


Svarthalespove, islandsspove (Limosa limosa) 
sett for første gang på Østlandet. 

Av Erling Stensrud og Dagfinn Møller. 

Den 1. mai 1958 tilbrakte Erling Stensrud flere timer i området 
sydvest for Oslo Lufthavn, Fornebo. Dette sted er godt kjent av de 
fleste ornitologisk interesserte i Oslodistriktet, ikke minst på grunn 
av at det er et meget benyttet ekskursjonssted for Norsk Zoologisk 
Forenings Osloavdeling. Området som er av spesiell ornitologisk 
interesse, er ganske lite, ikke mere enn ca. 500 X 500 m, og ligger 
mellom Oxenøya og Koksa. Lilløykilen er det naturlige sentrum i 
dette fugleparadis. Området er hekkeplass for en rekke tildels 
interessante fuglearter, og hvileplass for en rekke mer eller mindre 
sjeldne trekkgjester. 

Ca. klokken l l om formiddagen den 1. mai observerte Stensrud 
en fugl ute på ei lita myr i området. Den fanget straks hans 
interesse, og ble iakttatt på ca. 75-100 meters avstand i kikkert. 
Den spankulerte rundt på myra midt oppe i en hettemåkekoloni og 
holdt seg på stedet i de 4-5 timene Stensrud var der. Stensrud 



tok den først for å være en lappspove, men 11. mai var han på 
stedet igjen og jaget fuglen opp fra samme stedet som den var 
iakttatt sist. Fuglen tok en runde over området og kom etter en 
stund tilbake. Stensrud tok en skisse av de spesielle artskjennetegn, 
og nærmere undersøkelser viste at det måtte være en Limosa 
limosa. Begge dagene var det sol og glimrende 
observasjonsforhold. 

12, mai ble Dagfinn Møller med utover for å se på fuglen, og 
heldigvis var den fremdeles på stedet. Den holdt seg ute ved 
hettemåkekolonien i selskap med noen viper, rødstilk og strand-
sniper. Stensrud gikk fuglen opp, mens Møller iakttok den 
gjennom kikkert slik at de spesielle artskjennetegn skulle bli 
bekreftet. Fra en liten fjellknaus har man glimrende oversikt over 
hele myra, og selv om det var gråvær, var observasjonsforholdene 
fine. De hvite vingebånd, de lange ben langt utenfor halen og den 
hvite halen med det brede svarte båndet ytterst var lett kjennelig. 
Fluktbildet var meget karakteristisk. Det var ikke mulig å høre 
noen låt fra fuglen, men hettemåkene holdt et fryktelig leven. -
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snart tilbake, og vi hadde god anledning til å iaktta den der den 
spankulerte rundt på myra. For oss syntes den å ha spesielt langt 
nebb og faktisk helt rett. Vi mener at det er sannsynlig at det var 
nominatformen Limosa limosa limosa (L.) som ble observert. 
Denne er rugefugl i Danmark og i Syd-Sverige, hvor den i de 
senere år har tatt seg svært opp. I Danmark kalles fuglen for Stor 
Kobbersneppe og i Sverige Rødspov eller Långnäbb. 

På Island finnes en annen rase, Limosa limosa islandica 
Brehm. En hann av denne rasen ble skutt 17. mai 1926 på 
Nærland, Jæren, en hann og tre hunner samme sted og samme dato 
i 1927. En fugl, antagelig av denne rasen, ble sett ved 
Grudevannet, Jæren 2. juni 1935 og 3 fugler samme sted 4. og 5. 
juni 1947 (Fuglene i Norden). 

Dette er såvidt vi vet de eneste iakttakelser som er gjort i 
Norge av Limosa limosa tidligere. 

Området ved Fornebo som er av ornitologisk interesse, har i 
tidligere år vært atskillig større, men flyplassen krever stadig mer 
plass. I øst er det et svært sumpig område dekket av takrørskog. 
I vest stikker det inn fra Oslofjorden en typisk Østlandskil, 
Lilløykilen, langgrunn og med en sumpig myr innenfor, som det 
rinner en bekk igjennom. Det var på denne myra svarthalespoven 
ble iakttatt. Myra er adskilt fra takrørskogen i øst ved en lav 
trebevokst ås. Helt i øst lå for få år siden et tjern med en stor 
hettemåkekoloni. Der ligger det idag en stor flyhangar. Flyene 
starter og lander få hundre meter i nord hele dagen, og natten med, 
uten at det ser ut til å forstyrre fuglene det minste. Selv svarthale-
spoven som var nokså sky og ikke tillot oss å komme nærmere enn 
ca. 75 meter, lot seg ikke affisere av fly. 

14. og 16. mai ble fuglen ikke sett der ute, og det er sannsynlig 
at besøket derfor ble kortvarig. Ved flyplassens ytterligere 
utvidelse, bl. a. skal en ny rullebane for jetfly legges rett over 
området, må man gå ut fra at alt blir ødelagt og at denne idyllen 
ikke igjen får et slikt sjeldent besøk. 
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4. Kystregionen omfatter selve havslinjen, den har en 
utbredelse i nord-sydretning, og får p.g.a. Golfstrømmen en 
forholdsvis liten forskjell i nordlige og sydlige deler. Hver av de 
nevnte regioner kan deles inn i en mengde mindre områder. 

I områder med ekstreme livsbetingelser finner vi et lite arts-
antall, mens antall individer kan være stort. Et tydelig eksempel 
er løpebillenes fordeling i de forskjellige regioner. Her øker 
antallet fra 5 i den øverste alpine region, til et antall av 316 i de 2 
nedre regioner. I alt fins det 362 arter av løpebiller i Skandinavia. 
Men uansett inndeling må vi huske at artenes grense ikke er 
stabile, og at en arts utbredelsesområde ikke er en 
sammenhengende flate, men en sum av punkter. 

Foruten innvandringen er det mange faktorer som virker inn 
på insektenes fordeling, og faktorene virker aldri alene. En faktor 
som er utslagsgivende innen en biotop, kan være av underordnet 
betydning i en annen, og de forskjellige arter reagerer heller ikke 
likt på de samme faktorer. 

De faktorer som virker inn, kan grupperes på forskjellig måte. 
Svært ofte deles de i de såkalte eksistensfaktorer og sprednings-
eller dynamiske faktorer, hvorav den første gruppe først og 
fremst regnes med til de økologiske. Det sterke 
avhengighetsforhold mellom faktorene gjør et slikt skille 
vanskelig, og jeg har valgt å bruke økologi i ordets videre 
betydning. 

De klimatiske faktorer har innflytelse på insektene både i 
positiv og negativ retning. Angående temperaturen er det f.eks. 
ved forsøk med rismelbillen funnet en optimumshastighet for 
billens utvikling ved 35° C. Ved 20° kunne puppene dannes, men 
det ble ingen klekking, heller ikke kunne utviklingen fullføres 
ved 40°. Insektene har som andre dyr en øvre og en nedre tempe-
raturgrense, for mange insekter ligger den øvre grense på 40-45°, 
men varierer sterkt fra art til art, og det er innlysende at om-
givelsenes temperatur har stor innflytelse på insektartenes 
fordeling. Foruten den daglige rytme varierer temperaturen 
kraftig i løpet av året, og spørsmålet må bli hvilken tid av året 
temperaturen øver den største innflytelse. Vinterstid er 
størstedelen av Skandinavia dekket av snø, og selv om 
lufttemperaturen kan svinge ganske kraftig, vil dette så godt som 
ikke spille noen rolle for 

Økologiske faktorer som påvirker insektf aunaens 

fordeling i Skandinavia. 
Av Ragnhild Sundby. 

De forskjellige insektarter, i likhet med alle andre dyr, er å finne 
innen høyst forskjellige biotoper. Enkelte arter har en vid 
utbredelse, andre er å finne bare innen sterkt begrensede områder. 
Dyrene setter visse krav til sine omgivelser, og omgivelsene på sin 
side tilbyr dyrene forskjellige levevilkår. 

Ser vi på Skandinavia som insektenes leveområde, er det høyst 
forskjellige miljøbetingelser som tilbys, fra de snødekte områder 
med ekstreme forhold, til Syd-Sveriges mildere klima. På grunn av 
beliggenheten vil vi fra nord til syd finne til dels kraftige for-
skjeller i miljøfaktorene, ikke minst i temperaturen, som igjen 
gjenspeiler seg i faunaen, men foruten forandringene i horisontal-
retningen, har vi også den vertikale fordeling som på mange måter 
kan svare til syd-nord fordelingen, men forskjellene er større her 
innenfor samme distanser. Dyregeografisk sett kan vi dele inn hele 
Skandinavia i forskjellige regioner som hver danner økologiske 
enheter. Ekman skilte mellom 4 hovedregioner: 1. Den arktiske 
region som omfatter store deler av Norge og går helt ut til havet i 
Finnmark. Den nedre grense regnes ved grensen for sammen-
hengende skog, og etter vegetasjonen kan regionen deles inn i 
vertikalsonene: tregrensebeltet, vidjebeltet, dvergbjørkbeltet og 
lavbeltet. Klimatisk sett finner vi ganske store variasjoner, men 
klimavariasjonene i horisontal retning er allikevel ikke så store 
som vertikalt. Temperaturen er omtrent den samme i likeverdige 
vegetasjonsbelter. Middeltemperaturen for juli ligger på omtrent 
10° C i tregrensen. 

2. Den høyboreale region ligger nedenfor den arktiske, og 
omfatter på en måte en mellomfauna. Den strekker seg ut i for-
skjellige retninger, og har julitemperaturer mellom 11° og 15°. 

3. Den syd-skandinaviske region omfatter størstedelen av Syd-
Sverige, Jæren og Oslo-området. Nordgrerisen har en middel-
temperatur for juli på 15°. 
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finnes i Sverige bare i de sydlige deler. Løpebillene overvintrer 
dels som larver, dels som imago, og det har vist seg at antall arter 
som overvintrer som larver, øker fra øst mot vest. Larvestadiene 
er termisk ømfintlige utviklingsstadier og krever milde kritiske 
perioder. 

Varigheten av temperaturintervallene er selvsagt også av 
betydning, f.eks. antall frostdager, sommerens lengde o.s.v. 

Nedbør og fuktighet er faktorer av stor økologisk og dyre, 
geografisk verdi, men gjør seg sterkest gjeldende i særlig tørre 
eller særlig fuktige områder, og vi har her i Skandinavia via få 
områder, de eneste som kan nevnes er fjellenes lyngmoer, hvor 
insektene p.g.a. for liten fuktighet ikke kan leve. Anderledes 
stiller det seg med områder med stor nedbør. Her har vi de norske 
vestlandsområder med Skandinavias største nedbørsmengder. 
Insektfaunaen på Vestlandet er fattig i forhold til andre områder 
med omtrent samme temperatur, og det er ikke umulig at 
nedbøren er en av faktorene. Pagenstecher har vist at antall 
sommerfuglarter avtar fra øst mot vest. I regnvær hindres 
sommerfuglene i å fly, eller kanskje det heller er mangel på 
solskinnsdager som her er areal, begrensende. Med sin sterke 
kitinisering skulle en vente at mange insekter var lite avhengig av 
fuktighet, forsøk har imidlertid vist at de fleste er sterkt 
vannelskende, ja ofte er reaksjonen overfor fuktighet sterkere enn 
overfor termisk innvirkning. Vi må kunne gå ut fra at nogenlunde 
samme forhold gjelder i naturen, og at fuktighet nest etter 
temperaturen er den viktigste klimafaktor. 

