som avhenger av 
bestandens tetthet. Chitty viste i 1952 at på den tiden bestanden 
av markmus gikk ned på en lokalitet iWales, var individene 
overvektige, men ynglet lite - eller yngelen døde tidlig. Som 
rimelig kan være har disse nyere resultater - med alle de nye 
momenter som tidligere ikke kom inn i billedet - allerede begynt 
å avføde nye teorier. 

I det amerikanske tidsskrift Journal of Mammalogy framsatte 
Christian i 1950 en teori som bygger på de fleste av de undersøk-
elser som nettopp ble nevnt, og som går ut på følgende: 

En overanstrengelse av hypofysens og binyrenes hormonale 
system som følge av stor bestandstetthet, hardt klima og den 
sesongbetonte forplantning, kan forklare de periodiske 
svingninger i smågnagerbestanden. Hardt klima, med en 
næringstilgagn som ofte er begrenset, blir en stor påkjenning for 
organismen. Hvis bestandens tetthet er meget stor, kan den 
aggresjon mellom individene som dette medfører forårsake 
nedsatt fruktbarhet og sjokksykdommer. Dette forhold, som 
selvsagt virker sterkere med stigende bestand, mener Christian 
kan forklare den katastrofeartede nedgang i bestanden som med 
regelmessige mellomrom finner sted hos mange gnagere. 

Det er ennu for tidlig å ta stilling til Christians teori, fordi det 
ennu mangler tilstrekkelig data fra marken. Foreløpig anviser teo-
rien en rekke nye arbeidsoppgaver, som etter hvert ganske sikkert 
vil skaffe oss mere kunnskap om disse forhold; og dermed vil 
teorien ha gjort sin nytte, hva enten den senere vil vise seg riktig 
eller ikke. 
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Ørn og barnerov 
Av Edvard K. Barth. 

I «Norges Dyreliv», 1948 bind II side 154, har jeg skrevet om 
«det eneste beviselige tilfelle av barnerov» som er foretatt av ørn. 
Som nevnt var det en havørn som i 1932 på øya Leka i Nord-Trøn-
delag bortførte en liten pike på 3%2 år. De detaljer om dette som 
jeg oppgir i «Norges Dyreliv«, hadde jeg fra en brevveksling med 
forfatteren Carl Schøyen, som i sin tid hadde undersøkt saken 
grundig. 

Fra vitenskapelig hold er det blitt reist tvil om at en ørn kan 
klare å bære bort en gjenstand på 19 kg, som i omtalte tilfelle. I det 
store svenske fugleverk «Våra Fåglar i Norden», 1944 bind II side 
784, sier Erik Rosenberg at kongeørnen neppe kan bære en vekt på 
mer enn 4 kg. Han sier at bare av den grunn må alle historier om 
barnerov være oppspinn. Om havørnen står det ikke noe om 
bæreevnen; men havørnen kan være ennå litt større og derfor 
kanskje sterkere enn kongeørnen. I den norske utgaven «Fuglene i 
Norden» 1953 har ikke plassen tillatt meg å diskutere ørnens 
bæreevne. 

I «Norges Fugle», bind II ved Ørjan Olsen 1921, forteller 
Robert Collett på side 274 om et sikkert tilfelle av barnerov av ørn 
i Åfjord i Sør-Trøndelag i 1876. Her dreiet det seg om et barn på 
2,5 år, og det fremgår ikke hvorvidt det gjaldt kongeørn eller 
havørn. På side 282 forteller Collett om et 18 måneders barn på 
Langøya i Vesterålen som i 1906 ble bortført av en havørn. 

På grunnlag av Carl Schøyens iherdige undersøkelser omkring 
alle gamle historier om slike barnerov, var det at jeg festet meg 
ved tilfellet på Leka i 1932 som det eneste man kunne føre virkelig 
bevis for. 

I sin bok «Rovfuglene og viltpleien», 1952 side 197-198 og 
211212, refererer Yngvar Hagen en av Colletts beretninger om 
barnerov og min historie fra Leka. Hagen hevder at en ørn i 
alminnelighet ikke kan bære et bytte på over 5 kg en lengre 
distanse, og han tviler derfor også på episoden fra Leka. 

I «Norges Dyreliv» nevner jeg et tilfelle da en havørn i 
Vesterålen 
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klarte å løfte en laks på 15 kg opp fra sjøen og bære den et kort 
stykke. Dette har jeg hentet fra Norges jeger- og Fiskerforbunds 
tidsskrift årg. 1933 side 43 (E.We11e-Strand). 

I sommer (1953) hørte jeg en selvopplevd historie av en mann 
fra Namsos ved navn Henning Strøm. For noen år siden satt han i 
en robåt i en fjord i Flatanger, hvor en ørn hadde reir i en bratt 
fjellvegg som gikk rett opp fra sjøen. Da kom en ørn seilende ut 
fra fjellskogen lengre inne; den svingte utover sjøen og bar en 
besynderlig gjenstand i klørne. Den peilet mot reiret, men sank 
etter hvert lavere, idet den tydelig ikke klarte å holde høyden. Til 
slutt var den så lavt at den måtte slippe gjenstanden, som klasket i 
sjøen ganske nær båten. Det viste seg å være en bjørkestokk på 3--
4 meters lengde, som den hadde båret på tvers i klørne. Stokken 
ble dessverre hverken målt eller veid. Strøm mener at den har vært 
ca. 10 cm tykk; det viser seg at selv en tørr bjørkestokk på den 
tykkelsen veier ca. 5 kg pr. meter. En må derfor kunne tro at 
stokken i hvert fall veide ca. 15 kg. 

Jeg kommer tilbake til beretningen fra Leka i 1932. På grunn 
av den tvil som ble reist av fagfolk, bestemte jeg meg til å få 
saken grundig undersøkt, og i januar 1953 skrev jeg til sokneprest 
Wilhelm Færøvik, Leka, og spurte om han kunne skaffe meg 
detaljerte opplysninger. Gjennom en lengere brevveksling med 
ham og med en av de menn som fant barnet i ørnefjellet er 
følgende detaljer fremkommet (jfr. kartriss). 

