


 

Håkjerringens forplantning. 
Av Paul Bjerkan. 

Håkjerringens levevis må sies å være lite kjent, og særlig 
hva dens forplantning angår har det vært strid blant de lærde i 
det siste hundreår. Håkjerringens nærmeste slektninger blant 
haiene, som pighaiene og andre, er alle kjent som 
levendefødende, men allikevel har den herskende oppfatning 
hittil vært at den legger sine egg på bunnen nedgravet i grus og 
slam. Noe bevis for dette har man ikke hatt, men det har vært 
anført at når man gjennom alle de år den har vært fanget ikke 
hadde funnet levende unger i dyrene, så måtte det være fordi de 
la egg og ikke var levendefødende. Funn fra de senere 10-15 år 
har imidlertid vist at den herskende oppfatning var feilaktig, og 
det kan da være på sin plass å gi en oversikt over den litteratur 
som foreligger om spørsmålet og de forhold som har gjort at den 
feilaktige oppfatning har kunnet holde seg så lenge. 

I 1944 fikk man ved Fiskeridirektoratet i Bergen meddelelse 
fra en fisker fra Nordfjord, Kristofer Kvernevik, at han i en. 
håkjerring, fanget ved Daviksnes i januar s.å., hadde funnet en 



unge på 98 cm lengde. Dessverre var det blitt brukt til revemat, før 
man kom til å tenke på at funnet hadde noen interesse, men det 
forelå bekreftelse på funnet fra fiskerens kamerater. Jeg skrev 
dengang en notis om saken i «Naturen» 1944, side 384. Fra flere 
hold ble det imidlertid etterpå sagt meg at det hele måtte bero på 
en mystifikasjon, så inngrodd viste det seg at den gamle opp-
fatning var. 

Notisen førte imidlertid til at folk i fiskerikretser begynte å 
interessere seg for spørsmålet. I 1954 fikk Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt fra herr Levy Carlson i Ålesund oversendt 
et foster fra en håkjerring fanget av kaptein Olav Støbak på M/S 
«Jofre» ved Suderøy 24. august s.å. Det hadde i alt vært 10 fostre, 
hvorav to ble tatt vare på. Det annet foster er oppbevart i Ålesund 
Museum. Man fikk også oversendt den dobbelte «livmor» 
(egentlig eggledere). De 10 fostre hadde alle ligget i den ene liv-
moren, den annen hadde vært tom. Materialet forelå i saltet 
tilstand, og særlig livmoren var mindre godt vedlikeholdt, og 
delvis mangelfullt dissekert ut av dyret. 

Magister Einar. Koefoed, som fikk materialet til 
undersøkelse, har gitt en meget inngående beskrivelse av både 
fosteret og livmoren. Ved tydningen av enkelthetene for den siste 
hadde han assistanse av professor August Brinkmann, som også 
har gitt en delvis skjematisert skisse av den. 

Fosteret var meget mindre enn fosteret fra Nordfjord, bare ca. 
39 cm, altså mindre enn halvparten. Det var imidlertid fullt 
utviklet, og Koefoed sier at formen og forskjellige forhold for 
resten for fosteret var i høy grad lik det voksne dyr, altså en 
håkjerring i miniatyr. Dette vil enhver kunne konstatere på 
hosstående figur, hodets form, finnenes stilling, og de forskjellige 
utsnitt på halen, alt er lik det voksne dyrs. Ungen «lyver seg ikke 
til sin avstamning».

Noen nærmere beskrivelse skulle således ikke være nødvendig 
her, så jeg går over til å referere, hva der tidligere foreligger om 
hå, kjerringens forplantning. 

Den første omtale av spørsmålet finner man hos Fabricius 
(1780) og Faber (1828). Der konstateres det uten noen nærmere 
beskrivelse at håkjerringen er levendefødende. Den senere motsatte 
oppfatning kan sies å skyldes Turners undersøkelser i årene 1873-
85. Han har, såvidt det kan sees, bare hatt unge dyr til undersøkelse, 
og dette har gjort at han har lansert meget feilaktige ting. I sine 
første beretninger sier han således, at han ikke kunne finne noen 
eggledere. Senere beriktiget han riktignok dette, men undersøkel-
sene var kommet i et feil spor, og skjønt de fleste som berører saken 
senere gir uttrykk for at de finner det merkelig, går de ut fra at 
håkjerringen legger egg, da noe annet ikke har kunnet konstateres. 

Dette standpunkt inntar således dansken Lütken (1880), og han 
nevner at det er funnet hunner av håkjerring med opptil 1 1/2 tønne 
egg, av hønseeggs- størrelse, liggende i bukhulen fra gjellene 
bakover mot anus. Han antar at eggene blir gytt og gravet ned i 
bunnen. Han nevner at han ikke har funnet noen skallkjertel, men 
antar at de nøkne egg kan klekkes, beskyttet av bunnens slam. 

Den samme oppfatning hevdes også av Collett (1905). Han 
nevner også funn av mengder av store, nøkne «befruktede egg», 
hvorav mesteparten ligger sammenpakket bakerst i egglederne. 
Slike egg er funnet i februar og mars og i blant ut i mai. Om 
sommeren ble bare funnet små egg. Han omtaler også at det ofte 
forekommer at håkjerringer på 60---100 cm følger større 
eksemplarer og blir fanget sammen med disse. Han nevner 
dessverre ikke når på året disse ungene var iakttatt. 

Dansken Jungersen (1898) finner det sannsynligst at 
håkjerringen føder levende unger, men medgir at intet bevis 
foreligger for dette. Han henviser dog til at den lille håkjerringart 
fra Middelhavet føder levende unger og at Cranz allerede i 1770 har 
nevnt at håkjerringen er levendefødende og kan ha inntil fire unger. 

Dansken Ad. S. Jensen (1948) medgir også at man ikke vet noe 
sikkert om håkjerringen er levendefødende eller ikke, men forteller 
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og da en av disse ble åpnet, hadde den magen fylt med 
«eggerøre». Hos håkjerringen mangler vi imidlertid noen 
iakttagelser av anlegg til utvikling av foster blant de masser av 
egg som rapporteres å være funnet. Collett bemerker således bare 
i sin alminnelighet at det var «befruktede egg». Vi får la 
spørsmålet om hva der virkelig skjer, ligge til man får mere 
nøyaktige iakttagelser. 

at det i Zoologisk Museum i København finnes et ovarium av en 
håkjerring fra Discos på Grønnland, som er 37 cm langt med ca. 
110 egg, hvorav 90 % er store med diameter inntil 35 mm, mens 
resten bare er 12-16 mm i diameter. Merkelig nok er dette det 
eneste tilfelle i den nyere litteratur hvor det nevnes at det 
foreligger noe materiale. De øvrige meddelelser synes mest å 
være basert på iakttagelser gjort av korrespondenter blant fiskerne 
og andre interesserte. 

I sitt store verk over haiene fra 1948 har derfor også Bigelow 
og Schroeder bare holdt seg til den foreliggende litteratur og 
øyensynlig under tvil gått med på teorien om at håkjerringen 
legger sine egg nedgravet i grus og slam på bunnen, hvor de 
klekkes. Notisen i «Naturen» i 1944 har de øyensynlig ikke vært 
oppmerksomme på. 