Det vi hittil har behandlet gjelder makroklimaet, som på en 
måte bare er et speilbilde av de egentlige forhold, og det er inn-
lysende at jo høyere opp fra bakken målingene foregår, jo større 
områder vil målingene representere. Måler vi temperaturen fra 
bakken og oppover, finner vi at de avleste verdier til enkelte 
tider av døgnet kan variere flere grader på bare noen få 
centimeter. Foretas de samme målinger på steder med litt 
forskjellig beliggenhet og vegetasjon, vil temperaturene i 
tilsvarende høyde fra bakken være nokså forskjellige, den 
største forskjell viser temperaturen på jordoverflaten og like 
over. Det samme ville vi finne for fuktigheten. Dette illustrerer 
ganske tydelig hvor forskjellig livsbetingelsene kan være innen 
nærliggende områder, og at mikroklimaet 

insektene i jordbunnen, under det beskyttende snødekket vil 
temperaturen være temmelig konstant. For insekter som over-
vintrer på mer utsatte steder, f.eks. trærnes stammer og grener, 
er vinteren en kritisk periode, ikke minst er det den kraftige 
variasjon som er utslagsgivende. 

Sommertemperaturen spiller for mange insekter en atskillig 
større rolle. Det er i denne tiden formeringen foregår, og av 
sommermånedene er det igjen temperaturen i juli som har vært 
tillagt størst biologisk betydning. Insektenes utbredelse, f.eks. 
deres nordgrense, har ofte vært forsøkt satt i forbindelse med 
områdenes gjennomsnittstemperaturer, f.eks. juli-isotermen, og 
ser vi på temperaturforholdene i Skandinavia og insektenes 
utbredelse, vil vi finne en viss sammenheng for en del arter. Det 
er selvsagt mange andre ting som spiller inn, men en del insekter 
kan vi skille ut som mer varme- eller kuldekjære enn andre. I 
Syd-Sverige omkring sjøene finnes områder med en 
middeltemperatur for juli på 17° C, et område med rik fauna, og 
mange sydlige elementer. Spørsmålet ble om det virkelig var 
temperaturen som var den utslagsgivende. I et temperaturorgel 
med et temperaturintervall på 20°, fra 10-30, ble 2 og 2 arter av 
biller innen samme slekt hvorav den ene hadde en utbredelse 
utenfor det varme området, prøvet. Artene foretrakk forskjellige 
temperaturer, men i alle forsøk viste varmearten en 
temperaturpreferanse på 2.8-5.6° høyere enn arten med større 
utbredelse. 

Tilsvarende forhold er funnet for biller i områder med arktisk 
klima. En løpebille som bare forekommer i den alpinske region, 
ble sammen med en del andre biller fra samme område, men som 
dels hadde en større utbredelse, prøvet i det samme temperatur-
orgel med et temperaturintervall på 5-35°. Billen viste en tydelig 
preferanse for de laveste temperaturer, vi kan her nesten snakke 
om en skrekkreaksjon for de høyere temperaturer. 

Vår- og høsttemperaturene er kritiske for insektenes 
formering, og i disse perioder er det kanskje ikke så mye 
middeltemperaturen som minimumstemperaturen som spiller inn. 
På vestkysten av Norge får vi p.g.a. Golfstrømmen gunstige 
klimatiske betingelser vår og høst, og en del biller når her en 
større utbredelse enn ellers i Skandinavia. En løpebille som i 
Norge nesten når 64. breddegrad, 
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spiller en mye større rolle dyregeografisk sett enn 
makroklimaet. Det er imidlertid umulig å få kartlagt hele 
Skandinavia mikroklimatisk sett, og til de større oversikter må 
vi nøye oss med makroklimatiske forklaringer. 

Et arbeide som ganske godt illustrerer mikroklimaets 
innflytelse på en arts utbredelse, er et arbeide over en løpebille 
som finnes på fuktige lokaliteter omkring Stockholm. En 
nærstående art har en noe større utbredelse i Sverige og er også 
funnet i Norge. Ved Målaren hvor begge arter ble funnet, kan 
bredden deles i 2 tydelige områder etter vegetasjonen. Området 
nærmest vannkanten (prøvefelt I) var meget fuktig og med til dels 
glissen vegetasjon, vegetasjonen innenfor besto hovedsakelig av 
takrør. En undersøkelse av faunaen i de to områder viste at 
prøveflate I, nærmest vannet, hadde en utpreget sydlig fauna, 
prøvefelt II en mer indifferent fauna med et svakt nordlig innslag. 
Ved temperaturmålinger vistes at maksimumstemperaturen i juli 
på lokalitet II ikke nådde minimumstemperaturen for den 
tilsvarende kurve for lokalitet I. Begge var dagtemperaturer. De 2 
lokaliteter lå 113 m fra hverandre. Vi kan her med en viss rett 
snakke om en varme- og en kulde-flate. Den ene arten ble bare 
funnet i lokalitet I, altså i varmeflaten den andre i begge felter. 
Ved temperaturpreferanseforsøk med disse arter viste den 
varmekjære arten en temmelig konstant temperaturpreferanse på 
20°, uavhengig av værelsestemperaturen, mens den andre viste en 
både lavere og mer labil temperaturpreferanse. I forbindelse med 
mikroklimaet kan også nevnes at en løpebille, til tross for at den 
er funnet i arktiske strøk, viste en ganske høy 
temperaturpreferanse. Ved nærmere undersøkelse i felten viste 
det seg at den bare fantes på soleksponerte steder. 

For de insekter som er knyttet til jordoverflaten kan dennes 
beskaffenhet være av stor betydning. Biologisk sett er det dens 
fuktighet, fysikalske og kjemiske egenskaper som spiller inn. 

For de gravende insekter vil kornstørrelsen spille en viss rolle. 
Partikkelstørrelsen vil bestemme hvorvidt dyrene kan bevege seg 
på overflaten og hvorvidt det er mulig for de å grave. Krogerus 
fant en løpebilleart på lokaliteter med fin sand, mens den manglet 
på lokaliteter like i nærheten som hadde mer grovkornet sand. 
Arten er en nokså svak graveform, og han slår fast at selve korn 

størrelsen har en vesentlig innflytelse på mange insekters valg av 
biotoper. Men kornstørrelsen kan også tas som et uttrykk for en 
rekke andre egenskaper. I direkte forbindelse med kornstørrelsen 
står fuktigheten. Krogerus satte kornstørrelsen 0.2 mm som 
grense mellom den lett gjennomtrengbare og vannholdige sand. 
Fuktig, hetspreferanseforsøk med bl.a. forskjellige rovbille-arter 
har vist at artene foretrekker sand med meget bestemt 
vanninnhold, og at dyrenes preferanse under forsøkene stemmer 
meget nøye med forholdene hvor de er å finne i felten. Sandens 
vanninnhold er av meget stor betydning, og den finkornete 
sanden vil følgelig gi artene bedre økologiske betingelser enn den 
grovkornete, vi husker 0.2 mm grensen. Luftkapasiteten vil også 
veksle med partikkelstørrelsen, men forskjellen her er allikevel så 
liten at vi nesten kan se bort fra den som økologisk faktor av 
betydning. Også varmeledningsevnen tiltar med stigende 
fuktighet. For sanddyrenes næring har sandstørrelsen en viss 
betydning. Sandalgene trives kun i fuktig sand, og også den 
høyere vegetasjon blir begunstiget av en høyere vannkapasitet. 

I kyststrøkene vil sanden inneholde en del salt, og det kan 
være fristende å sette enkelte arters utbredelse i forbindelse med 
sandens saltinnhold. En løpebille-art f.eks. er i Skandinavia bare 
funnet på havstrendene, i andre områder finnes den også på 
steder i innlandet med en viss saltholdighet i jorden, og 
saltinnholdet ville være en ganske enkel forklaring, men flere 
forfattere, bl.a. Lindberg og Krogerus, er av den oppfatning at 
denne art ikke er bundet til koksaltet. Vi har nevnt en del av 
sandens egenskaper, og i tillegg til dette blir det påpekt at artens 
byttedyr er en viktig faktor. For en del rovbille-arter er det 
eksperimentelt vist at dyrene er i stand til å skille mellom 
forskjellige saltkonsentrasjoner. Saltkonsentrasjonen dyrene 
oppsøker, er forskjellig for de forskjellige arter, og dette stemmer 
med billenes utbredelse. For enkelte løpebiller er det også 
eksperimentelt vist at de har en positiv reaksjon overfor koksalt. 
Dyrene kan også være knyttet til havstrendene p.g.a. andre 
faktorer, f.eks. mikroklimatiske og næringsbiologiske, eller at 
dyrene her finner mindre konkurranse, og at de på slike steder er 
fri for sine fiender. 

Jordbunnens surhetsgrad skulle en også vente ville spille inn 
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ved artenes valg av biotoper. Forsøk med biller har vist at de stort 
sett er indifferente overfor surhetsgraden, men denne står selvsagt 
i forbindelse med de andre faktorene, og vi kan ikke helt se bort 
fra den. Kommer vi over til ferskvann, skulle en vente at både 
saltholdighet og surhetsgrad ville være utslagsgivende for 
insektenes fordeling. Både surt og alkalisk vann vil kunne virke 
skadelig på dyrene, men virkningen er sikkert svært forskjellig på 
larver og de utvokste dyr. Hos biller f.eks. er imagos tykke 
kitinlag mindre gjennomtrengelig enn larvenes myke hud. Ved 
forsøk med larver av vannboende biller er det vist at det bare er 
visse verdier for saltholdighet og surhetsgrad larvene kan tåle, og 
at verdiene er forskjellig for de forskjellige arter. Utbrednings-
messig sett stemmer laboratorieforsøk og feltundersøkelser. 

Kalkstenens betydning for insektene har også vært gjenstand 
for undersøkelse. Vi har imidlertid ikke noe eksempel på at en 
insektart bare er bundet til kalk. Det er først og fremst den 
termiske egenskap som virker inn. 

Insektene kan leve av høyst forskjellig næringssubstrat, enkelte 
er rene planteetere og kan leve av forskjellige deler av grønne 
planter og trær til forarbeidet eller lagrede deler av vegetabilsk 
føde, andre er parasitter på forskjellige dyr, eller de er åtseletere. 
Enkelte arter er sterkt polyphage, de har en lang rekke nærings-
substanser de kan leve av, mens det andre ytterpunkt dannes av de 
monophage arter. Som en overgang mellom de to grupper har vi 
de oligophage. Det er innlysende at næringens tilstedeværelse er 
en livsbetingelse for insektene som for alle andre dyr. Men for de 
polyphage former synes ikke næringen å være av areal-
begrensende betydning, andre miljøfaktorer vil før komme inn 
som minimumsfaktorer. Pupperøveren lever hovedsakelig av eike-
viklerens larver og pupper. Undersøkelser har vist at den i Sverige 
hverken når nordgrensen for eikevikleren eller eiken. Først ved 
sterk spesialisering hos insektene vil næringen få dyregeografisk 
betydning. Som et eksempel på hvordan næringen kan virke inn 
på en arts utbredelse, kan vi se på en løpebille, som hovedsakelig 
lever på ugras. Den har de siste 50 år spredt seg ganske kraftig i 
Sverige, og en satte dens utbredelse i forbindelse med intensi-
veringen i jordbruket. I Mellom-Europa ble en nærstående arts 

økning av utbredelsesområdet satt i forbindelse med den økte 
bruk av kunstige gjødningsmidler. I et substratorgel ble derfor 
arten prøvet på de forskjellige gjødningsstoffer. Overfor ingen 
av stoffene viste billen positiv reaksjon. Den samme arten ble så 
prøvet på forskjellige planteslag, hovedsakelig ugras, og her 
viste billen en tydelig preferanse for tungras. Økningen av 
oppdyrket mark har økt utbredelsen av dette ugraset og gjort det 
mulig for billen å øke sitt utbredelsesområde. 