Barnet som ble bortført heter Svanhild Aminda Hartvigsen 
(født Hansen), bosted Rørvik i ytre Namdal. Hun er født 23. 
oktober 1928 på Hortavær ca. 11/2 mil til havs nordvest for Leka. 
Den 5. juni 1932 kom foreldrene til Leka sammen med Svanhild 
for å døpe hennes yngre bror. De tok inn på gården 
Kvaløyvikmyra. Mens de fleste i huset hvilte middag, var hun 
alene utenfor og lekte. Hun må være blitt tatt mellom klokken 15 
og 16, og ingen har iakttatt det som hendte. 

Da man ble oppmerksom på at barnet var borte, ble det lett 
overalt i terrenget omkring gården. Til slutt ble det snakk om at 
det var et bebodd ørnereir i nærheten og at ørn skulle kunne røve 
menneskebarn. Tre menn bestemte seg da for å klatre opp i 
ørneberget; det var kjøpmann Leif Andersen, kontorist Karl 
Haug og nå avdøde gårdbruker Jentoft Svendsen. Begge de 
førstnevnte har uavhengig av hverandre uttalt seg om hendelsen, 
og detaljene stemmer bra overens. (Andersen bor på Leka og 
Haug i Bodø.) 

Det var vanskelig å ta seg fram oppover fjellsiden. Snart ble de 
oppmerksom på at to ørner drev og kretset over et bestemt punkt 
oppe i berget, og at den ene hadde føttene hengende nedover på 
en litt eiendommelig måte. De klatret videre oppover, og kom til 
en nokså stor avsats ca. 20 meter rett under der hvor ørnereiret 
lå. Der oppdaget de plutselig Svanhild som lå og sov på et 
underlag av mose og gress. Hun lå 20-30 cm fra kanten av 
stupet, hvor det vokste en liten bjørkebusk. Fra denne hyllen går 
fjellet stupbratt ca. 30 meter ned. Fjellsiden i sin helhet er ca. 
150 meterhøy fra foten til der barnet lå. Klokken var da ca. 22-
23, med andre ord ca. 7 timer siden barnet ble tatt. Svanhild 
voknet nå og gråt og frøs. Hun var godt kledd, blant annet med 
et stort skjerf eller et sjal bundet i kryss over mave og rygg, og 
dette har nok berget henne mot ørneklørne. Hun ble bragt til 
distriktslegen som undersøkte henne og veide hen 
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ne. Haug skriver at hun veide ca. 18-19 kg. Andersen sier (via 
soknepresten) at hun veide ca. 19 kg. Det fantes ikke en skramme 
på barnet, men gjennom klærne såes tydelige merker av 
ørneklørne. 

Stigningen fra Kvaløyvikmyra til der Svanhild ble sluppet av 
ørnen er ca: 200 meter, og avstanden er ca. 1000 meter (iflg. 
kartet). Det kan tenkes at det har gått en kraftig oppstigende 
luftstrøm langs fjellsiden som har hjulpet ørnen å stige. Men den 
har altså ikke klart å få barnet helt opp til reiret. 

Da Carl Schøyen i 1947 skrev til meg om dette tilfelle, hevdet 
han at ørnen sikkert ikke har vært oppmerksom på at det var et 
menneskebarn den tok med seg. Svanhild var antagelig temmelig 
uformelig der hun kanskje krøp på bakken inntullet i alle klærne. 
Ved landingen på fjellhyllen har antagelig «misforståelsen» gått 
opp for ørnen, og den har mistet interessen for et slikt bytte. 

Yngvar Hagen uttaler noe lignende i «Rovfuglene og 
viltpleien», side 198. Han sier at bortsett fra det utrolige ved at en 
ørn skal kunne bære så stor vekt, «rommer tilfellet ingen biologisk 
usannsynlighet. Det er nemlig et faktum at det synsinntrykk som 
en rovfugl får av et byttes tilstand meget sterkt påvirker dens 
reaksjoner når den er ute på jakt. Det oppreiste, stående eller 
gående menneske fremkaller så langt fra noen reaksjon i retning 
av bytte-ervervelse, tvert imot fremkaller det fryktreaksjon hos 
alle rovfugler, ikke minst hos ørnen. Et barn som ligger eller 
kravler på fire har derimot intet preg av menneske i ørnens 
bevissthet. Snarere kan barnets ubehjelpelige bevegelser fremkalle 
inntrykk av at det ligger under for bevegelseshindring, hvilket hos 
alle rovfugler nesten automatisk virker som en sterk impuls til å 
slå ned på et bytte». 

Lørdag 7. februar 1953 satt min datter og hørte barnetimen i 
radioen. En ukes tid tidligere hadde jeg fått brev fra soknepresten 
på Leka. Stor var min forundring da vi plutselig i barnetimen (fra 
Trondheim) fikk høre Svanhild Hartvigsen komme og selv fortelle 
om sin ufrivillige luftreise i ørneklørne. Hun husket vel ikke noe 
direkte selv fra ørneflukten, men hun fortalte blant annet at hun 
hadde trodd det var en stormåse som bar henne vekk, og at hun 
hadde skreket der oppe på fjellhyllen og kastet noe etter fuglen så 
den hadde fjernet seg. 

i tidens løp, så skal det godt gjøres at noen har opplevd det med 
livet i behold, slik som Svanhild gjorde. 

Som et p.s. vil jeg tilføye at i det franske tidsskrift «Noir et 
Blanc» nr. 414 28. januar 1953 side 58-59, skriver signaturen G. 
N. en artikkel om «Tre barn bortført av en kongeørn». 
Hendelsene skriver seg fra Valais-distriktet i Sveits. I september 
1928 forsvant en 3 års gutt sporløst. Han veide 16 kg, og man 
tvilte på at en ørn kunne ha båret så tungt løft. 11937 forsvant en 
6 års gutt under like mystiske omstendigheter, og 13. juli 1947 
forsvant en 4 års gutt

Høsten 1952 fant en fjellklatrer i fjellområdet La Dent du 
Midi i 3000 meters høyde et ørnereir som blant annet inneholdt 
en del menneskelignende knokler. Et biologisk laboratorium i 
Geneve har undersøkt knoklene og uttalte at de skriver seg fra 
barneskjeletter. 