Ser man på hva det nå foreligger, kan man ikke si at 
spørsmålet om håkjerringens forplantning er helt klarlagt. Det er 
etter de siste funn sikkert at den føder levende unger. 
Sammenhengen mellom funnene av mengder av store egg 
utover våren og fostrene, som er funnet i håkjerringen om 
høsten og midtvinters, er dog på ingen måte klarlagt. Hadde 
man visst når forekomsten av unger på 60-100 cm var iakttatt 
sammen med voksne håkjerringer, ville man være kommet 
saken noe nærmere. Det har sannsynligvis vært unger som 
fulgte moren. Det stemmer nemlig med størrelsen på de fostre 
som er funnet, 98 cm for funnet i 1944 og ca. 37 cm i 1954. 
Ungene synes nemlig å bli kastet ved meget forskjellige 
størrelser. Sannsynlig er det dog at fosteret fra 1954 ennå kunne 
ha vokset noe. Det kan jo hende at det er skjedd en «abort» 
under fangsten, når den annen livmor var tom. Det kunne 
kanskje også ha inneholdt fostre, som var blitt kastet under 
fangsten. Vi vet det ikke. Vi har bare Oscar Sunds meddelelse 
om «Et brudgebarsel» i «Naturen» for 1943, som en antydning 
om at slikt kan hende. 

Fra dr. K. A. Andersson, Stockholm, har jeg nylig fått en 
meddelelse av interesse om hvordan det kan gå med en del av 
de overflødige_ eggene hos andre levendefødende haier: Han 
overvar for ca. 50 år siden i Uppsala en demonstrasjon på en 
svarthå med løse egg i kroppshulen. Samtidig var det også unger 
i egglederen; 

Av iakttagelsene hittil har vært så ufullstendige, har mange 
årsaker. For det første utnyttes av håkjerringen almindelig bare 
leveren, resten blir sluppet og synker til bunns. Bare et fåtall 
skrotter er blitt bragt hjem og undersøkt av zoologer, og de som er 
bragt i land, har vært unge, lite utviklede dyr. Det var f.eks. 
årsaken til Turners feiltakelse i 1876. At fangsten mest har foregått 
under vanskelige forhold oppe under iskanten, har også bidratt til 
at man vet så lite. Allikevel må man spørre om det ikke ligger 
andre, rent biologiske årsaker til grunn for forholdet. 

Håkjerringen forekommer tallrikest i de rent arktiske egne, og 
der har det iallfall tidligere foregått et regelmessig fiske etter 
den. Den finnes også mere spredt lenger sør, således også i de 
norske fjorder, hvor den særlig trekker inn om høsten og følger 
blålangen, brosmen og kveiten. Fiskerikonsulent Magnus Halås 
ved Fiskeridirektoratet i Bergen, har en del år drevet 
forsøksfangst av håkjerring i fjorder på Vestlandet. Den er 
vanskelig å fange der, men at den er til stede, får fiskerne merke, 
da den ofte ødelegger garn- og linebruket deres. Halås bemerker 
at håkjerringen som fanges om våren, er meget mager med liten 
lever. 

Etter det som er nevnt ovenfor, er det vanskelig å finne noe 
rimelig årsak til at det med den livlige fangstvirksomhet som 
håkjerringen har vært gjenstand for, såvidt vi vet iallfall, i den 
senere tid ikke er fanget mere enn 2 dyr med fostre, når den 
virkelig er levendefødende. Jeg kan ikke finne annet enn at det 
må være fordi den i den tid den går med unger, holder seg mere 
rolig og ikke går på redskap. At den med andre ord har en slags 
«vintersøvn», således som det allerede tidligere er antydet av 
forskjellige forfattere for en annen haiart, nemlig brugden. Der 
har man muligens den egentlige årsak til dens trekk inn i 
fjordene om vinteren, at den er vanskelig å fange der og at den 
når den fanges 
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var det rødt av marihøner. De satt på stokk og stein, av og til i 
flere lag; noen krøp litt omkring, andre var på flukt, men om de 
kom eller dro, var ikke godt å avgjøre. Man kunne skubbe 
hendene sammen, og de ble fulle av en yrende masse av biller. 

omvåren, er så mager. Liknende forhold som i fjordene vil den 
finne overalt i de dype renner i kontinentalsokkelen. 

Dette er altså bare et forsøk på en forklaring. Man får håpe 
at fiskere og andre interesserte vil kunne gjøre iakttakelser som 
kan bringe klarhet i spørsmålet, nå da man vet at håkjerringen 
virkelig er levendefødende. Såvidt det kan sees er det særlig 
høst- og vinterfangede hundyr av håkjerring man må være opp-
merksom på. 

Jeg var som nevnt ikke den første til å se en slik ansamling av 
marihøner, og jeg var heller ikke den første til å undre meg over 
det. Rundt om i den entomologiske litteratur finner en spredte 
opplysninger og til dels detaljerte beskrivelser over liknende 
iakttagelser fra forskjellige deler av verden. I U.S.A. er 
fenomenet sett på mange topper i de vestlige kystfjell, Sierra 
Nevada og Rocky Mountains; det er observert i Michigan og er 
kjent fra en rekke steder i de sydøstlige deler av landet. Fra Asia 
foreligger det opplysninger om slike ansamlinger av marihøner 
på toppen av et 2530 meter høyt fjell nær Bursa i Tyrkia, og den 
kjente genetiker Dobzhansky beretter om det samme fra flere 
topper i Fergham-fjellene i Turkestan. I 1953 fant den indiske 
zoolog Mani en ansamling av marihøner på en isbre i Himalaia, 
og masseforekomster er rapportert fra fjelltopper i New Zealand. 
I Europa er slike ansamlinger funnet på toppen av Zobten og 
Geiersberg i Tyskland, på Mont Ventoux og flere topper i 
Auvergne-fjellene i Frankrike, på Moncaya-fjellene i Nord-
Spania, på flere topper i Apenninene i Italia og på det 1100 
meter høye Wodno-fjellet i Makedonia. 

Litterat
ur: Notes on the Greenland Shark. 

1. The Reproduction Problem of the Greenland Shark. 
By Paul Bjerkan. 

2. A Uterine Foetus and the Uterus from a Greenland Shark. By 
Einar Koefoed. 

Fiskeridirektoratets skrifter. Ser. Havundersøkelser. Vol. XI. 
No. 10. 

Litt om fjellets 
insektfauna. Av Arne Semb 
Johansson. 

Insektene samles nesten alltid på selve toppen, enten dette er 
et frittstående fjell, eller det er en lengre kam. Den absolutte høyde 
over havet og vegetasjonsforholdene kan variere sterkt. Green 
Mountain i Colorado er like høy som Galdhøpiggen, men er 
allikevel kledd med spredte trær og busker. Toppen av det 3500 
meter høye fjellet Aubek-Tau i Turkestan er dekket med evig sne, 
men like ved stikker det noen nakne klipper opp av sneen, og på 
disse fant Dobzhansky de største ansamlingene av marihøner, 
mengder som sannsynligvis gikk opp i hundretusener av individer. 
I Montana fantes marihønene på topper som er over 3000 meter 
høye, mens de i Michigan er funnet på høyder som ikke er mere 
enn vel 600 meter. Disse eksemplene viser at det ikke er den 
absolutte høyde, eller hvilken region som toppene 