Når det gjelder de sterkt spesialiserte parasitter, skulle en vente 
en nøye sammenheng mellom utbredelse av vert og parasitt. 
Konkurransen dyrene imellom spiller også inn, men stort sett er 
næringen bare en medvirkende faktor i insektenes 
arealbegrensning. Lyset har en vidtrekkende virkning på mange 
insekter. Enkelte er sterkt lyselskende mens andre søker mørke 
oppholdssteder, og for svakt kitiniserte dyr kan lyset være en 
aktivitets- og livsbegrensende faktor. Krogerus har eksperimentelt 
vist at enkelte sandboende, svakt kitiniserte insekter dør temmelig 
fort når de blir utsatt for sollys, og han mener at det er de 
ultrafiolette stråler som forårsaker skader hos dyrene. 

Lyset er foruten en eksistensbetingelse for insektene, en 
viktig faktor spredningsmessig sett. Det er en kjent sak at mange 
insekter tiltrekkes av kunstig lys, og det ville være nærliggende å 
tro at de også i naturen flyr i solens retning. Med hensyn til 
løpebillefaunaen er det funnet noen arter som i Nord-Sverige har 
en nokså isolert utbredelse, et godt stykke nordenfor den øvrige 
utbredelse i Sverige. Denne isolerte bestand står i nærmere 
kontakt med utbredelsen i Finnland, enn i Sverige, og vi mangler 
også eksempler på at en art innen denne gruppen har kunnet bre 
seg den motsatte veg. For å klarlegge disse arters forhold til lyset 
ble det foretatt en del forsøk med hensyn til flyretningen. De 
undersøkte arter, med en unntagelse, hadde en tilbøyelighet til å 
fly mot solen. Disse billene flyr ved forholdsvis svakt lys, og en 
skulle anta at solens virkning i denne henseende var størst når 
solen sto lavt på himmelen. For at insektene skal kunne fly, må 
også temperaturen være tilstrekkelig høy, og det blir hovedsakelig 
kvelden som er disse dyrs aktivitetsperiode. Flyretningen vil altså 
hovedsakelig bli mot vest. 
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de øvre deler av elvene kan insektene passivt bli ført med til 
elvenes nedre deler, høyst sannsynlig har de to løpebiller Agonum 
piceum og Pterostichus minor kommet over fra Sverige til Tronheims-
området ved hjelp av elvene. Av betydning for transporten er de 
drivende gjenstander i vannet. Størst rolle spiller de vegetasjonsrike 
jordhyller som av og til blir revet løs av vannet og som gjør en 
fjerntransport mulig. Videre kan transporten skje med isen om 
våren. På denne måten vil insekter kunne føres ut til øyer utenfor 
elvemunningen, således må Glomma regnes å ha betydning for 
insektfaunaen på Hvaler. På elvene blir insektene stort sett 
transportert samlet, og vi unngår spredningen av individene som så 
lett skjer ved andre transportmidler, og opphopningen ved 
elvebredden gjør det mulig for kjønnene å treffe sammen i det nye 
området. For mange biller og teger er høyst sannsynlig vann-
transporten den viktigste passive spredningsmåte. 

Spredningen kan også foregå ved menneskers og dyrs hjelp. 
Parasittene er her en viktig gruppe, men vi har også eksempler på 
at en del insekter, f.eks. enkelte løpebiller, er transportert og 
sluppet ut av mennesker. Dessuten kan vi som en generell regel si 
at menneskene har betydning for insektenes utbredelse bl.a. 
gjennom forbindelser med tidligere isolerte biotoper. 

Av betydning for insektenes utbredelse er områder hvor de ikke 
kan leve. Store sammenhengende skogsområder vil danne barrierer 
for de insekter som ikke kan leve i skogen, havet vil ha samme 
virkning, det er svært få insekter som tåler opphold i sjøvann, 
ørkenregioner hindrer utbredelsen, men innenfor Skandinavia har 
slike barrierer liten betydning. Størst rolle som passiv motstand mot 
insektenes utbredelse her i Skandinavia har fjellene, og det skal ofte 
ikke så veldig høye fjell til for å virke hemmende på utbredelsen. 
For vannboende insekter for eksempel det svært vanskelig å 
overskride vannskillene. For arter som brer seg gjennom luften, vil 
fjellene være en alvorlig hindring. Vi finner her i Skandinavia 
omtrent en sammenhengende fjellkjede fra nord til syd, og disse 
fjells øverste regioner danner nesten en sammenhengende mur. Jeg 
har tidligere nevnt Vestlandets artsfattige og delvis isolerte 
insektfauna i forhold til Østlandet, et forhold som også skyldes 
fjellene. De steder insektene lettest kan overstige 

De samme faktorer vil være bestemmende også for andre 
grupper innen insektene. For Noctuidene er det vist at lyset er en 
viktig faktor for aktiviteten. For sterkt og for svakt lys hemmer 
disse sommerfuglene. De er såkalte nattfly. I denne forbindelse 
kan vi også nevne at to sommerfugler som i den senere tid har 
vandret inn fra øst, begge er nattlig aktive dyr, mens andre som 
har kommet fra syd, f.eks. myrsommerfuglen og admiralen, er 
aktive om dagen. 

Vind kan også være en viktig, faktor med hensyn til insektenes 
utbredelse. Aktivt flygende insekter som f.eks. sommerfugl og 
tovinger kan i svak vind fly mot vinden, i sterk vind derimot er 
transporten passiv. Hvilken rolle vinden spiller som sprednings-
faktor her i Skandinavia er vanskelig å si, men at insekter kan 
spres over store områder ved hjelp av vinden, er et faktum. Det 
har de siste årene vært gjort en del undersøkelser over luftplank-
tonet. Ved innsamling av insekter i 1500 m høyde viste det seg at 
40 % av materialet var tovinger, 17 % teger, 14 % biller og 11 % 
årevinger. I dette luftplanktonet var det en del vingeløse insekter, 
maur og urinsekter foruten en del larveformer. Et urinsekt ble 
funnet i 3300 m høyde, enda mer forbausende var det at en 
billelarve ble funnet i 2700 m, og at denne var levende. Materialet 
viser at det er svært få gode flygere, f.eks. sommerfugler og øyen-
stikkere, som blir ført med vinden i store høyder. I det hele 
omfatter luftplanktonet små dyr, f.eks. urinsekter, svakt 
kitiniserte, altså lette dyr, dyr med sterk behåring, dyr som spinner 
og dyr som lever i eller besøker den øvre vegetasjon, f.eks. maur. 
Vi har eksempel på at en liten flue er funnet på Spitsbergen, og en 
regner med at den må være ført med vinden minst 1300 km. Vi 
skal heller ikke helt se bort fra at insekter ved vindens hjelp kan 
komme over større hindere som de ellers ikke har noen mulighet 
for å overstige. 

Mulighet for vanntransport er på den ene side avhengig av 
transportmidlet, på den annen side av hvorvidt insektene kan 
oppholde seg i vann. Mange biller f.eks. har et luftlag mellom 
vingene og kroppen, og disse dyrene kan oppholde seg i vann i 
alle fall 1 døgn. Såvel salt- som ferskvann kan tjene som 
transportmiddel, men her i Skandinavia er elvene av størst 
betydning. Fra 
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disse hindringer, er gjennom de lavere pass. Faunaen omkring 
Trondheimsfjorden har mye til felles med faunaen i Jämtland 
f.eks., noe som kan forklares ved forbindelsen gjennom Storlien-
området. 

Også for insekter som kan fly, kan sammenhengende egnete 
biotoper være av betydning for utbredelsen. Kommer de over i 
nye biotoper, hovedsakelig ført av vinden, resulterer det for 
mange gruppers vedkommende sjelden i en varig nyerobring. I 
forbindelse med fjellenes hindringer skal vi også huske at ved en 
klimaforbedring vil skogens grense mot høyfjellet øke, og igjen 
virke inn på insektenes utbredelse. 

Som vi har sett er miljøfaktorene av den aller største betydning 
for insektfaunaens fordeling, og det finnes neppe en miljøfaktor 
som ikke virker inn. Det er kombinasjonen av faktorer som er 
bestemmende, selv om enkelte har sterkere innflytelse enn andre. 
Likedan er det forskjellige faktorer som er utslagsgivende i de 
forskjellige biotoper, og for de forskjellige arter. Men skal vi helt 
kunne forstå insektenes utbredelse og årsaken til denne, er det 
ikke nok å ta hensyn til omgivelsene. Vi må også vite hvordan 
insektene reagerer på de forskjellige faktorer, og hvilken evne de 
har til å tilpasse seg. Insektenes bygning, deres utviklingstid, 
o.s.v. spiller inn, og ikke minst deres oppførsel. Insektenes evne 
til å fly er en meget viktig spredningsfaktor. De flygedyktige 
former inntar et område mye raskere enn ikke flygedyktige dyr og 
har mulighet for å komme over til nye steder. Dødningehodet, vår 
største sommerfugl, er å finne de fleste steder i Skandinavia i 
løpet av sommeren, særlig om høsten august-oktober, men 
overvintringsstadier har aldri vært påvist. Arten hører egentlig 
hjemme i sydligere strøk, og hvert år kommer det individer sydfra 
som så i løpet av sommeren kan formere seg her i Skandinavia. 
Dødningehodet er en av våre beste flygere innen sommerfuglene, 
og det er dens flygedyktighet som er årsak til at den kan utvide 
sitt område så sterkt utenfor det areal som kan gi den 
overvintringsmuligheter. En liknende kvarter-veksling i mye 
mindre målestokk og som foregår begge veger, finner vi innen 
mange andre arter, f.eks. hos insekter som lever ved elve- og 
strandbredder. Går vi tilbake til løpebillen, som bl.a. fantes ved 
bredden av Målaren, finner vi at den i løpet av sommeren er å 
finne i området like ved vannet, men at den om 

høsten flytter til områdene innenfor hvor den overvintrer. En 
liknende flytning er påvist hos en hel rekke insekter i samme 
lokaliteter, de flytter til tørrere områder for å overvintre. Denne 
flytning skjer ved hjelp av vingene, også hos arter som vanligvis 
ikke flyr, som hos en rekke løpebiller. Hos disse insekter kan vi 
finne, skal vi kalle det «lyst til flukt», vår og høst, mens intet kan 
bevege dem til å fly midt på sommeren. Det er også påvist at de 
mer stabile forhold ved strandbredden huser en større mengde 
insekter som ikke kan fly enn tilfellet er ved elvebredden med 
større sjanser for oversvømmelser. 

Ser vi på temperaturforholdene og insektenes varmesjokk-
punkter, er det nesten uforståelig at insektene kan klare seg 
mange steder. Temperaturen er imidlertid ikke like høy hele 
døgnet igjennom, og vi finner at insektene tilpasser sin 
aktivitetsperiode til de lokale forhold. Her er det nylig gjort en 
undersøkelse med en sandjeger. I tropene var disse dyrene aktive 
morgen og kveld, mens de holdt seg skjult de varmeste timene på 
dagen. I Tyskland viste den samme arten en aktivitetsperiode i 
løpet av dagens varmeste timer. Liknende forhold finner vi for 
mange insekters vedkommende. Hos oss når jo ikke 
temperaturen samme høyde som i tropene, men også her vil 
temperaturen kunne overstige de temperaturer insektene kan tåle. 
Enkelte grupper, f.eks. mange biller, klatrer opp i vegetasjonen 
den varmeste tiden på dagen, går i skyggen av et blad, under en 
stein eller liknende, eller som løpebillene, hever seg opp på 
tærne for å komme opp i en mer gunstig temperatur. 