I disse tre tilfelle taler kanskje ett eller to for muligheten av at 
ørnen har ført barna vekk og spist dem. Imidlertid må man i alle 
slike tilfelle (også når det f.eks. dreier seg om rester etter sau og 
lam i ørnereir) ikke utelukke den mulighet at andre dyr eller mer 
ordi 
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nære ulykker har berøvet barnet (eller sauen) livet. Siden har 
ørnen funnet større eller mindre rester av kroppen, som den så har 
båret opp i reiret. Ørnen er en typisk åtselfugl. 

Tilfellet på Leka står utvilsomt i en særstilling. Der kan man 
ikke tenke seg noen annen mulighet for hendelsesforløpet enn det 
jeg her har beskrevet. 

om ornitologene finner å kunne godta en slik filologisk tydning; 
det følger neppe mer ståk med stokkanda enn med de andre 
endene våre. Vi skal ellers komme tilbake til navnet siden, men 
skal først også nevne et underlig navn, en kan støte på av og til 
særlig på vestlandet; nemlig «bernikkelgåsa» som er knyttet til 
gaulgåsa eller,med det autoriserte navnet, ringgåsa. 

Gaulen er en gås om hvem de gamle nordboerne i landet og 
på våre «vestlige øyer», Færøyene, Hjaltland (Shetlandsøyene) 
bare visste at den om våren kom trekkende sørfra og forsvant 
nordover i skåddeheimen og om høsten dukket fram igjen på veg 
sørover. Hvor kom den fra? Hvordan oppsto den? 

Vi må huske på at de gamle nordboerne - vi er tilbake i 
middelalderen og tidligere - ikke som vi var på det rene med at 
alle fugler blir klekt av egg. De kjente slett ikke grunnloven at 
alle dyr oppstår av egg, men mente at dyr også kunne oppstå på 
andre måter (generatio spontanea). De hadde f. eks. lagt merke til 
driwedstokkene i sjøen og sett at det vanlig samler seg skum 
omkring dem; drivveden hadde de lagt meget merke til og også 
sett at det ofte sitter noen underlige dyr, langhalser på dem. 
Langhalsene ser nærmest ut som muslinger med hvite skall og er 
festet til stokken med en lang, mørkfarget eller nesten helt svart 
stilk. Når dyrene henger på drivvedstokken i vannet, åpner de litt 
på skallene langs den ene siden (langs «buksiden») og stikker 
fram en hel krans med rankeliknende føtter som de vinker og 
vinker med på samme måten som strandens «vinkende engler», 
strandrurene, når sjøen i flotiden står over dem. De hører også 
begge to til en gruppe, vi kaller «rankeføttinger». I vår tid lærer 
vi alt i skolen at både langhalser og rur hører til en avvikende 
gruppe av krepsdyr. Langs alle Nordsjøens kyster kjenner folk 
også en annen, noe bredere bygd langhals som med den kortere 
stilken sin er festet i en skumdott som flyter omkring i overflaten 
uten å være festet til noen ting; her er stilken og dyret selv lyst 
gulfarget, ikke mørkfarget som hos langhalsen på drivvedstok-
ken. «Skumdotten» lager dyret i virkeligheten selv; når den er 
ganske liten, setter langhalsen seg fast på en liten flytende 
algestump eller kanskje en flis og utskiller et sekret fra noen 
sement kjertler i stilken og blærer det opp så det virkelig blir til 
en skumdott som herdes med det samme og vokser større ved ny 

E.K.B. September 

1953 Zoologi og folketro 
Av Hj. Broch. 

Det kan være og det er for mange Zoologer meget av en 
motesak dette at vi skal «standardisere» norske navn på 
dyreartene våre. Samme navnet brukes jo ofte forskjellig, slik at 
det blir brukt om en art i et område av landet, mens det på andre 
steder betyr en ganske annen art, og derfor oppstår det ikke helt 
sjelden misforståelser, da vedkommende ikke er oppmerksom på 
de lokale forhold. Det kan som eksempel pekes på at det flere 
steder i tysk literatur står om mullvarpen at den lever i Norge 
nordover til Dovre, ganske enkelt fordi jordrotta, vonden, av 
mange mennesker på øst- og sørlandet blir kalt mullvarp og 
jordhaugen~ som vonden skyver opp i engene de fleste steder 
nevnes som mullvarpskudd, enda mullvarpen overhodet ikke 
lever i Norge. 

Men under arbeid med den moderne standårdiseringen av nav-
nene er det kanskje ikke så mange av zoologene som overhodet 
tenker over, hva som ligger bak dette eller hint av navnene og at 
disse ofte har en sammenheng med gamle overleveringer og 
folketro, så de hører hjemme i det, vi betegner som 
«folkloristikken». Jeg skal komme inn på et ganske interessant 
eksempel. Kan hende andre under sin ferden rundt i vårt 
vidstrakte land etter hvert kan støte på andre som har like stor 
interesse.
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det Navn Hav-Æller, hvilke efter almindelig Indbildning skulle 
voxe paa Træe, ere næsten som tamme Ænder». Havella, autorisert 
navn isand, Clangula hyemalis (Lin.) er jo av alminnelige 
mennesker langs kysten nesten bare kjent fra vintertiden. 
Sommerdrakten skiller seg så sterkt fra bryllupsdrakten og 
hekkeplassene ligger slik til at de gamle nordboerne sikkert har 
hatt lite begrep om, hvor det ble av den vakre lille havella etter at 
vårtiden var forbi, og hele dens opptreden gjorde den vel egnet 
som ledd i sagnet om en and som gror fram av andeskjellene på 
drivvedstokkene, selv fargene hos fuglen og langhalsen høver godt 
sammen. Det kan være et spørsmål om ikke også skjæranden 
(kvinanden Bucephala clangula (Lin.)) ial fall i innlandsstrøkene har 
kommet med inn i stokkand-navnet, siden den hekker i hule trær; 
men noe klart bevis ser det ikke ut til, det er funnet her ennå. 