Den 20. november 1954 var en varm, solfyllt dag. Jeg 
glemmer den ikke, ikke på grunn av været, for det er vanlig med 
solskinn i Colorado, men fordi jeg den dagen så flere marihøner 
på en gang enn hva jeg sammenlagt hittil har sett andre steder. 
Jeg vandret møysommelig opp mot toppen av Green Mountain, 
litt vest for Boulder, for å undersøke om det bare var en 
tilfeldighet at professor Ernst Scharrer senhøstes noen år tidligere 
hadde sett store ansamlinger av marihøner på denne noe over 
2460 meter høye toppen. Etter som jeg nærmet meg den, ble 
skogen tynnere, men de insektene jeg var ute for å finne, så jeg 
ikke noe til. Selv noen få meter under toppen var det ikke spor av 
dem. Da jeg nådde det høyeste punktet, ble jeg imidlertid helt 
overveldet: overalt 
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samme gjemmestedene brukes år etter år. Slike gjemmesteder kan 
en finne på bakken i lavlandet, men det ser av og til ut til at billene 
søker opp til høyereliggende steder, slik som de øvre etasjer i hus, 
eller de øverste deler av fabrikkpiper eller telegrafstolper. Hvor 
eiendommelig denne overvintringen kan arte seg, viser et 
eksempel fra North Carolina. Iakttakelser viste at marihøner av en 
bestemt art samlet seg om høsten i tusenvis på stammen av et 
sedertre og så i løpet av noen dager gjemte seg bort i sprekkene på 
treets sydøstre side. De fremherskende vindene i dette strøket kom 
fra nordvest. I seks år på rad ble dette fenomenet iakttatt på dette 
ene sedertreet, mens trær i nærheten ikke så ut til å ha noen 
tiltrekning på billene. 
Fra England har Williams beskrevet et liknende tilfelle hvor 
tusenvis av individer av den 16-prikkete marihønen Micraspis 
sedecimpunctata overvintret på en portstolpe helt ubeskyttet mot 
været. Mens det hadde samlet seg tre til fire tusen individer på 
den ene stolpen, var det bare seks stykker på den andre. Hele 
vinteren igjennom satt dyrene her inntil de trakk bort i 
begynnelsen av mai. Tendensen til å samles i store grupper er 
også bekreftet ved at en av og til har sett store svermer av 
marihøner. En slik sverm som druknet i Middelhavet, ble skyllet 
i land, og langs kysten i en strekning på 22,5 km lå billene i et 
antall av over femti tusen pr. fot. 

Det er derfor mulig at ansamlingene av marihøner på fjelltopper må 
sees som et spesialtilfelle av deres alminnelige atferd. Men dette gir 
oss allikevel ingen tilfredsstillende forklaring på hvorfor de søker 
opp til toppene. Det er i tidens løp mange som har fundert over 
dette, og vi skal se litt nærmere på noen av forklaringene. 
Enkelte har hevdet at insektene ganske enkelt er blitt ført til topps av 
fremherskende vinder. Selv om det vel kan tenkes at vinden kan 
hjelpe billene i flukten oppover, så er det lite trolig at vinden er 
årsaken til fenomenet. Det kan ikke forklare hvorfor det i vesentlig 
grad er marihøner som er på toppene, og hvorfor de ikke blåser 
videre, men blir igjen der oppe. 

Andre har vært inne på den tanken at billene samles på disse 
begrensete områdene fra store sletter i nabolaget for å parre seg. 

når opp i, som er avgjørende, men det at de hever seg opp over 
det omliggende terreng. 

Det er marihøner fra mange forskjellige arter som er samlet på denne 
måten. Som oftest tilhører de slektene Hippodamia og Coccinella. Den 
alminneligste art på fjelltopper i U.S.A. ser ut til å være Hippodamia 
convergens, og det var også den som fantes på Green Mountain i 
Colorado. Våre hjemlige kjenninger, den syv-prikkete Coccinella 
septempunctata og den to-prikkete Adalia bipunctata, er funnet på 
topper i Frankrike, og det var den syv, prikkete som opptrådte i 
Spania og Tyrkia. 

Det jeg observerte i Colorado i 1954, var altså ikke noe ene-
stående, men et fenomen som ser ut til å forekomme spredt over store 
deler av jorden. Og ikke bare det, det ser også ut til å være et årvisst 
fenomen som i enkelte tilfeller har tiltrukket seg så stor 
oppmerksomhet, slik som i Idaho, at fjellet blir kalt «Ladybird 
Mountain». Nå kunne en kanskje bli fristet til å tro at marihøner 
samler seg på alle topper. Men det er ikke tilfellet. Selv var jeg oppe 
på mange fjell i Colorado, hvorav enkelte nådde opp i over 4200 
meter, men det var bare på Green Mountain at jeg så slike mengder 
av marihøner. Selv på topper i nærheten fantes det ikke antydning til 
ansamlinger. På Horse Tooth Mountain i den nordlige delen av staten 
er det imidlertid observert av andre. En kan ta det som et tegn på at 
det ikke er så vanlig i Colorado, at Cockerell som var professor i 
zoologi i denne staten, og som kjente faunaen der inngående, ikke 
beretter om slike fenomener i sin bok fra 1924 om Colorados zoologi. 
Edwards sier i en beretning fra 1957 at han i Glacier National Park i 
Montana bare fant spor etter ansamlinger av marihøner på en enkelt 
topp, det 2850 meter høye Allen Mountain, til tross for at han besteg 
mer enn femti større topper i området. 
Det er mange som har undret seg over dette fenomenet og forsøkt å finne 
frem til mulige forklaringer. For det første skal vi merke oss at det er et 
alminnelig trekk hos mange, men slett ikke alle arter av marihøner, at de 
overvintrer i ansamlinger også på lavlandet. Av våre arter gjelder det 
særlig den to-prikkete, men også den syv-prikkete, som en kan finne om 
vinteren i grupper på femti til hundre individer. Enkelte iakttakere 
hevder at de 
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Fra andre insektgrupper kjenner en jo til at parringen foregår i 
svermer, og det samme kunne da tenkes å skje med disse mari-
hønene. Enkelte observasjoner støtter en slik hypotese, mens det i 
de fleste tilfeller ikke foreligger noen opplysninger om øket 
parringsaktivitet blant de billene som er funnet på topper. Som 
oftest er marihønene når de samles på fjelltoppene om høsten, 
ennå ikke kjønnsmodne. Dette var også tilfellet med de som fantes 
på Green Mountain. Derimot modnes kjønnsorganene raskt etter 
overvintringen. Den russiske forsker Yakhontov har hevdet som 
en mulig forklaring at det er kjønnsorganenes modningstilstand 
som regulerer trekkdriften hos to arter av marihøner som over-
vintrer på fjelltopper i Russland. En må imidlertid være oppmerk-
som på at selv om en kan finne en parallellitet i utviklingen av 
kjønnsorganene og trekkdriften, så er det ikke dermed gitt at det 
ene er årsak og det andre virkning. 

En annen forklaring på masseforekomsten av biller kunne 
være at dyrene på toppene fant rikelig med næring. Det synes 
imidlertid ikke å være tilfellet. Marihønene lever jo av bladlus, og 
en har 
aldri sett store mengder av slike lus på disse stedene. Det ser 
tvertimot ut til at billene ikke tar noen føde til seg under oppholdet 
på toppene. 

kan det jo tenkes at klimaforholdene er slik at vinterdvalen får 
den nødvendige lengden. 