I tillegg til disse tilpasninger har insektene evne til å 
akklimatisere seg. Vi vil finne at varmesjokk-punktet er høyere 
for dyr fra varme enn fra kalde strøk, og tilsvarende, kuldesjokk-
punktet er lavere for dyr fra kalde enn fra varme strøk, men at 
disse verdier kan forandres. Ved forsøk i laboratoriet med den 
tyske kakerlakk viste det seg at dyr som var holdt ved 15° C 
kunne være aktive ved lavere temperaturer enn tilfelle var for dyr 
som var holdt ved 25° og 35°. Likedan viste forsøk med en 
chalcidide at snyltevepsen var mer resistent overfor temperaturer 
på 40°-46° C når den var utviklet ved 29°, enn tilfellet var om 
utviklingen hadde foregått ved 17° eller 23° C. Men 
akklimatiseringen er ingen 
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ubegrenset prosess. Den tyske kakerlakk vil leve lengere når den 
er utviklet ved 15° enn de fra 25° og 35° C. 

At en slik akklimatisering virkelig foregår i naturen, kan 
temperaturpreferanseforsøk med skogmaur, som er utført i 
Finnland og Polen, tyde på. Denne arten foretrakk under 
forsøkene 
i Polen en temperatur mellom 20° og 36°, i Finnland derimot en 
temperatur mellom 18° og 26°. 

Vi har sett litt på en del faktorer som spiller inn ved 
insektenes fordeling i naturen, og skal vi få et fullstendig bilde, 
må vi huske på at hvert eneste levende element, det 
produserende, konsumerende og reduserende, står i sterkt 
avhengighetsforhold til hverandre, videre er det avhengig av de 
ikke levende elementer, som det igjen virker tilbake på. Vi har 
også sett litt på noen av de forsøk som har vært foretatt for å 
finne ut hvilke miljøfaktorer som er utslagsgivende innen de 
forskjellige biotoper og for de forskjellige arter. Slike forsøk er 
av meget stor betydning, vi må bare huske på at et dyrs reaksjon 
på ytre faktorer i høy grad er avhengig av dyrets fysiologiske og 
psykologiske tilstand, og tiden målingene foregår. Forholdene i 
laboratoriet kan aldri helt tilsvare forholdene i naturen, men 
forsøkene kan være til stor hjelp, og etter hvert som 
målemetodene utvikles, vil vi sikkert få en bedre forståelse av 

gjelder et nytt område for fugleartene. Det kan jo være at eldre 
tiders ornitologer ikke har gransket områdene godt nok. De 
nordlige landsdelene har imidlertid vært ganske godt undersøkt, i 
særdeleshet Finnmark, hvor både norske og engelske zoologer 
har arbeidet. 

I Øst-Finnmark er det en art som sies å ha tiltatt sterkt i antall 
siden århundreskiftet, nemlig skjura (Pica pica). Eldre folk der 
forteller at den var svært sjelden for vel femti år siden, men i våre 
dager er den sterkt utbredt. (Dette gjelder Varangerhalvøya.) 
Reirene bygges av hesjestreng på tak og på husvegger. 

I det følgende skal jeg nevne endel fugleobservasjoner som i 
alt vesentlig bygger på notater fra de årene jeg bodde på 
Stonglandet i Tranøy i Sør-Troms (69° N.B.). 

Elevene mine i folkeskolen har vært til stor hjelp, og jeg har 
spesielt en av dem, nemlig Erling Stangnes, som bl.a. påviste 
rugende grønnfink (Chloris chloris) på Stonglandet. 

Stonglandet er en liten halvøy på sørspissen av Senja, 
Norges nest største øy. Der er forholdsvis mildt og lite snø om 
vintrene, så det kan vel være grunnen til at flere arter er vanlige 

Fuglene trekker nordover. Spredte 
notater fra 69° nordlig bredde. Av 

Hans Kr. Eriksen. 

Det syntes å være ført sterke bevis for at iallfall enkelte av 
våre fuglearter er i ferd med å utvide sitt område stadig lenger 
nord. Flere og flere nye arter kommer til våre nordligere strøk, 
både som mer tilfeldige gjester og som rugende fugler. Når de 
blir iakttatt i et område som ikke er nevnt i de tilgjengelige 
ornitologiske håndbøkene, er det vel stor sannsynlighet for at det  
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i andre strøk. Der er en god del plantet gran, og furua er 
stedegen. I denne artikkelen er det ikke gitt en utfyllende 
beskrivelse av arter og fugleliv på halvøya. Det er svært mange 
arter der, men en slik oversikt krever nok flere iakttagelser. Jeg 
har for øvrig tatt med fugler som finnes andre steder i Nord-
Norge når de kan bidra med å belyse fuglenes vandring mot 
nord. 

Vipe (Vanellus vanellus) har jeg tidligere (i 1951) omtalt i en 
notis i Fauna. Denne arten syntes jeg mer enn noen annen står 
som typisk for utbredelsen nordover. Da jeg omtalte den i 1951, 
var det fordi jeg våren 1950 fant den som rugefugl på Karlsøy i 
Nord-Troms (70° N.B.). Der ruget to par, og jeg hadde sterk 
grunn til å anta at et tredje par ville ruge der. Seinere har jeg fått 
bekreftet min antakelse om at den ruget andre steder i Troms 
fylke. Den må ha vært rugefugl i adskillige år, minst tretti år på 
Stonglandet, etter det eldre folk kan opplyse. Av 
vårobservasjoner 

 

(tidligste) på Stonglandet har jeg disse: 1954: 10. april, 1955: 19. 
april, og 1956: 31. mars. 

I 1954 var jeg ikke på Stonglandet før 10. april. Da var der 
flokker på opptil 10-12 viper, så datoen er neppe førstedato det 
året. Våren 1957 var den sparsom der, og bare et par rugefugl ble 
med sikkerhet observert. 

Om observasjonen 31. mars 1956 kan jeg nevne at det den 
dagen kom to individer. Været var snøfokk og frost, men dagene 
før hadde vært mildere. Frosten holdt seg noen dager, og den 5. 
april ble en fugl funnet død i fjøra av en av mine elever. 

Det foreligger også nyere observasjoner fra Finnmark idet det 
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Grønnfink (Chloris chloris). I håndbøkene blir denne art 
oppgitt som rugefugl nordover til 65° nord. Svært gledelig var 
det selvsagt derfor da Erling Stangnes en dag kom og fortalte at 
han hadde funnet et reir av grønnfink i et lite granplantefelt 
omlag 11/2 km fra nærmeste gård. Han hadde iakttatt fuglen i 
kikkert og var helt sikker på artsbestemmelsen. Vi gikk straks 
utover for å granske tilfellet nærmere. 

Det var den 13. juni 1955, og det var ingen tvil om at reiret 
tilhørte en grønnfink. Fuglen selv oppholdt seg da også ganske 
nær hele tida. Reiret lå i ei gran 2-3 meter over bakken. Det var 
fem egg i det, og selve reirskålen var foret med fjør av rype og 
orrfugl. Kontrollmål av et egg viste: Bredde 15 mm og lengde 22 
mm. 

Flere enslige individer av grønnfink har vært observert, og i 
1957 ruget den atter på de samme lokaliteter som i 1955. Også 
da var det Erling Stangnes som fant reiret. 

ble skutt en vipe på Vardø 7. april 1954. Selv så jeg et enkelt 
eksemplar over en myr på Varangerhalvøya i august 1955. For-
holdene gjorde at jeg ikke fikk gransket dette tilfellet nærmere. 

På Stonglandet er vipa en så vanlig fugl at den er en kjent og 
kjær gjest blant de første trekkfuglene, likesom tjeld og stær. 
Også dette skulle tyde på at den har vært der en rekke år. Jeg har 
også i årene 1954-1957 gjort en rekke reirfunn, det tidligste 
fullagte kull var 8. mai. Dette er en sen dato for vipa, særlig når 
en tar i betraktning at et par på Karlsøy i 1950 hadde fullagt kull 
26. april. 

I store deler av Troms - utenom Stonglandet - ser det ut som 
vipa enda blir betraktet som en sjelden og ukjent fugl. Dette er 
lokalavisene hver eneste vår preget av. 

Storspove (Numenius arquata) er jo en vanlig rugefugl i hele 
Nord-Norge. Et eksemplar ble imidlertid skutt så sent som 17. 
nov. 1953 ved Kiberg på Varangerhalvøya (ca. 70° N.B.). 

Trane (Grus grus) så jeg første gang ved Varnesvatnet på 
Senja 1. august 1954. Det ligger i Tranøy kommune. Der var tre 
fugler. Den 28. april ringte ei jente fra gården Bakkemo på 
Stonglandet og fortalte om en høgreist, stor fugl som gikk 
omkring nede ved en bekkeos ved havet. Folkene på gården 
betraktet den i kikkert og ga en nøyaktig beskrivelse - av trane. 
Personlig så jeg ikke fuglen. 

Svartmeis (Parus ater) har jeg ikke sett på Stonglandet før nå 
i år (høsten 1957 og vinteren 1958). Men denne vinteren -har den 
derimot vært nokså alminnelig og har bl.a. opptrådt hver eneste 
dag på fuglebrettet. Håndbøkene angir den som vanlig til 
Nordland fylke. 

Kjøttmeis (Parus major) og gulspurv (Emberi ta sitrinilla) er 
meget alminnelige overvintrere. Begge disse artene er svært 
vanlige, og den siste er stasjonær, noe som ikke framgår av 
håndbøkene. Kjøttmeisen er vel også stasjonær, men dens reir er 
ikke funnet på Stonglandet, selv om den uten tvil ruger der. 

Hegre (Ardea cinerea) skal etter sigende ruge i Tranøybotn på 
Senja. Jeg kan antakelig til våren få undersøkt om dette er 
sikkert. Stokkand (Anas platyrhynchos) blir i de ornitologiske 
håndbøker nevnt som overvintrer i Sør-Norge. Også her nord er 
den vanlig som overvintrer, enda den ikke har vært å se fra sist i 
november 1957 til februar 1958. Ellers har her vært minst 10-12 
fugler hver vinter. Vinteren 1955/56 var streng, men likevel var 
det stadig noen fugler å se på havet inne ved land i små viker. 
Ved juletider opptrådte den i små flokker på markene etter et 
sterkt mildvær. 

Stellers and (Polystica stelleri). La meg til slutt nevne at denne 
fugl karakteriseres som ærfugl i Øst-Finnmark (Varanger) der 
den blir kalt dynn-e. Navnet skulle vel hentyde til at den ligger 
og roter i dynnet (mudderet) inne ved land. 

Grønnsisik (Carduelis spinus). Et enkelt individ sett på Stong-
landet 17. mai 1955. Håndbøkene oppgir den som utbredt 
nordover til Mosjøen
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teratene, molluskene og hvirveldyrene er det parasittiske former å 
finne. Parasitter finner vi så å si på alle dyreformer, og det er trolig 
flere dyrearter som lever som parasitter, enn det er frittlevende 
former. 

Forholdet ved immunitet er best studert hos mennesker og 
husdyr, som naturlig kan være, idet det er her parasittismen spiller 
den største rolle både sosialt og økonomisk. 

Immunitet er avledet av det latinske immunitas som betyr frihet. I 
medisinen betyr det uimottagelighet eller minsket mottagelighet for 
fremmedorganismer eller deres produkter. 

Uttrykket immunitet blir av endel moderne parasittforskere 
unngått, og istedet brukes benevnelsen resistens, motstand, som 
defineres som den reaksjon verten yter ved parasittens tilstede-
værelse. Det beror vel vesentlig på at det rent logisk er lettere å 
vurdere grader av motstand enn av frihet. 

Zooparasittisme og immunitet. 

Av Rolf Vik. 

Ved parasittisme forstår vi et forbund mellom to organismer 
hvor den ene, parasitten, lever i kortere eller lengre tid i eller på 
den annen, verten, som forsyner parasitten med substanser som 
den har forarbeidet, og som er nødvendige for dennes ernæring. 
Det kan være vertens vev eller vevsvesker eller de forarbeidete 
næringsvesker. Zooparasittisme vil da bety dette samme forhold 
mellom dyr. Det blir altså tale om dyriske parasitter på verter 
som er dyr. 