En annen sak er det at navnet stokkand etter hvert mere og 
mere har festet seg til den største av grasendene samtidig som 
sammenhengen med sagnet om andeskjellene har forsvunnet langt 
inn i tenkningens skåddeheim. Navnets opprinnelige innhold og 
betydning er blitt borte og vi kan i virkeligheten ikke nå engang 
med full sikkerhet si om vår tids stokkand i det hele hørte inn 
under denne betegnelsen fra først av. 

Mens nå stokkand-navnet så å si er knyttet til andeskjellets un-
derlag, er forholdet et ganske annet, når vi kommer over til dialekt-
navnet «bernikkelgås» for gaulgåsa. Dette er en forvanskning av 
det engelske navnet «Barnacle-Goose» på gaulgåsa (autorisert 
navn ringgås Branta bernicla (Lin.)) Det elste navnet på denne gåsa 
hos oss er etter alt å dømme «gaul» og tar uten tvil sikte på 
gaulingen, gåseskriket i trekktiden. Navnet lever samtidig i 
stedsnavnet «Gaulskjærene» flere steder langs kysten som i 
gammel tid har fått navnet sitt etter gåsa, da de er faste 
holdeplasser for den under trekket og derfor i alle år har vært de 
faste jaktplassene for jegeren i trekktidene. 

Det engelske navnet «Barnacle-Goose» viser klart til det 
eldgamle sagnet om at nettopp denne gåsa oppsto av 
andeskjellene. Ordet «Barnacle» er det engelske navnet på selve 
andeskjellet, sannsynligvis et gammelt ord som jeg ikke skulle 
kunne si, hvor er kommet fra eller om hentyder til noen egenskap 
hos langhalsene i det hele. Linne har sikkert ikke vært klar over 

som dyret vokser til. Ofte sitter flere dyr festet i samme 
skumdotten og vinker og vinker. Vi finner dem (og 
rekvedlanghalsene) nesten bare om ettersommeren etter sankthans 
og utover høsten. 

Det er ikke så meget å undre seg over at folk i middelalderen og 
tidligere satte tingene på hodet og trodde at langhalsene oppstod av 
«havets skum», enten det slik som hos den gulaktige langhalsen 
Lepas fascicularis Ell. & Sol. syntes å drive rundt i sjøen så å si uten 
feste eller det samlet seg langsmed en drivstokk som den 
langstilkete og mørkfargete langhalsen Lepas anatifera Lin, har satt 
seg fast på. 

Det dyret inne i skallene som de så sitte og vinke og vinke med 
de nesten fjærliknende myke armene sine, kan med litt hjelp av 
fantasien sis å ha en viss svak likhet med en fugleunge, og derfor 
påsto folkene også at det virkelig var en fugleunge. Og denne 
«fugleungen» koplet de så sammen med noen av de sjøfuglene 
som de kjente fra trekket vår og høst eller som de nesten bare så 
her i vintertiden, men som om sommeren var borte «i 
skoddeheimen» langt nordover. 

Det er flere arter av andefugler og gjess som oppfører seg slik. I 
første rekke har vi gaulen, den gåtefulle gåsa som bare gjester de 
gamle «Vesterøyene» og vår egen kyst på trekket og som vi nå 
vet, har sine hekkeplasser nordpå ved kanten av isødet: Men også 
flere av andeartene kommer med inn i bildet og det er mest 
sannsynlig at vi må søke opprindelsen til navnet «stokkand» her. 
Havskummet samlet seg langs rekvedstokkene, av dette oppstod 
langhalsene eller, med deres folkelige og mest utbredte navn, 
«andeskjellene» som festet seg til rekveden, og i disse 
andeskjellene ble «stokkender» klekt og utviklet. 

Flere vil vel her innvende at stokkanda har reiret sitt ved 
ferskvann og at den og reiret dens sikkert må ha vært vel kjent av 
alle landets beboere fra uralders tid. Dette er også høyst 
sannsynlig så. Men det er likeså sannsynlig at navnet «stokkand» 
bakover i tidene slett ikke helt ut har vært knyttet til Anas 
platyrhyncha Lin. Det kan enndog tenkes at denne arten 
opprinnelig ikke har vært innbefattet i begrepet stokkand! 

Går vi omlag to hundre år bakover i tiden til biskop Erich Pon-
toppidans «Norges Naturlige Historie» (1752), så finner vi i 
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inisert bernicla som artsbetegnelse, tydelig avledet av den 
vestnorske forvanskning «bernikkel» i dialektene der. Vi må 
uvilkårlig spørre oss om han har fått oppgitt dette navnet gjennom 
en av sine norske venner Hans Strøm eller J. E. Gunnerus som 
han sto i slik livlig brevveksling med? Han må ellers 
sannsynligvis ha kjent sagnet, siden . han har artsbetegnelsene 
anatifera («andebærende») og anseriferct («gåsebærende») på to 
av de langhalsartene, han satte navn på. 

Det er her pekt på, hvordan forskjellige dyrenavn - som ande-
skjell, stokkand, bernikkelgås - først blir forståelige for oss, når 
vi trenger noe inn i folkloristikken. Det fører her en bro over fra 
zoologien til filologenes leir og den broen har vært altfor lite 
beferdet fra begge sider slik at filologer har tydet gamle navn feil, 
siden de har saknet kjennskap til dyra selv, og zoologene har 
kommet i skade flere ganger for å konstruere rene misfostre av 
navn, siden de hverken har kjent (eller villet respektere) 
folklorens fortellinger og gamle sagn og derfor også har anbrakt 
etikettene på gale steder. Med sikte på orden har de av og til i 
stedet brakt forvirring. 

Går vi nå tilbake til eventyret om andeskjellene og gjessene, 
kan vi ta med et instruktivt trekk fra den menneskelige natur. Vi 
bør ta det med nettopp her, da det viser opportunistens evne til å 
nytte ut overtroen til egen fordel. 

De gamle holdt altså på at bernikkelgåsa (ringgåsa) oppstod 
og utviklet seg av andeskjell som igjen selv var oppstått åv havets 
skum. Men da var jo naturligvis gåsa heller ikke noen fugl, men - 
en fisk. 