Edwards som har studert forholdene i de vestlige fjelltrakter i Nord-
Amerika, antar at marihønene ikke overvintrer på selve toppene, men 
nede i fjelldalene. Ifølge hans hypotese samles billene i begynnelsen av 
sommeren i store mengder på enkelte spesielle topper. Her oppe foregår 
parringen, men etter et par dager vil billene, kanskje på grunn av 
matmangel, trekke ned igjen til de nærliggende prærier. Der legges 
eggene, og larvene utvikles. Om høsten trekker de nyklekte billene, 
muligens sammen med de ett år gamle dyrene, opp til toppene. Årsaken til 
dette kan være de høye temperaturer i lavlandet og indre forandringer i 
dyrene. Senere på høsten vil de synkende temperaturer få dyrene til igjen 
å forlate toppene. Tiltrukket av de sterkt luktende sekreter marihønene 
utskiller, samles billene i store ansamlinger nede i dalene hvor 
overvintringen foregår. 
Selv om det således foreligger flere hypoteser som prøver å forklare 
fenomenet med marihønene, er det ikke noen av de overnevnte 
forklaringer som synes å dekke alle tilfeller, og det er heller ikke noen 
som har fått alminnelig tilslutning. 

Mer leilighetsvis har man også funnet ansamlinger av andre insekter 
på fjelltopper uten at man har kunnet forklare dyrenes forekomst. Således 
forteller Kaisila at i finsk Lappland ser det ut til at det naturlige 
tilholdssted for hannene av bladvepsen Zaraea fasciata er de høyeste 
fjelltoppene i egnen. Her ble de sett flygende omkring sammen med 
hanner av Cephenomyia trompe. 
I noen tilfeller har en bedre forståelse av fenomenet. Det er kjent at 
forskjellige dagsommerfugler kan fraktes med oppstigende 
luftstrømmer til toppen av et isolert-liggende fjell slik at de flyr 
omkring toppen i store mengder til tross for at de samme artene ikke 
er særlig tallrike i de omliggende distrikter. 

At besøket på fjelltoppene kan gjelde forplantningen, har en 
eksempler på hos flere maur-arter. Både fra Europa og Amerika har 
en beretninger om at enkelte arter av maur svermer i store mengder 
på fjelltopper hvor parringen foregår. En undersøkelse av Chapman 
fra det vestlige U.S.A. viste at fenomenet var temmelig alminnelig på 
topper som varierte fra 800 til 3360 meter. 

De fleste ansamlinger av marihøner på fjelltopper er funnet om 
høsten, og det ser ut til at billene forsvinner igjen om våren etter å 
ha overvintret på høydene. Den russiske forsker Kusnezov-
Uganskij hevder at på toppene vil vinterdvalen vare lengre enn 
nede i dalene, slik at billene først kommer frem igjen om våren når 
forholdene er blitt tilfredsstillende. Hadde de overvintret i dalene, 
ville de kommet frem så tidlig at de ikke hadde funnet noe mat. 
Grunnen til at de samles i så store mengder, skyldes ifølge samme 
kilde ikke noe sosialt instinkt hos billene, men at de steder som 
mikroklimatisk egner seg til overvintring, er så små at dyrene av 
den grunn presses sammen på begrensete arealer. På mange fjell er 
nok billene godt beskyttet om vinteren, bortgjemt under løv og 
stener og dekket av et tykt sneteppe som ligger hele vinteren 
igjennom. Vanskeligere er det å forstå at billene nettopp velger å 
overvintre på toppene når de, slik som i Turkestan, er blåst rene 
for sne av de sterke vindene. Men selv i disse tilfellene 
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For å vise i hvilken grad vandringer til fjelltopper kan være et 
viktig ledd i en insektarts biologi, skal vi nevne noen tilfeller som 
er bedre undersøkt. 

aris, oversomrer på tilsvarende måte på topper mellom 1800 og 
3600 meter i Rocky Mountains. Dette nattflyet, «the army cut-
worm», er et viktig skadedyr på de store slettene. Her flyr det om 
forsommeren før det er blitt kjønnsmodent. Midt på sommeren er 
det imidlertid borte, og på ettersommeren eller tidlig på høsten 
dukker det opp igjen, men i noe mindre antall enn om våren. 
Individene er nå kjønnsmodne og avfløyne. En har lurt sterkt på 
hvor nattflyet kan være midt på sommeren. Av og til har en funnet 
en del individer i uthus o.l., men som vi skal se senere, er det 
sannsynlig at det også oversomrer på høyereliggende steder. 

Det samme gjelder muligens nattflyet Agrotis ypsilon i Egypt. Denne 
arten som også finnes her i landet, forsvinner i Egypt plutselig om 
våren, og enkelte forskere har ment at nattsvermerne muligens trekker 
til Alpene for å oversomre. Man har fanget enkelte individer over 
Middelhavet, men noe sikkert vet en ikke. Den samme arten finnes i 
Ganges-dalen i Nord-India. Den er her meget tallrik fra september til 
mars, men forsvinner så plutselig, og det antas at nattsvermerne i den 
varme årstiden har trukket opp til høyereliggende steder i Himalaia. 

Som et siste eksempel på insekter som trekker til fjelltopper, kan 
vi nevne bredtegen Eurygaster integriceps som er et velkjent skadedyr 
på bygg i den nære orient og som enkelte steder har en biologi som 
minner om Bogong-flyets. I Usbekistan lever denne tegen om våren 
på bygg som dyrkes i områder som ligger 600 til 900 meter over 
havet. I juni flyr de voksne tegene opp til fjellene i nabolaget, og her 
oppe, omlag 2100 til 2400 meter over havet, oversomrer de. Om 
høsten vandrer de noe lavere ned, til omlag 1500 meter, og på disse 
stedene overvintrer de. Neste vår i marsapril flyr de videre ned til de 
dyrkete markene hvor de forplanter seg. Etter sigende tar de ikke 
næring til seg mens de er i fjellet, det vil si fra den ene forsommeren 
til den neste våren. 
Man kan lett tenke seg at slike store ansamlinger av insekter kan bety en 
fare for populasjonen idet en lokal virkning kan få katastrofale følger for 
en bestand som hører hjemme på et vidstrakt område. Da jeg igjen besøkte 
Green Mountain våren 1955, var det slett ikke få avblekte billelik som lå 
igjen som et vitnesbyrd om at ikke alle hadde vendt tilbake til 
yngleplassene. Tilsvarende 

Common har i 1954 publisert en studie over biologien til det 
australske Bogong-flyet, Agrotis infusa. Denne nattsvermeren kan 
en finne i store mengder på topper over 1200 meter i de australske 
alper. Individer av vårgenerasjonen trekker til fjellene hvor de 
oversomrer i sprekker og huler på eller nær toppene. Her finnes 
de hvert år fra tidlig i november til først i april. Ved slutten av 
sommeren eller begynnelsen av høsten vandrer de tilbake til 
yngleplassene. Mens nattflyene oversomrer på toppene, kan de fly 
en del omkring, men de ser ikke ut til å ta næring til seg. De er 
ennå ikke kjønnsmodne, og kroppen er fyllt med store lagre av 
fett. Om sommeren domineres yngleplassene i lavlandet av gress 
som er uspiselig for larvene. Til tross for gunstige temperaturer 
blir nattflyenes kjønnsorganer ikke modne; de har en obligatorisk 
reproduksjonsdiapause. Denne diapausen sammen med vand-
ringene gjør det mulig for disse sommerfuglene å holde seg vekk 
fra yngleplassene i den ugunstige årstiden. 

De fettrike og tallrike Bogong-flyene var et ettertraktet bytte 
for de innfødte. Gamle beretninger forteller om stridigheter som 
oppsto om retten til å samle på de enkelte toppene. Et begrep om 
hvilke mengder det kunne dreie seg om, får en når en vet at over 
200 liter med nattfly kunne samles på en enkelt topp. Det er derfor 
forståelig at noen av fjellene er blitt kalt for «Bogong Mountains». 