Parasittisme er altså et forbund mellom to organismer hvorav 
den ene part har fordeler, den andre i alminnelighet bare 
ulemper. Parasitten har vanligvis mistet endel av evnen til å 
utnytte næringsmaterialet, slik det foreligger i naturen, og må 
derfor stole på at verten ordner med næringen så den passer. Den 
kan med andre ord ikke greie seg uten vertens hjelp. Jo mer 
parasitten mister evnen til å avbygge og syntetisere stoffer, desto 
sterkere blir dens avhengighetsforhold til verten, den blir mer og 
mer artsspesifikk. 

Parasittens aktivitet i eller på verten kan være høyst 
variabel. Noen parasitter fråtser så hensynsløst at de tar livet av 
verten etter kortere eller lengre tid, mens andre stiller mindre 
krav, slik at vertens velbefinnende ikke påvirkes synderlig. 
Forholdet kan i slike tilfelle vedvare til verten dør en for arten 
naturlig død. Men det er meget sjelden at verten lar parasitten slå 
seg ned uten å reagere på angrepet, og jo lengre forholdet varer 
ved, desto bedre forsvar mot parasitten og dens virkninger vil 
verten utvikle. Mange dyr er uangripelige for visse parasitter, de 
har en medfødt motstandskraft, resistens eller immunitet mot 
disse. Andre blir angrepet, og parasitten får slå seg ned, men 
verten utvikler et forsvar som gjør at parasitten nøytraliseres eller 
til og med ødelegges. Verten har ervervet seg immunitet mot 
parasitten. 

Det er denne kamp mellom vert og parasitt vi skal se 
nærmere på her. 

De dyregrupper som har arter som lever parasittisk, er i 
første rekke protozoene, ormene, ledd-dyrene, men også blant 
coelen 

TOPLEY og WILSON (1936) har inndelt gradene av 
immunitet ved bakterielle infeksjoner i 5 grupper. Denne 
inndeling kan også anvendes ved invasjonsangrep av protozoer, og 
det kan finnes eksempler fra zooparasittismen som anskueliggjør 
begrepene. 

Ved fullstendig mottakelighet går alle, eller så godt som alle, individer til 
grunne, hvis de blir angrepet. De lokale ødeleggelser blir relativt små. 
Hester, esler og kameler er fullstendig mottakelige for Trypanosoma 
brucei, idet utgangen på invasjonen så og si alltid er døden. Det samme 
er tilnærmet tilfelle hos tamkveg som angripes av Trypanosoma 
congolence. 
Ved lav grad av immunitet er dødelig utgang sjeldnere, men lokale 
ødeleggelser er hyppigere og mer uttalt. Europeernes forhold til 
plasmodiumartene er eksempler på denne grad av immunitet. 
Middels immunitet kjennetegnes ved at dødelig utgang er sjelden, men 
de lokale ødeleggelser er alminnelige og relativt meget utstrakt. 
Leishmania tropicas angrep på mennesker illustrerer dette forhold. 

Ved høy grad av immunitet er det ingen dødsfall, og de lokale 
ødeleggelser er sjeldnere og, når de forekommer, mindre utstrakt. De 
ville gresseternes forhold til Trypanosomene viser et slikt forhold. 
Absolutt eller fullstendig immunitet mot ethvert angrep av 
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i det miljø de er kommet inn i. De organismer som har hatt 
kontakt med hverandre i evolusjonistisk sett lang tid, har da 
funnet frem til å tåle hverandre. Hvis vertens reaksjoner ikke tar 
livet av parasitten, og parasitten ikke ødelegger vertens normale 
stoffskifte, sier vi at verten har utviklet en toleranse overfor 
parasitten. Hvis verten ikke greier å holde parasitten i sjakk, sies 
forholdet å være intolerant. Kliniske sykdommer skyldes intole-
ranse, ved toleranse har vi subkliniske sykdommer. 
Disse forhold illustreres godt av virkningen av Trypanosomene på de 
gressetere som hører hjemme i Afrika og -på de som blir innført fra 
andre steder på jorden. De ville ungulatene utgjør et reservoar for 
disse parasittene uten selv å vise symptomer på ,sykdom. De innførte 
dyr går til grunne hvis ikke menneskene hjelper dem med vaksiner, 
serum eller andre inngrep. Disse dyr har aldri vært utsatt for 
Trypanosomene som noen økologisk faktor som har vært bestemmende 
for survival. De ville gresseterne derimot har sannsynligvis alltid 
vært utsatt for dette press. 
Det er naturlig å tro at når en parasitt ødelegger sin vert, så er det tale 
om et meget nylig oppstått parasittforhold. Og de egentlige verter for 
den parasitt det gjelder, er å finne blant andre organismer. 
På den annen side fins det forhold hvor det er absolutt en fordel og 
sikring av parasittens videre liv at en mellomvert til slutt bukker 
under. Dreiesyken hos sau har sikkert en slik betydning for 
Polycephalus multiceps. 
Det vi hittil har sett på, har stort sett vært forholdene ved medfødt 
eller arvet immunitet, men det er også nevnt at en invasjon kan føre 
til en ervervet immunitet. Også av denne er det forskjellige grader. 

Ofte resulterer angrepet ikke i noen utvikling av immunitet 
mot gjentatte angrep. Dette er ofte, men ikke alltid, tilfelle ved 
angrep av enkelte ektoparasitter som f.eks. igler, parasittiske 
copepoder, ikter og de parasittiske vertebrater slimål, niøye og 
blodsugende flaggermus. 
Hos mange dyr oppnås en immunitet mot superinfeksjon eller 
reinfeksjon som varer så lenge den organismen som fremkaller 
reaksjonen, er tilstede i verten. Fenomenet kalles premunisjon og er å 
finne i tilknytning til en rekke invasjoner. Hos fugler og aper 

parasitten vil en ha i de tilfelle hvor en parasitt absolutt ikke er 
istand til å etablere seg i et dyr. Men som et eksempel på hvordan 
nærstående organismer kan vise helt forskjellige forhold til en og 
samme parasitt, kan nevnes PASTEURS (1870) «fremstilling» av 
silkespinnere som var immune overfor angrep av protozoen Nosema 
bomby sis, fra silkespinnerlarver han fant i kulturene som var 
immune mot denne parasitten. I et slikt tilfelle snakker vi om 
rasespesifikk immunitet. 

CAMERON (1956) ser situasjonen fra parasittens side. Med 
den kan en av flere ting skje: 

Det alminneligste er sikkert at den dør straks, men ofte over-
lever den uten å, forårsake noen synlige symptomer på sykdom hos 
verten. Men dens tilstedeværelse kan allikevel undertiden fremkalle 
en reaksjon som ofte fører til en ervervet immunitet. Det er iallfall 
hyppig at reaksjonen forhindrer en superinfeksjon. 

Men undertiden overlever den og forårsaker sykdom som 
undertiden kan føre til en reaksjon som av og til fører til en 
immunitet mot reinfeksjon. 

Undertiden fører dens angrep til vertens død. 

Men om en ser saken fra parasittens eller vertens 
standpunkt, må en hele tiden ha for seg at det er en forbindelse 
hvor begge parter virker inn på hverandre. Det virker helt 
ulogisk at en vevsparasitt eller en annen stasjonær parasitt i 
løpet av kort tid skal ta livet av det vertsdyr dens eget liv er 
avhengig av. En skulle kunne tro at parasitten på den måten 
ville dø ut med vertsdyrene. På den annen side kan det jo være 
umulig for en parasittart å eksistere hvis vertsdyrene er absolutt 
immune mot denne arten. 
Det viser seg i regelen at disse tilsynelatende motsigelser kan 
forklares rent evolusjonistisk. Det må kunne antas som sikkert 
at de : frittlevende organismer er av eldre opprinnelse enn de 
parasittiske, selv om tidsforskjellen ikke nødvendigvis behøver 
å være særlig stor. Det er da ikke nødvendig med noen lang 
spekulasjon for å forstå hvordan verter og parasitter gjensidig 
må ha tilpasset seg hverandre både i angrep og forsvar. Nye 
parasittformer har bare hatt muligheter for å leve videre hvis de 
har funnet passende vertsdyr, og nye mulige vertsdyr har bare 
hatt mulighet for å leve videre, hvis de har greid å overleve 
parasittangrepene 
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Den må ha en passende forsvarsmekanisme mot det normale 
stoffskifte hos verten. Hvis parasitten lever i fordøyelseskanalen 
f.eks., må den på en eller annen måte beskytte seg mot å bli 
fordøyet og mot å bli ført ut med avføringen. Hos bendelormer og 
rundormer utskilles det antienzymer og for ikke å bli ført ut, 
suger bendelormene seg fast mens rundormene holder seg på 
plass ved egenbevegelse også. 

Til slutt må det ikke utløses en reaksjon hos verten som 
ødelegger det normale stoffskifte hos parasitten. Hvis verten 
reagerer, må parasitten være istand til å oppveie virkningen av 
reaksjonen. 

For at disse betingelser skal oppfylles, må derfor parasitten 
tilpasse seg forholdene i en mer eller mindre uttalt grad. Vi kan 
for oversiktens skyld sette opp disse tilpasninger i seks punkter. 

Måten å ernære seg på, fasthefting til verten, reduksjoner eller 
tap av organer, tilpasning av de reproduktive organer, 
tilpasninger av fysiologisk art som respirasjon o.l. og til slutt 
overensstemmelse i livskretsløpet hos parasitten med forholdene 
hos verten. 

Av disse er det i første rekke ernæringsmåten og fastheftings-
måten som har størst betydning når det gjelder en vurdering av 
immunitetsforholdene. Når det gjelder disse to ting, virker jo de 
sterkt inn på vertsdyret og vil i alminnelighet utløse reaksjoner. 

For å hefte seg fast anvendes kroker og klør, kjever og suge-
skåler og videre kitt og sementliknende stoffer og klebrige 
belegg. For å få tak i næringen anvendes kjever og tenner, stikke- 
og boreredskap, og er det nødvendig, er det utviklet sindrige 
pumpeinnretninger for transport av flytende stoffer. Kjemiske 
hjelpemidler tas også i bruk for å trenge igjennom overflatevev 
og deler av parasittene kan vokse inn i vevet og tjene både 
fasthefting og oppsuging av næring. 

Alt dette er jo sett fra vertens side angrepsvåpen, som organis-
men oftest vil søke å verge seg mot. Men foruten denne mer eller 
mindre ytre vold vil det blotte nærvær av parasitten i organismen 
med sine stoffskifteprodukter og kjemiske forsvarsmidler være 
stimuli som verten vil reagere på. Og det er effektiviteten av disse 
forsvarsreaksjoner som er avgjørende for hvor immun eller 
uimottakelig verten er for parasittens angrep.

infisert med malaria finner vi slike forhold, og mange mener at 
når negre er mindre mottakelige for malaria enn hvite, skyldes 
det premunisjon. Også ved mange ormeinfeksjoner gjør dette 
forhold seg gjeldende. 

Ofte resulterer infeksjonen i en immunitet som varer kortere 
eller lengre tid etter at parasittene er forsvunnet. Dette er svært 
alminnelig ved en rekke protozoinfeksjoner, men en treffer også 
på det ved infeksjoner med metazoer. 

Livsvarig immunitet forekommer meget sjelden som et 
absolutt resultat av parasittangrep fra dyreorganismer, men 
Leishmania tropica etterlater en temmelig sikker immunitet for 
resten av livet. Etter virus og bakterieinfeksjoner er denne 
immunitet oftere å finne. 

En slik skjematisk oppsetting kan gi inntrykk av at det er 
klare skillelinjer. Men det er det ikke, og det er en rekke faktorer 
som er avgjørende for hvordan immuniseringsresultatet skal bli. 

Dette at enkelte parasittangrep etterlater seg en mer eller 
mindre uttalt immunitet, er utnyttet ved vaksinering og til passiv 
immunisering ved serumsbehandling. Men teorien omkring dette 
er en hel vitenskap for seg, og da det gjelder kunstige inngrep, 
vil vi ikke gå nærmere inn på disse forhold her. 