Nå vet vi jo at katolikkene har fastedag om fredagene og 
derfor må de heller ikke spise kjøtt på disse dagene, mens de har 
lov til (og bør) å spise fisk. Ja vel, sa f. eks. munkene på 
Færøyene; men som paven har anerkjent, bernikkelgåsa er fisk 
siden den har oppstått av havets skum. Altså spiste de gåsestek på 
fastedagene. Dette var naturligvis til stor glede og meget praktisk 
for de matglade munkene, og det er et eksempel på anvendt 
zoologi i samhøve med tidens zoologiske kunnskap og vitenskap. 
Vi må uvilkårlig smile i vår tid - men vi må ikke glemme at 
hummeren er «fisk» etter lovgivingen i vårt land idag. 

Smånotiser 
Noen fuglenotiser. 

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes). I tida 15.-28. september 1952 så jeg på Kile 
i Stokke av og til noen (opptil 3-4) nøttekråker. Stedet hvor jeg så dem var noen 
hasselbusker som står nokså isolert, og om det dreide seg om en alminnelig invasjon 
kan jeg ikke si noe bestemt, da jeg ikke hadde anledning til å undersøke det noe mer. 
Jeg har ikke sett nøttekråker her før i de 10 årene jeg har bodd her, 

Lappspurv (Calcarius lapponicus). Også i år viste den seg i Stokke på vårtrekket. 
Så 2 stk. 26. april 1952. 

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus). 27. mai 1952 hørte jeg en rørsanger synge 
ved Kjelleolla, Tønsberg. Den satt kloss inntil veggen til Kjelle bensinstasjon, og den 
imiterte forbløffende godt mekregauk og rødstilk som den hadde til naboer. -1/6-52 
fant jeg et rørsangerpar i Arneberghølen i Råde, Østfold. De holdt på med 
reirbygging, og ved nærmere ettersyn fant jeg reiret som var så godt som ferdigbygd. 
Dette er visst første gang denne arten er sikkert påvist i Østfold. Ved et besøk samme 
sted 14/6-52 hørte jeg i alt fire syngende hanner. Antallet av rørsangere ved 
Borrevannet i Vestfold stiger for hvert år. Således hørte jeg 14/6-52 minst 15 hanner 
som sang. Ved Akersvannet i Stokke er den mer på stedet marsj, og våren 1952 hørte 
jeg bare en der 22/5. 

Sivsanger (Acrociphalus schoenobaenus). Hørte en syngende hann ved 
Presterødkilen, Tønsberg 22/5-52. 

Blåstrupe (Luscinia svecica). 24/8-52 så jeg en hann ved Nevlunghavn, 
Brunlanes. Det er første gang jeg har sett arten i Vestfold. Myrhauk (Circus 
cyaneus). Så et brunt eksemplar med hvit overgump - hunn eller ungfugl - på Kile i 
Stokke 14/9-52. 

Vepsevåk (Pernis apivorus): 30/5-51 fant jeg på Husum i Stokke et rovfuglreir 
som siden viste seg å være av vepsevåk. Det lå vel halvveis oppe i ei stor gran, ca. 11 
m. over bakken, og var «pynta» med friskt lauv og granbar. Da jeg fant reiret var det 
tomt, men 12/6 var det kommet to egg og ruginga var begynt. Ett par dager etter er 
antakelig hunnen blitt skutt, for da satt hannen i et tre ved siden av, og eggene var 
kalde. 26/6 var eggene borte, men det lå fremdeles friskt lauv på reirkanten. -16/6-52 
oppdaget jeg at reiret var tatt i bruk igjen. Det inneholdt to egg, ruginga var igang, og 
klekkinga fant sted ca. 10/7. Omkring 20/8 var ungene så store at de begynte å ta 
flygeturer rundt reiret. 29/8 var de forsvunnet fra reirplassen. Helt til ungene var 
flygedyktige ble reiret stadig påbygd med friskt lauv og granbar. 

Rørdrum (Sotaurus stellaris) : Natta mellom 4/6 og 5/6-52 hørte Ingvar 
Hagelund og jeg en rørdrum ved Borrevannet. Da vi litt over kl. 23 
kom roende mot rørskogen i sørenden av vannet fikk vi på vel en 
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Akerrikse (Crex crex) : Akerriksa er nå så sjelden å høre at den 
fortjener å nevnes. 22/5-52 hørtes to stykker ca. 500 meter fra 
hverandre. Jeg har ikke hørt den i Vestfold siden 1948. 

Myrrikse (Porzana porzana): Hørte noen slag av en myrrikse ved 
Presterødkilen 11/5-52. og ved Borrevannet hørtes en hele natta 
mellom 4/5 og 5/6-52. 

Vannrikse (Rallus aquaticus): 1/6-52 hørtes en ved 
Årneberghølen, Råde, og 24/6-52 en ved Borrevannet. 

Vaktel (Coturnix coturnix) : 28/6-10/7-52 ble det nesten hver 
kveld hørt en vaktel på Kile i Stokke, og 6/8-52 hørte jeg en på 
nabogården Døvle. 

Olav Haglund 

kilometers avstand høre dens dype basunstøt. Først trodde vi 
forresten det var en båt som tuta i Oslofjorden! Men vi ble da 
snart klar over hva det var. For en fantastisk fuglelåt! Den er da 
også sammenlikna med så mangt: oksebrøl, tåkelur, lydbøye,fjern 
torden, is som slår sprekker osv. Som vi rodde nærmere hørte vi 
samtidig både rørdrummens brøl, knoppsvanas rop og myrriksas 
slag. Det hele med den jevne dur fra hettemåkekolonien som 
bakgrunn. - Rørdrummens basun lød ganske regelmessig med 6-7 
støt av gangen, og et par minutter mellom hver serie. Fra to tida 
og utover ble det lengere og lengre mellom seriene, og kl. 5 var 
det helt slutt. Vi kom den så nær at vi utmerket godt hørte de 
innledende lyder i hver strofe: «Hut - hut - hut - hut - Boooh! - 
hut - Boooh! - » osv. Men å komme den helt inn på livet fant vi 
nytteløst, for rørskogen var her praktisk talt umulig å ta seg fram 
i. - Da vi besøkte stedet igjen om kvelden 24(6 hørte vi ikke noe 
brøling, men ved 21 tida kom det inne fra rørene noen brummende 
lyder som kanskje skrev seg fra den. - Etter Løvenskiold: «Norges 
Fugler» er ikke rørdrummen observert i Norge i sommerhalvåret 
før. 