At Bogong-flyets vandringer må ha pågått i lange tider, viser 
også følgende eksempel. Mens nattsvermeren oversomrer i hulene, 
angripes dyrene av to arter av parasittiske ormer som lever i 
nattsvermerens kropp. Om høsten før Bogong-flyet forlater hulene 
etter sommerdvalen, trenger ormene ut av insektets kropp og ned på 
bakken hvor utviklingen fullføres. Neste vår legger ormene egg 
som klekkes omtrent på det tidspunkt da den nye generasjon av 
nattfly samles i hulene for å oversomre. Disse parasittiske ormene 
har altså en livssyklus som helt er avpasset etter og avhengig av de 
regelmessige vandringer som Bogong-flyet foretar. 

Det er mulig at også et amerikansk nattfly, Chorizagrotis auxili 
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vesentlig hindring for insektene. Av større betydning er det at 
med synkende lufttetthet absorberer luften mindre varme fra 
solens stråler,-.- og lufttemperaturen blir lavere. Selv om lufttem-
peraturen reduseres betraktelig, så kan imidlertid belyste områder 
få en mikrotemperatur som går langt over hva vi skulle vente. På 
høye topper er det således større forskjell på temperaturen i luften 
og på bakken, og bakketemperaturen varierer mere i løpet av 
døgnet enn i lavlandet. Dette gjør seg særlig gjeldende på topper 
nær ekvator. Som eksempel kan nevnes at på Kilmanjaro i en 
høyde av 4357 meter ble det målt en temperatur i solen på 73°

 C, 

mens lufttemperaturen var nede i 6° C. Når områdene ikke 
belyses, vil temperaturen synke raskt på grunn av den kalde og 
tynne luften. Slike kraftige svingninger i temperaturen er 
karakteristiske for høyfjellsområder nær ekvator. I disse høye 
områder er det sannsynligvis hver dag året igjennom ni til ti timer 
med temperaturer på eller under 0° C. På klare dager er det bare 
noen timer om morgenen eller aftenen som passer for et fritt 
insektliv. Den lave nattetemperaturen er en sterk hindring for 
insektenes aktivitet, og det er derfor et karakteristisk trekk at 
nattsvermere som lever i den alpine region, som oftest er aktive 
om dagen. 

Vinden er også ansett som en meget viktig faktor for fjellets 
insektliv. De fleste høyfjellsinsekter flyr bare når det er stille og 
holder seg ellers helt nede ved eller på bakken. Det fenomen at så 
mange av høyfjellets insekter er vingeløse eller i alle fall har mistet 
evnen til å fly, har vært satt i forbindelse med de sterke vinder som 
hersker der oppe. Det er selvfølgelig mulig at vinden på samme måte 
som på øyer spiller en rolle ved å blåse bort de insektene som flyr, 
men en må huske på at de aller fleste av høyfjellsinsektene er 
cryptozoiske, det vil si at de lever bortgjemt under steiner, vegetasjon 
og liknende, og at det cryptozoiske levesett sannsynligvis er mere 
betinget av strålingsforholdene enn av vinden. Som et eksempel kan 
nevnes at av de 14 arter av pterygote insekter som ble funnet i de 
høyeste områder av Kilimanjaro, var det 12 arter som manglet evnen 
til å fly, enten i det ene eller i begge kjønn. Og av det samlede antall 
virvelløse dyr fra dette området var det bare to som ble sett i aktivitet 
oppe på bakken, resten var cryptozoiske. 

beretninger finnes også fra andre steder hvor marihøner har 
overvintret. I California ble i sin tid billene samlet sammen og 
lagret i kjøleskap for å kunne selges om sommeren til bøndene 
som en hjelp i kampen mot bladlusene. Et lag på to mann kunne 
på en dag samle 50 til 100 pund, hvilket en har regnet ut skulle 
være omlag 1,2 til 2,4 millioner individer. Noen særlig glede 
fikk ikke bøndene av de marihønene som ble sluppet løs. De 
forsvant etter meget kort tid, sannsynligvis fordi trekkinstinktet 
var så sterkt at de trakk langt borte selv om de ble sluppet løs i 
lavlandet. 

At også andre forsyner seg av marihønene på fjelltoppene i 
Amerika, viser følgende beretning fra 1955. Den 3000 meter 
høye McDonald Peak i Montana er kjent som et tilholdssted for 
grizzlybjørn om sommeren. En har da sett bjørn vandre omkring 
på toppen, snu på steiner og oppføre seg som om de spiste. En 
undersøkelse den 3. august viste at det på de stedene hvor en 
hadde iakttatt bjørnene, var så store mengder av marihøner under 
steinene at en kunne samle mellom 20 og 40 liter med biller pr. 
dag. For å få et nærmere kjennskap til bjørnens diet, ble det 
samlet inn ekskrementer. Over halvparten av disse viste seg å 
bestå helt eller overveiende av rester av en sommerfuglart. 
Nærmere undersøkelser viste at det dreide seg om det 
amerikanske nattflyet Chorizagrotis auxiliaris som tidligere er 
nevnt i denne artikkel. Her har en da et bevis på at disse 
nattflyene, slik som en trodde, finnes i store mengder på 
høyereliggende områder i Rocky Mountains om sommeren. 

De insekter vi hittil har beskrevet fra fjelltoppene, er bare gjester 
der oppe for en del av året. Men fjellet, og også toppene, har sin egen 
faste insektfauna. Denne er sterkt preget av hvilken region toppene når 
opp i, og i det følgende skal vi konsentrere oss om den alpine region. 
Den begrenses nedover av regio subalpina, og utgjøres av de områder 
som går opp over bjerkeskoggrensen. Den alpine region kan deles inn i 
flere horisontale belter, og vegetasjonsmessig består den av mange 
forskjellige biotoper. Vi skal imidlertid ikke bry oss med den finere 
inndeling av den alpine region, men ta for oss enkelte av de 
økologiske faktorer som er av særlig betydning for insektlivet. 

Det lave lufttrykket som sådant ser ikke ut til å være noen 
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Det er vanskeligere å gjøre seg opp noen mening om hvilken 
rolle fuktigheten kan spille for insektlivet i den alpine region. Vi 
kan nevne at den relative fuktighet som oftest er høyere enn på 
lavlandet, og at enkelte har satt tilstedeværelsen av de mange 
melanistiske former blant høyfjellsinsektene i forbindelse med 
dette. 
Alt i alt kan en si at høyfjellets insekter lever under klimatiske 
forhold som stiller store krav til tilpasningsevnen. De områdene 
som mikroklimatisk er gunstige for insektene, er sterkt 
begrenset og ligger som små øyer i et stort, ubeboelig areal. 
Insekter, ofte fra forskjellige arter, er derfor konsentrert på 
mindre lokaliteter, som under steiner eller ved røttene av 
gresstuster. Ved at insektene velger ut de områdene som til 
enhver tid mikroklimatisk er de gunstigste, kan de selv oppe i 
den alpine region leve under langt bedre forhold enn hva en 
skulle tro. Selv om insektenes kroppstemperatur og aktivitet 
varierer med omgivelsenes, så kan de således ved valg av 
oppholdssted til en viss grad regulere sin kroppstemperatur. 
Solstrålingen er den viktigste miljøfaktor i denne forbindelse. 
De fleste har sikkert sett sommerfugler sitte med halvt oppslåtte 
vinger og sole seg. Målinger har vist at keiserkåpa, Argynnis 
paphia, en vindstille sommerdag nede på lavlandet kan regulere 
sin kroppstemperatur opp. med inntil 17° C på denne måten og 
således holde en relativt konstant temperatur høyere enn 
omgivelsenes. Sammenliknet med stråling og konveksjon er 
fordamping og stoffskifte av helt underordnet betydning som 
regulerende faktorer. 
Disse reguleringsmekanismer kan allikevel ikke hindre at ut-
viklingen tar meget lang tid for høyfjellsinsektene på grunn av 
de korte perioder med gunstige temperaturer. Noen 
sommerfugler som har to generasjoner i lavlandet, har bare en 
på fjellet, mens enkelte ett-årige lavlandsformer trenger to år til 
sin livssyklus på fjellet. 