Når en ser på hva som skal til fra parasittens side for å greie å 
etablere seg i et vertsdyr, blir en slått av alle de vanskeligheter 
den har å kjempe med, og også av alle de forunderlige løsninger 
naturen har funnet frem til. Men det er i prinsippet fire hoved-
faktorer som er bestemmende for en heldig løsning for 
parasitten. For det første må den kunne komme i kontakt med 
verten. Vert og parasitt må befinne seg i samme miljø, og 
overføringen må kunne etableres gjennom næringsopptakelse, 
ved tilstedeværelsen av eventuelle mellom- eller transportverter 
eller ved at verten på en eller annen måte kommer i kontakt med 
de steder parasitten venter på anledning til å angripe verten fra. 

For det annet må verten passe som miljø for parasitten. Når 
parasitten først er kommet inn i verten, må den kunne finne et 
passende sted å være. Typen av mucosa i tarmen, tarmens 
størrelse, tilstedværelsen av den næring parasitten må ha og 
liknende faktorer kan være viktige. 
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Men hva har nu verten å forsvare seg med mot alt dette? 
Som før nevnt skjelner vi mellom medfødt eller arvet immunitet 
og ervervet. PFLUGFELDER (1950) skjelner mellom cellulære 
og humorale reaksjoner og regner de medfødte 
forsvarsmekanismer til den første, mens de reaksjoner som 
medfører ervervet immunitet regnes til den siste. Her er skillet 
ikke helt klart idet flere av de medfødte forsvarsmekanismer også 
er av kjemisk natur. 

Ved den medfødte immunitet må motstandskraften bero på 
at overflatene danner en hindring for de inntrengende organismer, 
at organismer som kommer på eller i vevet ødelegges eller ved at 
skadelig substans som frigjøres av levende eller døde fremmed-
organismer, fjernes. 

Forsøk har vist at mikroorganismer som kommer på huden 
kan bli drept ganske hurtig, sannsynligvis av den melkesyre og 
fettsyre som fins i svetten. Den fuktige overflaten i luftveier og 
urogenitalkanaler fanger mange mikroorganismer, og 
flimmerhårene soper slimfilmen med invasjonsorganismene ut av 
kanalene. Hosting og nysing og utskillelse av tårer er også 
effektive midler til å avverge og kvitte seg med parasitter. Tårene 
og likeledes de fuktige flatene ellers i kroppens indre har 
baktericidale og virucidale egenskaper som også viser seg å 
kunne være virksomme forsvarsmidler mot invasjonsorganismer. 
Gastrointestinaltraktus utskiller enzymer, og enzymene og 
surhetsgraden i magen er så effektive at mageinnholdet i regelen 
er sterilt. Parasitter som skal denne veien for å komme ned i 
tarmen, har sitt mest kritiske punkt her. 

Er nu parasitten kommet igjennom dette ytre forsvarsverk, er 
det intra og intercellulære forsvarsmidler som må gripe inn. Man 
har lenge visst at blod og andre kroppsvesker kan forhindre 
forråtnelse. Dette menes å skyldes antistoffer som delvis er 
medfødt, men som også dannes ved angrepet. Antistoffene skal vi 
derfor se nærmere på under ervervet immunitet. 

Men det normale serum hos hvirveldyr inneholder medfødte 
baktericidale og virucidale stoffer som er effektiv også ved 
bekjempelse av f.eks. Trypanosomene og av cercarier av enkelte 
ikter. 

To av disse stoffer er isolert, og deres kjemiske struktur er 

lysin og leukin eller endolysin, men det er vesentlig virkningen på 
bakterier og vira som er behandlet i litteraturen. 

Men den tilsynelatende mest aktive forsvarsmekanisme 
finner vi i form av fagosytosen som utføres av bestemte celler kalt 
fagocyter. 

Fagocytene er eteceller som fins i blod og annet vev i 
kroppen. I alminnelighet er mange av dem opptatt med å spise 
opp utslitte deler av organismen, men hvis fremmedlegemer 
kommer inn under de dekkende overflater, prøver disse cellene å 
sluke dem og ofte med godt resultat. Malariaplasmodiene blir 
således bekjempet på denne måten, men først ved hjelp av senere 
utviklede antistoffer blir virkningen helt effektiv. 

Det er særlig hos hvirveldyr og da i første rekke pattedyr at 
betydningen av fagocytosen er studert. Men fagocytære celler fins 
også hos evertebrater, f.eks. hos insekter, hvor de er å finne både i 
blodet, i pericardiallegemet og muligens også i fettlegemet. 
Virkningen av denne fagocytosen her er ifølge STEINHAUS 
(1949) bare studert ved sopp og bakterieangrep. Også hos 
hvirveldyrene er det i bekjempelsen av bakteriene at fagocytosen 
spiller den største rolle, men fagocytose av protozoer er iakttatt og 
beskrevet av PFLUGFELDER (1950). 

Det er to typer av fagocyter. Den ene er de mer høyt differen-
sierte granulocyter i blodet, celler som utvikles i benmargen og 
kalles mikrofager. Den andre er mesenchymale elementer, celler 
som klær lymfe og blodsinuser og som danner deler av det 
bærende nettverk av lymfoid og annet vev som bygger opp det 
såkalte retikulo-endoteliale system. De kalles makrofager. 

Mikrofagene er granulocyter og monocyter, og de er å finne i 
store mengder i pussdannelser. Deres antall tiltar eller avtar ved 
forskjellige sykdommer. Når metazoer parasitterer i vevet, øker 
antallet av eosinophile granulocyter sterkt. 

Makrofagene utgjøres av vandrende makrofager, de såkalte 
histiocyter eller elasmocyter som finnes i bindevevet i hele kroppen, 
og de sesile makrofager som er celler i det reticulære bindevev 
i f.eks. milten, leveren, - lymfoid vev og i beinmargen. De har 
normalt som oppgave å omdanne de senile blodlegemer og fins 
derfor hos pattedyr i størst mengde i milten, hos fugl mest i 
leveren.
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Vi kan skjelne mellom en epitelisasjon med celler fra 
ektodermen og en innkapsling ved mesenchymale elementer 
som blodceller og bindevevsceller. 

Fagocytene har som oppgave å prøve å ete opp fremmed-
organismer, og det er utført mange forsøk som viser at de er 
effektive når det gjelder å avverge infeksjoner. Hos mennesker vil 
ved agranolytisk angina. sekundære infeksjoner være livsfarlige 
såfremt man ikke kan hjelpe pasienten med antibiotika til ben-
margen har fått sin normale funksjon igjen (RAFFEL, 1953). 

Det er mikrofagene som først er på pletten ved invasjon. 
Langsommere samles makrofagene, men de er til gjengjeld mere 
effektive, og de tåler det sure miljø som gjerne oppstår på 
invasjonsstedet. Av og til oppstår av dem kjempestore 
fremmedlegemeceller som kan omslutte ganske store 
fremmedlegemer som f.eks. ikteegg. Slike kjempeceller er også 
iakttatt hos insekter, f.eks. hos melbiller infisert med nematoden 
Protospirura muris. Uansett hvilken vei invasjonen skjer, vil 
fremmedorganismene meget snart støte på dette forsvarssystem, 
og forsøk med bakterier har vist at dette system kan være meget 
effektivt. 

Ved inflammasjon skjer det visse ting som er av betydning for 
avvergelse av mikrobeangrep på angrepsstedet. Hvite 
blodlegemer samles i store mengder. Det dannes fibrin i vevet, og 
dette hjelper til å lokalisere mikrobene, og derved støttes arbeidet 
for fagocytene som må ha fibrintrådene å krype på da de ikke kan 
svømme. Utskillelsen av plasma kan bringe flytende antistoffer i 
større mengde til invasjonsstedet, og den økede blod- og 
lymfestrøm kan fortynne og føre vekk giftige produkter. Den 
lokale stigning av temperaturen som også finner sted, kan i 
enkelte tilfelle avverge mikrobeangrep, og for øvrig hjelper den til 
å stimulere fagocytosen og dannelse av antistoffer. Inflamasjon 
sees i alminnelighet bare ved angrep av mikrober. Den er meget 
sjelden ved helmintheangrep. 

Sikringen gjennom fagocytose er selvfølgelig aldri absolutt og 
vil være avhengig av invasjonsorganismenes virulens. 

Innkapsling av parasitter i forskjellige vevsdannelser er 
meget alminnelig å finne hos mange forskjellige dyreorganismer. 
Det er diskusjon om det er den blotte tilstedeværelse av 
organismen som et fremmedlegeme eller om det er de kjemiske 
irritamenter som utgår fra parasitten som utløser 
forsvarsreaksjonen i form av kapsler eller cyster. Pflugfelder er av

Både hos insekter, krepsdyr, muslinger og hvirveldyr er det 
iakttatt hvordan fremmedlegemer blir innkapslet av celler fra 
ektodermen. Dannelsen av perler i muslinger ved bendelorm- og 
iktelarve-angrep er velkjent. 

Innkapslinger med mesenchymale elementer er nevnt av 
PFLUGFELDER (1950) som har beskrevet forløpet ved forsøk 
utført med Rhabditis pellio. Han fant at det ikke var det 
nærmestværende vev som dannet cysten, men vandreceller og da 
mest lymfocyter. Senere opptrer histiocytene som danner den 
endelige kapsel. I cyster dannet rundt bendelormlarver består det 
innerste laget av døde celler. 

Kapslene hos hvirvelløse dyr er av liknende bygning, men 
hos insekter består det innerste laget av levende fagocyter. 

Også der parasitter fester seg til overflatevev, kan celler fra 
de dypere lag delta i reparasjonsarbeidet. 

Ved en slik cystedannelse lykkes det ofte for verten å isolere 
og undertiden helt ødelegge parasitten. 

Skjer det at parasitten blir drept, blir ofte den selv og det vev 
den var kapslet inn i, spist opp av fagocyter. Men undertiden 
skjer det en utskillelse av stoffer som behandler skaden kjemisk. 
Vi kan få cystene fylt av et osteliknende stoff som er et resultat 
av en koagulasjonsnekrotisk virksomhet. Det kan også bli inn-
leiringer av kalk i cystene idet disse virker som et ossifikasjons-
sentrum. Forkalkningen skjer omtrent som ved vanlig 
beindannelse. Dette finner vi f.eks. i trikinkapslene, men her blir 
parasitten i live i opptil 29 år, før forkalkningen gjør volumet i 
kapselen så lite at larven går til grunne. 

Av og til hender det at parasitten blir fjernet ved autotomi 
hos verten av de deler hvor parasitten er havnet. Dette skjer hos 
meitemark som ved peristaltiske bevegelser forskyver 
Gregarinecystene til de bakre segmenter som så avstøtes. 
Spissene på tarmtottene i mennesketarmen avstøtes når de 
infiseres med Eimeria ictidea. 
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Foruten disse vevsreaksjoner som mer eller mindre tjener til 
organismens forsvar, kan det oppstå svulstdannelser som starter 
ved parasittstimuli, men som utvikler seg slik at de kan bli fatale 
for verten. Kreftsvulstene er av denne type. Det fører for langt å gå 
inn på disse dannelser her. 

Ved parasittangrep viser det seg svært ofte at unge dyr lider 
sterkere under angrepet enn eldre. Undertiden angripes ikke de 
eldre dyr i det hele tatt av parasitter som er alminnelige og til og 
med meget farlige for de unge. Dette finner sted fordi disse dyr får 
en naturlig utviklet resistens etter hvert som de blir eldre og det 
uten at de har vært utsatt for parasittangrepene tidligere. Dette 
betegnes aldersimmunitet eller resistens. De unge synes å mangle 
den forsvarsmekanisme som de eldre utvikler, eller de utgjør et 
meget mer gunstig miljø for parasitten enn når de blir eldre. Ofte 
blir de parasitter som de unge har i seg, kvittet når disse når den 
alder da resistensen oppstår. 