Knoppsvane (Cygnus olor) : Samme natt vi hørte rørdrummen, 
så og hørte vi også et knoppsvanepar i Borrevannet. Etter 
litteraturen skal knoppsvana for det meste holde seg taus, men 
disse hadde et kraftig, vidtlydende rop som kanskje kan gjengis 
som «ka- a - a -arrr!» Denne låten hørte vi fra vi kom ved 23 tida 
og henimot midnatt. Da vi kom nærmere hørte vi også hannens 
snorkende mishagsytringer. Hvorvidt de forsøkte på hekking er 
usikkert, men det så ut som de hadde valgt seg et revir som de 
nødig ville forlate. Etter opplysninger fra Øivind Aashamar som 
bor ved vannet, var de sett her hele våren, og de ble også sett 
senere på sommeren, men aldri i følge med unger. Om disse 
svanene var ordentlig ville er kanskje uvisst, men de gav iallfall 
inntrykk av å være det. 

Knekkand (Anas querquedula) : Så flere knekkender ved 
Akersvannet 4/5-52. Bl.a. to hanner i lufta på en gang. lli5-52 så 
jeg et par ved Presterødkilen, og 22/5 flere stykker ved 
Akersvannet, men noe reir ble ikke funnet her tross lang leiting. 

Lappspove (Lirraosa lapponica) : Et eksemplar av denne arten ble 
sett ved Tønsberg 14/9-52. 

Skogsnipe (Tringa ochropus) : 7/8-11/8-52 holdt det seg ei 
skogsnipe i gjødselkjelleren (!) her på Kile, hvor den levde høyt på 
fluelarver o.l. kryp. 

Sotsnipe (Tringa erythropus) : 3018-52 så den engelske 
amatørornitolog H. Johnson og jeg et eksemplar av denne arten ved 
Presterødkilen, og 14/9-52 så jeg tre stykker samme sted. 

Svartterne (Chlidonisa niger) : Ved hettemåke-kolonien på 
Knappholmene i Råde. Østfold, så jeg 1/6-52 en svartterne. 

Seint kull av gråsisik (Carduelis flammea (L)). 

I Varberg kolonihage ved Egersund, Rogaland, ble det i slutten 
av september 1952 funnet et småfuglreir med 5 egg som ble 
klekket ca. 1. oktober. Reiret lå i en gullregnbusk, og finneren 
trodde det var av tornirisk. Han tok tre av ungene og matet dem 
opp. 

Imidlertid fikk fuglekjenneren Torbjørn Feyling, Stavanger, høve 
til å se fuglene da de var voksne, og han kunne slå fast at det ikke 
var tornirisk, men gråsisik (Carduelis flammea (L)). 

A. Bernhoft - 

Osa. Stæren (Sturnus vulgaris) kan ete byggkorn. 
Noen ganger har jeg funnet enkelte byggkorn i kråsen på stær 

(Sturnus vulgaris), og jeg har sett at denne fuglen stundom om 
høsten har hakket i kornaks som er blitt liggende igjen på åkeren. 
Dette stemmer med det som står i «Fuglene i Norden», at stæren av 
plantekost også eter korn. 

Men at den formelig kan proppe seg med korn, fikk jeg et bevis 
for høsten 1953. En dag i september kom en bonde ned på 
ornitologisk stasjon med 12 stær som han hadde skutt av en stor 
flokk som satt på en byggåker hvor kornet nettopp var skåret. Han 
bad meg undersøke om fuglene hadde forsynt seg med bygg. 

Det viste seg at hos samtlige 12 eksemplarer inneholdt kråsen 
utelukkende byggkorn og litt grus. Av hensyn til stærens renome, 
får vi håpe at ovenstående tilfelle hører mer til untagelsen. 

A. Bernhoft-Osa. 

Storjo, (Stercorari2cs s. skua (Brun.), skutt ved Lillesand. 

Veterinær A. Skaar, Lillesand, meddeler i et brev til 
undertegnede, at det utenfor Lillesand ble skutt en storjo, 
Stercorarius s. skua (Brizn.), den 6. november 1952. Fuglen som 
var en ung hann hadde en totallengde av 610 mm og vingelengde 
420 mm. Eksemplaret ble montert og avgitt til Lillesand 
folkeskole. 

A. Bernho,it-Osa. 24 
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Vingemålene hos lerka, (Alauda arvensis L.). 
som buplass for interessante fugler og pattedyr. Disse forskjellige 
interesseområder er forsøkt forenet i boka, og vi har fått en allsidig 
fremstilling av alle sider av ferksvannsbiologien. 

Først gir forfatterne en kort oversikt over de fysisk-kjemiske for-
hold i ferskvann som har mest å si for plante- og dyrelivet. Når 
leseren har fått den fysikalske bakgrunn, blir livet i ferskvann be-
handlet ut fra et økologisk synspunkt. Dette stoffet utgjør hoved-
parten av boka. De viktigste miljøfaktorer i ferskvann blir satt i 
samband med plante- og dyrelivet på de forskjellige levesteder. 
Videre drøftes utbredelsesproblemer, vandringer, spredningsmåter, 
osv. Et par avsnitt er viet næringskjeder og produktivitet, en over-
sikt som fører fram til en diskusjon av praktiske fiskerispørsmål. 

Et mindre avsnitt om planter og dyr som holder til i nærheten av 
ferskvann runder det hele av. Da begge forfatterne er zoologer, er 
hovedvekten naturlig lagt på den zoologiske del av limnologien. 

Boka holder en mer vitenskapelig tone enn det er vanlig i bøker 
av denne type. Planter og dyr nevnes med sine latinske navn, og 
deler av teksten er sammendrag av originalavhandlinger hvor kilder 
er angitt. Fremstillingen er over alt fulgt av gode eksempler, men 
disse er nesten overalt hentet fra engelske forhold. Men dette gjør 
ikke bokas generelle kapitler mindre verdifulle for utenlandske 
lesere. Den vil egne seg ypperlig for biologi-interesserte av alle slag 
som vil ha en generell oversikt over dyre- og plantelivet i ferskvann 
sett fra et økologisk synspunkt. 