Et annet trekk ved høyfjellsinsektene er at de fleste er små. 
Mens det ofte hevdes at varmblodige dyr som lever året 
igjennom i høyere regioner, gjennomgående er større enn 
individer av samme art på lavlandet, så er det omvendte oftest 
tilfellet med insektene. Det kan også nevnes at mange alpine 
insekter, slik som mange 

humler, fluer og apollosommerfugler, er tett behåret, og enkelte 
har satt dette i sammenheng med varmehusholdningen. Ofte er 
også høyfjellsformene mørkere og mere fargerike enn lavlands, 
insektene. 
Hva lever så insektene av i høyfjellet? Noe vegetasjon er det jo, 
men i Himalaia viste det seg at de ferreste av de høytlevende 
insektene er vegetarianere. De fleste er rovformer og åtsel-etere, 
og det er disse som går høyest opp. Mange lever av den stadige 
tilførsel av pollen og av andre insekter som fraktes med vinden 
fra lavereliggende områder. Vi skal senere nevne noen 
eksempler på dette. 
Høyfjellets faste insektfauna er fattig på arter sammenliknet 
med lavlandets. Dette merker en lett når en beveger seg oppover 
gjennom de forskjellige regioner. De ømfindtlige artene 
forsvinner, mens typiske alpine eller arktiske kommer til. Disse 
alpine artene er som oftest ikke begrenset til selve snaufjellet, 
men treffes også noe lavere nede og her mange ganger i større 
antall. 
Som et eksempel på hvordan faunaen blir fattigere, kan vi nevne 
forholdene på Kilimanjaro. Fra skogsonen kjenner en foreløpig 
omlag 600 dyrearter, i de nedre lyngmoer er antallet avtatt til 
300, i de øvre lyngmoer til 151, mens det bare er kjent 43 arter, 
alle hvirvelløse dyr, fra den alpine ørken. 
Hvilke grupper av insekter er det så som har greid å tilpasse seg 
livet i den alpine sonen? På Kilimanjaro viste det seg at insekt-
faunaen i den alpine ørken besto av 6 arter av springhaler, 1 
rettvinget, 2 ørentvister, 5 nebbmunner, 2 sommerfugler, 7 biller 
og 3 tovingete insekter. I Himalaia finner en over 4200 meter 
faste representanter bare for følgende ordener: springhaler, 
ørentvister, biller, tovinger og i bekkene stenfluer. 
Som en ser av disse oppgavene fra Kilimanjaro og Himalaia er 
det representanter for vidt forskjellige ordener, og enkelte 
forskere mener det er uberettiget å påstå at det særlig er insekter 
med fullstendig forvandling som dominerer i den alpine sonen, 
fordi slike insekter etter sigende greier de ungunstige 
overvintringsforholdene bedre enn andre. La oss derfor se litt 
nærmere på noen representanter for høyfjellets insektfauna. 

Breloppen, Isotoma saltans, går i Alpene opp til 3800 meter. 
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ofte finner former som likner arter en kjenner fra fjerntliggende 
høyfjellsområder, nå atskilt ved store lavlandspartier. En 
alminnelig form i Colorados høyfjell er den uekte 
dagsommerfuglen Pyrgus (Hesperia) centaureae, som også finnes i 
Skandinavias høyfjell. Av andre arter vi har felles, kan jeg nevne 
perlemorsommerfuglene Argynnis eunomia og A. freija og blåvingen 
Plebius (Lycaena) idas. Ofte er det egne underarter en finner i 
Colorado, men slektskapet med våre er umiskjennelig. I Colorado 
finner en også en apollosommerfugl, Parnassius smintheus, helt oppe 
i over 3600 meter, men selv om den likner, så er det ikke vår 
hjemlige art. Den svarte dagsommerfuglen, Erebia magdalena, som 
gjemmer seg bort i sprekker og mellom steiner når vinden blir for 
sterk, har vi heller ikke her hjemme. En annen art som er 
alminnelig i alpine områder i Colorado, er Colias meadi som minner 
sterkt om vår egen Colias hecla. Denne siste arten har en mer 
nordlig utbredelse i Amerika og går ikke så langt syd som til 
Colorado. 

Denne arten finnes bare på sne og is, mens andre arter er utbredt 
over større områder. Da den svenske professor Sjöstedt i februar 
1906 som den første zoolog nådde opp til snekanten på 
Kilimanjaro, fant han en springhale helt oppe i omlag 5000 meters 
høyde. Senere har Salt studert faunaen på Kilimanjaro og funnet at 
både springhaler og edderkopper er temmelig tallrike i de samme 
regioner. I disse høyder lever det også en ørentvist, og det er det 
høyeste tilholdssted for slike dyr som en kjenner til. 

Gresshopper blir vanligvis sett på som varmekjære insekter. 
Ikke desto mindre er de et alminnelig innslag i den alpine faunaen 
i Rocky Mountains i Colorado. Professor Alexander har gjort 
disse dyra til gjenstand for et særlig studium og funnet ikke 
mindre enn 28 arter eller underarter i den alpine sonen i Colorado. 
Av disse er 11 eualpine, det vil si bare knyttet til den alpine sonen. 
Det er særlig markgresshopper av familien Acrididae som 
dominerer blant de alpine former i Colorado, men også 
løvgresshopper, slik som den kjente «Mormon cricket», Anabrus 
simplex, fullfører sin livssyklus så høyt som nesten 4000 meter i 
disse traktene. At gresshopper finnes høyt til fjells også andre 
steder, har en eksempler på fra Himalaia hvor nymfer av 
gresshopper er funnet opp til 5480 meters høyde, og i våre egne 
høyfjell kan en treffe den vingeløse gresshoppen Podisma frigida. 

Både rovbiller, løpebiller, snutebiller og bladbiller 'er vanlige 
i den alpine regionen, og enkelte løpebiller av slekten Nebria lever 
helt opp til snekanten. De fleste høytlevende biller er imidlertid 
lite påfallende da de er nokså små former som dessuten holder til 
under steiner. 

Tovingete insekter er representert ved flere grupper, og av 
årevingete legger en hos oss lettest merke til de lodne humlene på 
høyfjellet, men en finner også bladveps og snylteveps. På 
Kilimanjaro var det et påfallende trekk ved faunaen at maur 
manglet over 3600 meter. 