Aldersimmunitet er kjent både når det gjelder 
protozosykdommer og når det gjelder angrep av metazoer hos 
mennesker og hvirveldyr. Også fra insektene kjenner vi til at 
unge stadier kan infiseres mens de eldre er immune. 

Men det er ikke alltid at det er de unge som blir mest 
angrepet. Det forekommer også tilfelle av invers 
aldersimmunitet. Hos høns lider de voksne mer av angrepene av 
Eimeria necatrix enn de unge. Også når det gjelder angrep på 
rotter med Trypanosoma equiperdum viser det seg at de eldre 
bukker under tidligere enn de unge. 

Hvordan kan nu aldersresistensen forklares? En nokså 
generell forklaring går ut på at de unge individer er mindre 
tydelig fysiologisk differensierte og derved gir de større 
muligheter for å imøtekomme parasittenes krav. Når dyrene blir 
eldre, kan de bli helt ubrukelige som verter for de samme 
parasitter. Den teori er også fremsatt at aldersimmuniteten 
hovedsakelig forekommer der, hvor det gjelder unaturlige, nylig 
ervervede eller på annen måte ufullstendig tilpassede parasitter. 

Den inverse aldersimmunitet hos høns overfor Eimeria 
necatrix kan være resultatet av en ekstraordinær rask vekst av det 
angrepne vev, særlig tarmepitelet hos unge fugler. Økning av 
hudtykkelsen har også betydning når det gjelder 

hos frosk mot Diplostomum flexicaudum og hos insektlarver mot 
stikk av snylteveps. Aldersresistensen hos hunder mot Ancylosto-
mum caninum har sannsynligvis sammenheng med bl. a, den 
naturlige alderskurve i hemoglobinnivået hos verten. Andre 
faktorer som nevnes, er næringen, den omgivende temperatur og 
hormonbalansen. 

Et annet syn på aldersimmuniteten hevder at de unge dyr 
ikke har den samme mulighet som de eldre til å etablere et 
spesifikt immunitetssvar på angrepet. Men her kommer vi over 
på et nytt felt som har sammenheng _med problemet ervervet 
immunitet. 

Når det gjelder den ervervete immunitet, er det hele vesentlig 
et spørsmål om et kjemisk forsvar mot kjemiske angrepsmidler. 
Verten søker å nøytralisere den giftvirkning parasitten øver på 
organismen ved å danne antistoffer. Det er summen av disse 
prosesser vi benevner immunisering i engere forstand. Men det er 
ikke alltid at en kan påvise dannelse av antistoffer ved et parasitt-
angrep som forårsaker immunitet, og på den annen side hender 
det at det utvikles en mengde antistoffer uten at det oppstår noen 
påviselig immunitet av den grunn. Det hele er langt mer 
komplisert enn man fra først av har trodd, men en del av de ting vi 
vet idag, skal vi se nærmere på. 

Antistoffene er globulin-liknende proteiner som er laget av 
vevscellene som et svar på parasittgifter også kalt antigener. 
Disse antistoffene forbinder seg med antigenene til kjemiske 
forbindelser av kolloidal karakter. 

WELLS skjelner mellom to typer av antistoffer. Den ene er 
antitoxin som ved å forbinde seg med toxiner fra parasitten frem-
kaller en immunitet mot videre giftpåvirkning. Den andre består 
av antistoffer som virker på fremmede eggehvitestoffer. 

Toxin-antistoff-reaksjonene blir søkt forklart på flere 
forskjellige måter, som syre-base-reaksjoner, som nøytralisering 
av kolloider med forskjellig ladning, som resultat av antigenets 
inngripen i den normale proteinsyntese av serumglobulin hvorved 
unormale globuliner, antistoffer, oppstår, ved at antistoffet omgir 
antigenet som en overflatehinne, eller ved at antistoffmolekylets 
angivelig to frie bindinger knytter til seg to antigenmolekyler. 

Hva som er riktig, vet vi ikke, vi kan kun slå fast at antistoffene 

63 18 



det er komplement til stede. Foruten dette opsonin som har betyd-
ning for fagocytosen, er det påvist såkalte bakteriotropiner som 
også aktiviserer fagocytosen uten innvirkning av komplement. 

er modifiserte globuliner som bare kan påvises ved at de reagerer 
in vitro med et testantigen. 

Et antistoff er i alminnelighet meget spesifikt, d.v.s: det 
reagerer bare med sitt eget antigen eller nært beslektede 
testantigener. Dette er ikke så utpreget når det gjelder 
helmintheangrep, da antistoffene her gjerne bare er 
gruppespesifikke. Parasittiske organismer danner ofte en 
antigenblanding og kan derved forårsake dannelsen av flere 
antistoffer. 

Anti-sera er sera som inneholder antistoffer som kjennetegnes 
ved å fremkalle de velkjente laboratoriefenomen agglutinasjon, 
precipitasjon og dispersjon, og de tilsvarende antistoffer benevnes 
agglutininer, precipitiner og lysiner. I mange tilfelle er disse stoffer 
de samme, men fremkaller forskjellige fenomen under forskjellige 
forhold. Mens disse reaksjoner i mange tilfelle uten tvil spiller en 
rolle i forsvaret av organismen, er det også tilfelle hvor forholdene 
er meget uklare på dette punkt. 

Ved agglutinasjonen kan parasittene klebes sammen slik som 
tilfelle er med Trypanosomene, og disse blir da et lettere bytte for 
de fagocyterende celler. Betydningen av precipitasjonen ligger i at 
det kommer til en utflokking av artsfremmed eggehvite og derved 
til en lokalisering av giftvirkningen. Ved dispersjonen foregår det 
en kjemisk forandring i parasittens overflate slik at celleinnholdet 
renner ut. 

Komplementbindings antistoffer eller immunstoffer er dannet 
som et resultat av innføring av fremmedstoffer i en organisme, 
men de danner ikke noen direkte eller synlig effekt på antigenet. 
De fungerer derimot som en slags forbindelse mellom antigenet 
og en tredje substans som fins i normalt blod og som kalles 
alexin. Denne prosess kan føre til en oppløsning av antigenet, 
selv om dette ikke alltid er tilfelle. Enten antigenet blir ødelagt 
eller ikke, blir komplimentet bunnet eller fiksert til det og 
forsvinner fra serumet. Denne prosess er ofte ansvarlig for en ny 
tilsynekomst av en infeksjonssykdom fordi toksinet ikke er 
virkelig omdannet, men under bestemte forhold kan frigjøres 
igjen. 

Fagocyterende celler kan ikke greie å fagocytere hvis det ikke 
er serum til stede. Det teoretiske stoff i normal serum som aktivi-

Utviklingen av spesifikke antistoffer mot en angriper kan bare 
oppnås som et resultat av kontakt, og det gjør verten i stand til å 
reagere mot pathogene angripere, på mange måter slik som det 
uinfiserte dyr reagerer mot ikke patogene angripere. 

Det er flere ganger påvist at det ved parasittangrep oppstår 
spesielle stoffer som hindrer parasittens formeringsevne. Ved 
angrep av Trypanosoma leauisi oppstår visse stoffer som hindrer 
den i å dele seg. Hvis man injiserer en oppløsning av Taenia taenia-
formis i rotter hindres larveutviklingen sterkt. Immunstoffer som 
oppstår ved angrep av Trichostrongylider hemmer først eggutvik-
lingen, senere retter immunstoffene seg mot parasitten selv. 

Immuniteten behøver ikke bare å være bundet til blodserumet, 
den kan også være begrenset til bestemte organ eller celler. PLEHN 
(1932) angir at ved angrep av Sphaerospora tincae er fiskens 
tarmepitel hyppig helt fritt for parasitter, og hos kaniner angir 
ANTIC (1925) at immuniteten mot menneskemalaria skyldes at 
sporozoitene og schizoitene ikke er i stand til å trenge inn i de røde 
blodlegemer. Man betegner en slik avgrenset immunitet som en 
blokering. 

Ved immuniteten blir uten tvil visse normale cellulære funk-
sjoner hindret eller forsterket. De celler det gjelder, blir ifølge 
METALNIKOV (1926) satt i en tilstand av hypersensibilitet eller 
hyperreaksjon overfor fremmede faktorer. Da disse forsvars-
reaksjoner skjer uten innvirkning fra overordnete sentra, dreier det 
seg derfor om forsvarsreflekser. Overføringen av irritamentet kan 
skje enten over nervesystemet eller over hormonene. METAL-
NIKOV tilskrev selv nervesystemet en meget vesentlig rolle. Hvis 
han ødela 3. torakalganglion på Galleria-larver, så ble både den 
medfødte og den ervervede immunitet hurtig nedsatt. Han sluttet av 
det at immunitetsreaksjonene ble regulert av nervesystemet. 
HEILIG og HOFF (1928) viste at opsonin- og agglutinin-
innholdet i blodet ble nedsatt når striopallium eller basale deler av 
mellom- og midthjernen ble skadet. BELAK og hans medarbeidere 
viste at den antagonistiske virkning av det sympatiske og det 
parasym 
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patiske nervesystem hadde betydning ved immunitetsprosessene 
spesielt på antistoffdannelsen. 

Også hormoner og vitaminer har innflytelse på 
immuniseringen. Det er vist at fjernelse av skjoldbruskkjertelen, 
binyrene eller kjønnskjertlene nedsetter 
immuniseringsprosessene, både de naturlige og de ervervede. 
Ved kastrasjon av hunder blir både agglutin n og 
opsonindannelsen nedsatt ifølge TORELLI. Det er gjort flere 
slike forsøk, og det kan som alminnelig regel fastslås at kastrerte 
dyr er mindre motstandsdyktige enn normale, noe som vel kan ha 
praktisk interesse i husdyrholdet. 

Ved a-vitaminoser iakttas ofte at sykdommer som ellers 
forløper lett, kan bh alvorlige, og parasittel som ellers ikke er i 
stand til å etablere seg i en vert, finner forholdene 
tilfredsstillende. 

En spesiell form for ervervet immunitet må nevnes. Det er den 
passivt ervervede immunitet som vi finner bare bos nyfødte. Her 
er immunstoffer diffundert over fra moren gjennom placenta, og 
etter fødselen kan ungen en tid fortsatt motta immunstoffer 
gjennom morsmelken. Når sekresjonen av saltsyre og pepsin 
setter inn, bortfaller denne mulighet for immunisering da immun-
stoffene blir ødelagt av disse fordøyelsesstoffer. 

Det er alminnelig akseptert at antistoffene alltid dannes inne i 
cellene, og først senere blir ført over i blodet. Så lenge antigen 
også er tilstede i cellene, vil nytt antigen ha forholdsvis liten 
virkning. Men hvis det opprinnelige antigen blir borte, kan anti-
stoffene reagere voldsomt med nytt antigen. En slik immun-
situasjon kalles hypersensibilitet og kalles ofte anaphylaksis, opp-
rinnelig ment som det motsatte av prophylaksis fra den tid man 
mente at alle oppløste antistoffer var beskyttende. Denne reaksjon 
kan være så sterk at det oppstår et sjokk. Dette kan være nok til å 
forårsake døden hos verten, men det kan også resultere i at 
parasitter som angriper slimhinner, f.eks. kan bli avstøtt. Huden 
blir ofte hypersensibel på denne måten, både ved angrep av ektopa-
rasitter og ved ormelarver som borer seg igjennom den. Også de 
oppløste stoffer som disse organismer utskiller, kan fremkalle 
hypersensibilitet. I enkelte tilfelle resulterer den hypersensible 
tilstand i sykdom som f.eks. ved skabbangrep.

dens sensibilitet kan utnyttes diagnostisk. Man kan i mange 
tilfelle påvise tilstedeværelsen av entoparasitter ved å injisere små 
mengder testantigen laget av parasittmateriale, under huden og da 
få tydelig hypersensibelt utslag. Dette benyttes nu meget når det 
gjelder å finne fram til årsaken til allergiske reaksjoner. 