Boka inneholder 40 ualminnelige vakre fargeplansjer, dessuten 
svart-hvitt fotografier og diagrammer. 

Kåre Elgmork. 

For en tid siden fikk jeg tak i en levende lerka (Alauda arvensis) 
og målte vingelengden for å se om det var en hann. Jeg slo opp i 
Løveskiolds «Håndbok over Norges fugler» og fant følgende 
vingemål: 104 -120 mm for hannen og 100-116 mm for hunnen. 
Etter dette går målene for de to kjønn over i hverandre. Det 
opplyses ikke om disse mål er tatt på norske eksemplarer. 

Niethammer angir i sin håndbok vingelengden hos 45 hanner 
til 109-118 mm og hos hunner til 97-106 mm. Hos Hartert er de 
tilsvarende tall 110-120 for hannen og 95-105 for hunnen. Det 
stemmer nesten med målene i Witherby «Britisk Birds» som oppgis 
til 111-122 mm for hannen og 99-108 for hunnen. I følge «Våre 
Fåglar i Norden» er målene 109-122 og 92-108. 

Det er ikke så mange norske lerker jeg selv har hatt høve til å 
måle og bestemme kjønnet på, men hittil har alltid hannen vært 
avgjort størst. Ved målingen i en skinnsamling er jo resultatet helt 
avhengig av om den som skinnla fuglene, har bestemt kjønnet 
riktig. Det er som en vet, ofte meget vanskelig å bestemme kjønnet 
på høsteksemplarer om disse er skutt i stykker eller har ligget så 
lenge at de har begynt å surne. 

A. Bernhoft-Osa. Bokanmeldelser T. T. Macan and E. B. 
Worthington: Life in Lakes and Rivers. 
The New Naturalist 
series. Collins. London 
1951. 

Ferskvannsbiologien har en lite fremtredende plass her i landet, 
og den som vil søke en innføring i emnet gjennom lesning, må ty til 
utenlandske bøker. Av bøker om ferskvannsbiologi som er kommet 
ut i de senere år, skal en legge merke til «Life in Lakes and Rivers» 
skrevet av to fremragende engelske vitenskapsmenn, entomologen 
Macan og fiskeribiologen Worthington. 

Forfatterne sier i begynnelsen av boka at de vender seg til folk 
med tre slags interesseområder i ferskvann. For det første til dem 
som er interessert i alle slags små dyr og planter som finnes i 
ferskvann. Den andre gruppen er de som med fiskestang i handa 
ser alle problem i ferskvann ut fra deres betydning for et godt fiske, 
og til slutt til alle dem som gjennom en kikkert ser på vann og elver 

Handbuch der Zoologi. 

Gegründet von Willy Kükenthal. Fortgeführt von 
Thilo Krumbach. Herausgegeben von J.-G. 
Helmcke und H. v. Lengerken. - Bd. 7, Erste Hälfte, 
Lief. 4. O. v. Wettstein. R e p t i 1 i a. 4°, 103 sider 
med 92 figurer. - Walther de Gruyter, Berlin 1954. 
DM 36,00. 

Handbuch der Zoologi er en av de håndbøkene, en vitenskapelig 
arbeidende zoolog uvegerlig først og sist må gripe til for å orientere 
seg. Det er hittil ingen som helt ut kan konkurrere. - Kükenthal 
hadde lagt den en god del knappere an fra først av, noe vi ser klart 
av første bind som var ferdigredigert, innen han døde. Krumbach 
utvidet med en gang omfanget meget sterkt, mange vil kan hende 
synes altfor sterkt, slik at det er oppstått et uheldig misforhold 
mellom første bind (encellede, svamper og huldyr) og de etterføl 
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gende. De siste er ikke bare vokset enormt i omfang i forhold, men 
også tallet er steget fra den første planens 4 til hele 7 bind så hånd-
boken nå ialt blir på 8 bind. 

For annen gang har en verdenskrig brakt forstyrrelser og 
forsinkelse med seg, og mange har vel trodd at verket aldri ville bli 
fullført. Men nå ser vi altså at det igjen har kommet liv i saken idet 
sluttheftet om krypdyrordenen Crocodilia (krokodiller) er kommet. 
Det omhandler krokodillenes sanseorganer, ernæringsorganer, 
åndedrettsorganer, blodåresystem, ekskresjons- og 
forplantningsorganer, deres embryonale og postembryonale utvikling, 
regenerasjon og misdannelser, parasitter og fiender, deres fysiologi og 
psykologi, økologi og forhold til den menneskelige kultur, deres 
geografiske forhold og tilslutt deres systematiske klassifikasjon. 
Navnet v. Wettstein borger for kvaliteten. 

Hele den zoologiske verden hilser det med største glede at Hand-
buch der Zoologie fortsetter i samme verdifulle spor som før og at vi 
nå kan ha grunnet håp om at håndboken skal bli fullført og 
ajournert. De delene som kom ut, innen krigen stanset det kulturelle 
arbeid i Tyskland, har vært av uvurderlig betydning for vår 
undervisning og annet arbeid i zoologisk retning, og det er med glede, 
vi ser fram til at dette standartverket kan foreligge komplett. 

Hver av disse fire artene blir behandlet for seg, og forfatteren 
har i hvert tilfelle fulgt utviklingen fra de første fuglene kom til 
rugestedene tidlig på våren, og til ungene var blitt store og 
flokkene trakk bort fra koloniene igjen ut på sommeren. Rugetida 
er den livligste epoken i fuglens liv, og Perrys skildring av det 
som skjer på sjøen, i lufta og på avsatser og i jordhuler i disse 
hektiske dagene vitner om en glimrende iaktagelsesevne. Han 
forteller om de forskjellige artenes valg av reirplass, og om 
kampene parene imellom for de små områdene de har anektert 
som sine. Det er ofret stor plass på fuglenes sexualvaner, og når 
ungene er klekket tar forfatteren for seg fiske- og foringsvanene. 
Perry er sterkt opptatt av fuglenes psyke og søker stadig å vise 
hvodan oppførselen er bestemt av en rekke instinkkomplekser - 
som skifter og avløser hverandre. Et ytre stimuli. vil gi forskjellige 
reaksjoner hos et og samme individ alt etter hvilke instinkter 
som er dominerende for tida. Når fuglene reagerer annerledes 
etter klekkinga av ungene enn under ruginga, skyldes det at 
rugeinstinktene er avløst av nye instinkter. Forfatteren forteller 
alltid interessant om dette emnet, men jeg skulle ønske han 
hadde uttrykt seg litt mindre skråsikker om et så usikkert emne. 