Kanskje er det sommerfuglene som er mest iøynefallende for 
en fjellvandrer til tross for at de ikke er det tallrikeste element i 
den alpine insektfauna. En tur i Colorados solrike fjellpartier 
overbeviser en om dette. Og samler man inn en del arter, så får 
man også en illustrasjon av det forhold at man i høyfjellsfaunaen 

I tillegg kunne vi fra Syd-Norges høyfjell nevne blåvingen 
Albulina orbitulus, mens den uekte dagsommerfuglen Pyrgus 
andromedae er bundet til fjelltraktene i Nord-Norge langs grensen 
mellom Norge og Sverige sydover til Dovre. Fjellmåleren Psodos 
coracina flyr om dagen i solskinn i våre høyfjell sammen med heifly 
av slekten Anctrta; dvergmåleren Pygmaena fusca er også i aktivitet 
om dagen på fjellet. Av andre arktiske sommerfuglarter har vi 
nattflyet Rhyacia alpicola og målerne Cidaria polata og C. sabini. 

Vi har hittil tatt for oss to av elementene i høyfjellets insekt-
fauna, nemlig de som trekker dit opp og er der en del av året, og de 
søm utgjør fjellets faste beboere. Det finnes også et tredje innslag, 
og det utgjøres av arter som mere eller mindre passivt blåses opp 
fra lavereliggende områder. Et visst inntrykk av hvilke arter det 
kan dreie seg om, har en fått ved å samle inn insekter fra snefelter 
og isbreer hvor mange av disse individene strander 'og blir 
liggende stivfrosne. I Montana ligger en isbre som kalles 
«Grasshopper glacier» fordi den inneholder store mengder av 
gresshopper som er strandet og frosset inne. Ved en undersøkelse 
som Kaisila foretok i finsk Lappland, ble det funnet flere hundre 
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og er blitt karakterisert som levende fossiler. De er lyse, 
vingeløse insekter som er 13 til 30 mm lange når de er 
kjønnsmodne. Hunnene har bakerst et eggleggingsrør som minner 
om det en finner hos gresshopper, mens bena er løpeben som hos 
kakerlakker. Halenokkene, cerci, minner om hva en finner hos 
stenfluer, og det flate hodet likner på en ørentvist. Hele dyret 
minner kanskje mest om en ørentvist eller en termit, men 
grylloblattidene er ikke direkte i slekt med noen av disse, og 
ansees vel mest som en egen orden som stammer fra vingete 
insekter. 

Grylloblattidene lever cryptozoisk, under steiner, i fuktig 
mose og i råtnende trevirke oppe ved tregrensen. De spiser døde 
insekter og tar muligens også litt vegetabilsk føde. Ved 6 kulde-
grader er grylloblattidene spreke, men skulle temperaturen synke 
til 10 minusgrader, dør de raskt. Overfor varmegrader er de meget 
ømfintlige. Lar man dem løpe i hånden, får de kramper og dør, 
men skjer tilpasningen gradvis, kan de vennes til temperaturer på 
opp til 16 varmegrader. Høyere temperaturer tåler de ikke. Disse 
insektene er altså karakterisert ved at de har et meget lite 
temperaturinterval de kan greie å leve i, og det ligger lavt på 
skalaen. Under de forhold disse insektene lever sier det seg at de 
må ha et meget lavt stoffskifte. I fangenskap viste det seg best å 
fore dem en gang hver tredje eller fjerde måned. I naturen regner 
en med at etter at eggene er lagt, går det et år før de klekkes, så 
bruker nymfen fem år på å bli voksen, og først etter ennå et år har 
hunnen fått modne, leggeferdige egg. Så selv om dyrene er små, 
bruker de syv år på sin livssyklus. 

Som et sammendrag på denne lille artikkelen kan vi peke på 
at høyfjellets insektfauna består av tre elementer: 1) den faste 
fauna, 2) de som trekker dit opp regelmessig, og 3) de som blåses 
opp mer tilfeldig. Hos enkelte av de insekter som trekker til 
fjelltopper, har en kunnet vise hvordan trekket er blitt et fast ledd 
i deres biologiske tilpasning til de skiftende årstider, mens trekket 
i andre tilfeller ennå representerer et uløst problem, slik at alle 
opplysninger er av den største interesse. De insekter som blåses 
opp til høyfjellet, er kanskje den minst interessante gruppen, men 
disse insektene er så tallrike at de spiller en stor rolle som tilførsel 
av mat for høyfjellets faste insektfauna. Denne faste fauna 

insektarter, enkelte i mange eksemplarer, og det var det tilblåste, 
strandete element som utgjorde de fleste arter. 

En slik undersøkelse viser imidlertid også at vi blant insektene 
på sneen finner enkelte som er aktive og som selv har søkt dette 
tilholdssted. Det dreier seg om rovinsekter som søker sitt bytte blant 
de frosne insektene. Til disse rovformene hører i følge Kaisila 
løpebillen Nebria gyllenhali og fluen Limnophora triangulifera og 
muligens noen andre arter av samme slekt, mens Brinck og 
Wingstrand fant at løpebillene Nebria nivalis, Patrobus septentrionis og 
Amara alpina tok seg turer inn på snefeltene i svensk Lappland for å 
forsyne seg av de frosne insektene. 

Dette peker på en ting som er av interesse i forbindelse med 
vår behandling av høyfjellets insekter, nemlig det faktum at det 
ikke er alle insekter som trives best ved de høye temperaturer vi 
er vant til å forbinde med insektenes aktivitet. Det er sikkert 
mange som enkelte milde vinterdager har sett større 
ansamlinger av springhaler på sneen. Et annet insekt som en 
også kan treffe på sneen på milde dager her i landet, er Boreus, 
en mecopter som på svensk kalles for snösländo Disse små, om 
lag 4,5 mm lange dyrene kan en til og med finne i parring på 
sneen. Voksne stankelben av slekten Chionea treffer en også av 
og til på sneen. De er små, 4 til 5 mm lange, vingeløse insekter 
som minner om edderkopper. Selv i overskyet vær ved 
lufttemperaturer på 5 til 6 kuldegrader spaserer disse tipulidene 
langsomt omkring på sneen. Flere er det sikkert som har sett den 
lodne larven åv den lille nattsvermeren Phragmatobia fuliginosa 
ivrig krabbende omkring på sneen både på lavlandet og opp mot 
høyfjellet ved påsketider når den er på vei for å finne seg et 
passende forpuppningssted. Insekter som lever på sneen har ofte 
tilpasset seg dette livet i den grad at de, hvis de har valget, 
foretrekker sine kjølige tilholdssteder. En polsk undersøkelse av 
Boreus viste at den hadde en preferanse for temperaturer fra = 3 
til + 2,5° C, mens Chioned foretrakk fra = 5,5 til = 0,5° C. 

At det samme kan gjelde for høyfjellets insekter, viser 
grylloblattidene, en eiendommelig insektorden hvorav en 
foreløpig bare kjenner seks arter, nemlig tre i Amerika to i 
Japan og en 
i Russland. Disse insektene ble første gang funnet i Canada i 1913 
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som nok kan være fattig, omfatter arter som viser interessante 
tilpasninger til livet under de ekstreme forhold som hersker i 
høyfjellets alpine sone. 

Knudsen, J. P. 1954: Butterflies and hilltops. Lepidopterists' 
News 8:141-142. 

Mani, M. S. & S. Singh 1955: Entomological survey of the 
Himalayas. Part XIII. Agra Univ. J. Res. 4, suppl.: 717-740. 

Salt, G. 1954: A contribution to the ecology of Upper 
Kilimanjaro. J. Ecol. 42:375-423. 

Williams, C. B. 1958: Insect migration. Collins, London. 235 pp. 

Summary. 