Selv om antigen-antistoff reaksjonenes hele vesen enda er lite 
klarlagt, ser det iallfall ut til at de teleologiske forestillinger som 
har dominert immunologien tidligere, må vike plassen. Det som 
skjer, er biokjemiske reaksjoner mellom molekyler som kommer i 
kontakt med hverandre. Reaksjonene kan unnlate å ha noen 
innflytelse både på parasitt og vert, eller den kan være 
profylaktisk og produsere nye sammensetninger som er skadelige 
for parasitten, eller den kan bli anafylaktisk og kan skade verten, 
selv om den kanskje samtidig også skader parasitten. 

Det foreligger en hel del teorier om hvor antistoffene dannes. 
Men det er iallfall hevet over tvil at de er reaksjonsprodukter fra 
den levende organisme. 

JORDAN betraktet antistoffene som forbindelser av antigen 
med forskjellige stoffer som formerte seg autokatalytisk. 
Mengden av slike forbindelser opptrer da ikke i noe forhold til 
mengden av det antigen som er dannet av parasitten. Den kan 
utgjøre flere millioner ganger antigenets mengde. Den 
kjennsgjerning at molekylantallet av antistoffer er så meget større 
enn tallet av antigenmolekyler parallellførte TIMOFEEFF-
RESOVSKY med de autokatalytiske forløp hos vira. Ifølge dette 
skulle da antistoffdannelsen være følgende: Antigenmolekyler 
reagerer på mange forskjellige måter med eggehvitestoffer. 
Derved kommer det også tilfeldigvis til en dannelse av et molekyl 
som er i stand til å formere seg autokatalytisk. Dannelsen av et 
eneste slikt molekyl får da i stand en immunisering på samme 
måte som et enkelt virusmolekyl kan innlede en 
«formeringslavine». Og dette forklarer da også hvordan 
immuniteten er i stand til å vare i organismen. 

Den viktigste faktor ved istandbringelsen av en immunitet er 
uten tvil et uskadd reticulo-endotelial system som også nevnt under 
medfødt immunitet. Celler tilhørende dette system finner vi 
fordelt 
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i hele organismen, og både den ervervede og den medfødte immu-
nitet beror på virksomheten i dette systems celler. METSCHNI-
KOFF (1902) pekte på at ved fagocytosen var den primitive form 
for celle-ernæring tatt i forsvarets tjeneste hos flercellete 
organismer. Vi finner faktisk at også ved den ervervede immunitet 
er det denne cellenes trang til å omgjøre det tilgjengelige materiale i 
dets miljø til deler av seg selv som er det primære. 

CAMERON (1956) sier at hvis verten fordøyer invasjons-
organismen, er denne mat. Hvis den ikke greier å fordøye den, blir 
den inntrengende organisme en parasitt, eller som BURNET (1953) 
uttrykker det: «Infeksjonssykdommene er hverken mer eller mindre 
enn deler av den evige kamp i hvilken enhver levende organisme 
strever etter å omforme alle tilgjengelige næringsstoffer til levende 
organismer av dens egen art.» 

Plehn, M. 1932: Eine Schleienbrut-Krankheit und ihr Erreger 
Sphaerospora tincae  Intern. Rev Hydrob. Hydrogr. 26 (1932). 
Raffel, S. 1953: Immunity. Hypersensitivity. Serology. New York 
1953. 
Steinhaus, E. A. 1949: Principles of insect Pathology: New York, 

Toronto, London. 
Topley, W. W. C. og Wilson, G. S. 1936: The Principles of 

Bacteriology and Immunity. Wood, Baltimore 1936. 

Sibirisk rase av spettmeis (Sitta europea L.) 
på Senja i Troms ? 

Av Hans Kr. Eriksen. 

I «Fauna» nr. 4 1957 har Nils-Jarle Ytreberg en interessant 
artikkel om en spettmeis som ble sett i Saltdal fra 11. november og 
utover i 1956. Han antok at den var av den sibiriske rasen 
(biedermanni). 

I Vangsvik i Tranøy herred (69° 8' n.b.) ble det iakttatt en 
spettmeis omtrent samtidig med omtalte observasjon fra Saltdal. 
Denne iakttagelse synes å bekrefte at det er den sibiriske rasen av 
spettmeis som er sett. 

Kommunekasserer Harald Wold fikk i november 1956 
(nærmere dato kan han ikke huske) besøk av en ukjent fugl på sitt 
fuglebrett i Vangsvik, Tranøy. Fuglen oppholdt seg på fuglebrettet 
i ca. 2 uker, og både Wold og hans frue hadde god anledning til å 
studere den nøye. Den ble bestemt til spettmeis etter «Fuglene i 
farger», og Wold føler seg sikker på at artsbestemmelsen er 
korrekt. 

Det er naturligvis en mulighet for at spettmeisen har vært 
skandinavisk og ikke sibirisk, men enkelte ting tyder på at det ikke 
er sannsynlig. For det første er det usannsynlig at to individer 
skulle vise seg omtrent samtidig så langt nord for det vanlige 
utbredelsesområde. Vangsvik ligger dessuten to breddegrader nord 
for Saltdal, og hele seks breddegrader nord for spettmeisens kjente 
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rugeområde hos oss. Det er neppe sannsynlig at arten trekker så 
langt nordover i vintertiden. 

I følge de opplysninger Nils Jarle Ytreberg gir, er den 
sibiriske rasen utpregede vandrefugler som flere ganger har 
gjestet Finnland og sannsynligvis Sverige nord for artens normale 
rugeområde. Det ligger da nær å anta at de to nordnorske 
eksemplarene i 1956 er av den sibiriske rasen og er kommet fra 
øst. Det er ikke så svært lang strekning fra Nord-Sverige over 
Indre Troms og utover til kysten. Det vil i denne forbindelse være 
av interesse å ha nøyere kjennskap til forekomstene av spettmeis 
i Sverige og Finnland samme høst. 

Fuglekjennere i Nord-Norge bør ha spettmeisen i kjærlig 
erindring da det utvilsomt må flere iakttagelser til for å kaste lys 
over de problemer som foreligger. 

Foren  

igsmedde le l se r .  

Zoologer tar doktorgrad. 
To unge norske zoologer, cand. real. Ragnhild Sundby og cand. real. Rolf 

Vik, har i år tatt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. 
Dr. phil. Ragnhild Sundby er født i Hof i Vestfold i 1922 og er for tiden 

knyttet til Zoologisk laboratorium ved Universitetet i Oslo. Dr. Sundbys spesial-
område ligger innenfor entomologien (insektforskningen). 

Den 30. januar i år forsvarte hun sin avhandling: The parasites of 
Phyllocnistis labyrinthella Bjerk, and their relation to the population dynamics of 

Smånot i se r .  

Metemark med to bakender. 

Fra tid til annen hører man om kalver med to hoder, men metemark med to 
bakender hadde jeg ikke hørt om før Jon Reina, Jar, 4/8-1957 leverte inn på 
Zoologisk Museum i Oslo et slikt eksemplar, funnet i Moelv i begynnelsen av 
juli. 

Dyret er et ungt, ikke kjønnsmodent, eksemplar av den grå metemark 
(Allolobophora caliginosa (Savigny)), den tallrikeste av alle norske arter. De 111 
første segmenter av kroppen er normalt utviklet, men segment nr. 112 er for-
lenget bakover på midten, slik at det sett ovenfra får en trekantet form. Fra hver 
av trekantens to skrått bakover vendende sider utgår det så en helt normalt 
utseende bakende som danner en nær 90° vinkel med hinnannen. Den venstre 
bakende består av 47 segmenter og er litt kortere enn den høyre, som har 65 
segmenter. Begge bakender ender i en normal anus. Det underlige er at det ikke 
finnes noen tegn som tyder på at det dreier seg om en abnorm regenerering av 
bakkroppen, det ser ut som gaffeldelingen er primær. 

G. Støp-Bowitz.

For Norsk Zoologisk Forenings medlemmer vil Dr. Sundbys navn være godt 
kjent da hun har hatt flere viktige verv innenfor foreningens administrasjon. I 
1950 var hun formann i Osloavdelingen, og fra 1950 til 1952 var hun hoved-
foreningens sekretær. I årene 1953-1954 fungerte hun som redaksjonssekretær i 
«Fauna». Dr. Sundby er for tiden formann i Norsk Entomologisk Forening - et 
tillitsverv hun har hatt siden 1954. 

Dr. phil. Rolf Vik er født i Trondheim i 1917 og er lektor ved Oslo offentlige 
lærerskole. Dr. Viks spesialområde ligger innenfor parasittologien hvor han i 
første rekke har foretatt studier over enkelte bendelormarters biologi: Den 27. 
mars i år forsvarte han sin avhandling: Studies of the Helminth Fauna of 
Norway. I. Taxonomy and Ecology of Diphyllobothrium norvegicum n.sp. and the 
Plerocercoid of Diphyllobothrium latum (L.). 

Dr. Vik har også hatt administrative tillitsverv i Norsk Zoologisk Forening> 
han var formann i Osloavdelingen i 1951 og 1952. 
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Hold utkikk etter låvesvaler merket med rødt nede på brystet. 

Fra Cape Town har vi mottatt følgende opprop, datert 28. mars 1958, ti-
norske fugleinteresserte: 

«I anledning et forsøk på å finne ut hvor de låvesvalene (Hirundo rustica) 
kommer fra som overvintrer i omegnen av Cape Town (i Sør-Afrika), forsøker 
vi å fange inn så mange som vi er i stand til. 

Disse svalene blir nøye undersøkt, særlig for å se om de viser tegn til fjær-
felling. 

De blir veid, får ring om foten og blir merket med en fargeflekk (fuksin) på 
brystet. Fuksinet danner en klar purpurrød plett som kan sees i ganske stor 
avstand. 

Purpurflekken vil bare holde inntil brystfjærene mytes. 

Må jeg få spørre om Deres forening vil hjelpe oss med å bekjentgjøre 
beskjeden blant norske fugleinteresserte og be dem om å holde utkikk etter disse 
fargemerkete svalene? Blir en slik svale observert, bes dette rapportert straks. 

Svalene forlater oss nu og skulle ganske snart nå frem til sine hekkesteder. Med min 
beste takk om foreningen vil samarbeide med oss i denne sak. Deres hengivne 

G. J. Broekhuysen, . Dept. of Zoology 
University of Cape 

Toavn Rondebosch 
(Cape).» 

Eventuelle observasjoner av merkede låvesvaler bes meddelt sekretæren i 
Norsk Zoologisk Forening som vil være behjelpelig med formidlingen. 

Bytte av naturalier. 

Mr. H. G. Layt, som eier et lite naturhistorisk museum i Wellington, New 
Zealand, har henvendt seg til det norske konsulat der for å komme i kontakt med 
nordmenn som ønsker å bytte naturalier. Mr. Layt ønsker prøver av stein, 
sneglehus, muslingskall og fugleegg, og tilbyr i den utstrekning det er mulig å 
skaffe lignende prøver i bytte fra New Zealand. 

Interesserte kan henvende seg til sekretæren, Norsk Zoologisk Forening, 
Universitetet, Blindern. 

Rettelse' 

I Sverre Brynlunds artikkel: «Tornsangeren (Sylvia communis) er blitt hekke-
fugl i Helgeland», i Fauna nr. 1, 1958, forekommer det dessverre en kjedelig feil. 
På side 22, linje 11 og 12 står: «Det lå ca. 35 meter over bekken». Det skulle ha 
stått: «Det lå ca. 0,35 meter over bakken». 
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