Boka inneholder ikke noe eget kapitel om beskatning og død, 
men etter å ha pløyd gjennom den har en likevel fått et utmerket 
bilde av de farene og fiendene fuglene er utsatt for. 

Alan Richardson har illustrert «Lundy» med 37 hel - og 
halvsides fotografier. Bildene står utmerket til teksten, og det er 
enkelte perler blant dem; men kvaliteten er noe ujevn. 

Forholdene i Sør-England er neppe de samme som ved vår sør- 
og vestkyst, men det aller meste av det som sies om fuglene fra 
disse sydlige farvatna kan sikkert uten videre overføres til våre 
hjemlige forhold. Jeg vil anbefale alle som er interessert i sjøfugl å 
lese boka. 

«Lundy» kan fås på Universitetets studentkontor og koster bare 
kr. 8,35. Kanskje De i studentkontorets utvalg av biologiske 
litteratur vil finne mere av interesse. 

Martin T. Anfinnsen. 

Hj. Broch. Richard Perry: Lundy, Isle of puffins. Med 
fotografier av Alan Richardson. Utgitt av Lindsay 
Drummond ltd. London. 

Når en studerer den flommen av populærvitenskapelig biologisk 
litteratur som årlig kommer ut på engelske forlag, er det ikke fritt 
for at en føler seg en smule beskjemmet over hvor lite det finnes av 
den samme varen her hjemme på berget. Naturligvis er det ura for 
en liten nasjon å ta konkurransen opp med en stormakt, også på 
dette området, men forskjellen i innbyggertallet forklarer ikke alt. 
Like viktig er det at englenderne er mye mere interessert i dyrelivet 
enn den jevne nordmann. Særlig ornitologien ligger øyboernes 
hjerte nær, og fuglebøkene utgjør en stor del av bokflommen. 

Våren og sommeren 1939 tilbragte Richard Perry fem måneder på 
Øya Lundy ytterst i Bristolkanalen, og i boka av samme navn for-
teller han om fuglelivet på øya. Både de faste rugefuglene og de mere 
sjeldne gjestene under trekket blir omtalt, men Perry har særlig sam-
let interessen om fire arter, nemlig alke, lomvi, lundefugl og krykkje. 
Disse fuglene er jo så kjent fra vår egen kyst at enhver fuglevenn 
kjenner dem - om ikke ved selvsyn så i alle fall av omtale. Det er av 
den grunn jeg mener boka bør ha interesse for en norsk leser. 

«Fortellinger om a11 verdens dyr». 

Bind I og II av Johs. Krogsrud og J. Vasshaug. Aschehoug 1951. Alle 
som underviser i zoologi, er interessert når det kommer nye bøker som 

forteller om dyreverdenen. Her i Norge har vi helt til i det siste vært 
fattige på bøker som forteller om dyrene på en interessant og lett måte. 
Det er nå 2-3 år siden disse bøkene kom, men nettopp derfor kan det 
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dyr» er utdrag fra det svenske «Djurenes underbara liv» (utgitt av H 
Berglind och N. Wikstrøm på Bokforlaget Natur och kultur), som 
igjen bygger på dyreskildringer av den danske forfatter og pedagog 
I. Lieberkind. 

De som kjente til «Djurenes underbara liv», hadde nok lenge 
ventet på en norsk utgave. Det var derfor gledelig at Johs. 
Krogsrud og J. Vasshaug, som også både er forfattere og 
pedagoger, tok seg av oppgaven. Sammen med Aschehoug forlag 
har de ali ære av det utstyr og den framstilling som bøkene har 
fått. 

De norske utgiverne har valgt å samle skildringene slik at bind I 
omfatter norske dyr og bind II dyr i fremmede land. Det vil sikkert 
vise seg å være en fordel. 

Innenfor hvert bind er dyregruppene ordnet i den rekkefølge de 
til vanlig blir gjennomgått i skolen, innenfor gruppene er dyra 
ordnet alfabetisk. I hver del står også register for den andre delen. I 
praksis er det meget verdifullt. 

Som i den svenske utgaven er hvert dyr beskrevet ved hjelp av 
en tegning, en faglig petitekst på noen få linjer og til slutt en 
verdifull aktskildring av hvert dyr. Tegningene virker ofte for 
stilisert, og kunne sikkert med fordel vært erstattet av gode 
aktfotografier. Skildringene belyser på en morsom måte typiske 
sider ved dyrets levevis og kroppsforhold. 

Den enkelte artikkel er så kortfattet at det passer å ta den ved 
siden av at en gjennomgår et dyr i læreboka. Det er alltid en 
kjærkommen avveksling til stoffet i læreboka. 

Bøkene er så gode at de bør finnes i alle lærerbiblioteker og på 
alle skolestuer. 

Arne Hauknes. 

 Foreningsmeddelelse 

Til medlemmene i Norsk Zoologisk Forening. 

Vårt kartotek viser at endel medlemmer ennå ikke er ajour med 
kontingenten. Utgivelsen av «Fauna» er helt avhengig av at samtlige 
medlemmer betaler sin kontingent så snart som mulig etter å ha 
fått kontingentkrav, og vi tillater oss å be de medlemmer som står 
til rest å betale snarest. Hvis de har mistet innbetalingskortet som 
vi sendte i mars eller forøvrig er i tvil om noe vedrørende 
kontingenten, så vær så vennlig å henvende Dem til Norsk 
Zoologisk Forening, adresse: Universitetet, Blindern. Vi minner om 
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