On November 20th 1954 a mass occurrence of ladybird 
beetles (Hippodamia coØrgens) was observed at the summit of 
Green Mountain, Colorado. When revisited in the spring of 1955, 
the remains of many dead beetles were found. 

Fra Fokstumyra våren 1956. 

Litteratur. 
Om en kald vår og noen av dens virkninger på dyrelivet Av 

Martin T. Anfinnsen. 
Fra Fokstua stasjon på Dovre gikk jeg i påsken 1956 opp 

Foksådalen og tok fatt på veien innover mot Rondane. Jeg la merke 
til at det var forbausende mye rype å se i fjellet. På ett unntak nær 
har jeg aldri sett så mye rype på denne tida av året: Det var mange 
av dem på Dovresiden, men det ble faktisk enda flere å se lenger 
øst. Stadig nye par eller nye småflokker fløy - kaklende opp foran 
meg og slo ned på skavlene i liene over meg. Det tegnet til å bli et 
riktig godt rypeår: 

Onsdag 13. juni samme år plaserte jeg meg på en liten, gammel 
motorsykkel og satte på ny kursen mot Dovre. Da jeg ved mid-
nattstider satte opp teltet mitt i nordenden av Fokstumyra, var det 
antydning til rim på bakken og frost i lufta: Neste dag gikk det en 
del kraftige skurer over området. På myra falt det mest regn, bare 
oppspedd med en og annen snøfille, men i liene krøp snøgrensen 
merkbart nedover i løpet av dagen. Videre utover til den 20. var det 
mest kaldt vær, regn og haglskurer; på fjellsidene krøp snøen lenger 
ned for hver dag som gikk: Nå kom det en serie varmere dager, men 
natt til den 27. la det seg et flere tommer tykt snøteppe over myra. I 
teltet bunnfrøs en kopp te som var satt til side. Riktignok smeltet det 
bra unna i løpet av dagen, men 

(Her er bare nevnt en del av den nyere litteratur som også gir 
referanser til eldre arbeider.) Alexander, G. 1951: The natural 
history of high altitudes. The Biologist, 33:91-97. 

1951: The occurrence of Orthoptera at high altitude with 
special reference to Colorado Acrididae. Ecology, 32:104-112. 
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Virihaure area in Swedish Lapland. I. Lunds Univ. Årsskr. N.F. 
Avd. 2, 45(2):70 pp. 
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Ibid. 46(2):173 pp. 
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Edwards, J. G. 1957: Entomology above timberline: II. The 
attraction of ladybird beetles to mountain tops. Coleopterists' 
Bull. 11:41-46. 

Henson, W. R. 1957: Temperature preference of Grylloblatta 
campodeiformis Walker. Nature 179:637. 

aisila, J. 1952: Insects from arctic mountain snows. Ann. ent. Fennici 18:8-
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Gunnar Frydenlund og undertegnede besøkte i dagens løp et 
sivspurvreir vi hadde under observasjon, og her sto alt bra til. Da vi 
kom ruslende, lå hannen på reiret og varmet nyklekte unger. 
Tidligere hadde vi lagt merke til at makene nesten sloss om å få 
ligge på egg eller unger. Når vi krøp inn i en kamuflasje bare en 
snau meter fra reiret, ble den rugende fuglen ofte liggende på; og 
ville vi skremme den av for å fotografere den på reirkanten, måtte vi 
nesten skyve den av. Sivspurven klarte seg altså godt på tross av 
været. Da gikk det atskillig verre med et kull på fem ukegamle 
gulerleunger. Her ble tre av ungene funnet ihjelfrosne noen få meter 
fra reiret, og her sto det ikke noen kamuflasje som kan gis skylda. 
Jeg vet ikke hva det kan skyldes at kulden virket så mye sterkere på 
erleungene enn på ungene til sivspurv, steindulp og blåstrupe; alle 
lever de jo ev insekter. Erleungene var imidlertid større og eldre enn 
de andre, og dette kan være forklaringen. Rugeinstinktet svekkes 
gradvis etter klekkingen; store unger blir derfor neppe så godt 
skjermet som de kunne trenge til under 

 

snøen og den lave temperaturen må ha vært en kraftig 
påkjenning for mang en rugende fugl. De usedvanlige 
værforholdene og den betydning jeg tror nedbør og frost har for 
fuglebestanden, er grunnlaget for denne artikkelen. 

De første liv uværet krevde, var 5 unger i et linerlereir. Ved 
dette reiret hadde jeg et par dager tidligere fotografert de voksne 
mens de foret sitt ukegamle avkom. Nå lå alle ungene stive og 
kalde. Her kan det ha gjort sitt at kamuflasjeteltet var blitt 
stående ved reiret, men det hadde stått der i lengre tid og var 
forlengst godtatt av erlene. Neste morgen lå snøen enda dypere, 
og det snødde fremdeles da jeg krøp ut av teltet. I slikt vær 
skulle en tro nesten alt insektliv måtte gå i dvale eller dø ut, og 
at det dermed måtte bli vanskelig eller umulig for småfuglene å 
skaffe mat til ungene sine. Ut på ettermiddagen, da storparten av 
snøen var smeltet bort, tok jeg en del bilder ved et steindulp- og 
et blåstrupereir. Begge foreldreparene så ut til å finne nok mat, 
og i de fleste tilfellene var det store bille- og sommerfugllarver 
som sto på menyen. 
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Ved påsketider så det som nevnt ut til å være en ganske stor 
rypebestand i området. Da rypa lever mer ubemerket i rugetida, var 
det vanskelig å få noe inntrykk av bestanden ut fra det vi kunne se i 
juni; selv om vi rett som det var skremte opp en og annen stegg. Vi 
hadde bare et eneste reir til observasjon, men de ti eggene i dette 
hadde fremdeles noen dager igjen til klekking da jeg den 3. juli 
forlot Fokstumyra. Jeg har derfor ingen data om hvorledes været 
virket på rypekullene. Etter hva andre fortalte, skulle imidlertid en 
del unger allerede være klekket, og det sure og kalde været kunne i 
alle fall ikke øke sjansene for at ungene fikk leve opp. Jeg er 
tilbøyelig til å gi været på forsommeren skylda for at rypejegerne 
ikke fikk så store fangster i Dovretraktene . høsten 1956. 

så ugunstige værforhold. Eller kanskje årsaken kan være at de 
store ungene trenger så mye mer mat enn de små, at det snarere 
er sulten enn kulden som har tatt knekken på dem? Og som en 
tredje mulighet kan det ikke utelukkes at det var den rene 
tilfeldighet at døden rammet der den gjorde. 

Nettopp i disse dagene klekket en svømmesneppe vi holdt 
øye med, og etter våre beregninger skulle det også være like før 
boltitens egg på toppen av Gråhø ble hakket i stykker innenfra. 
For svømmesneppa gikk det bra, og så lenge vi hadde noen 
mulighet til å følge utviklingen, så det ut til at ungene klarte seg 
godt. Et boltitreir som Mattis Kværne hadde merket av på' 
Gråhø, ble derimot forlatt. Jeg tror i det hele tatt dette ble 
skjebnen til mange av kullene i høyden denne sommeren, også 
før det siste store snøfallet. Heiloa f.eks. så vi lite eller ingenting 
til i liene over bjørkeskogen - hvor den normalt ruger - men den 
24. juni så vi to flokker på tilsammen 24 fugl nede på myra. Jeg 
tror dette var fugl som været hadde tvunget til å la reir og egg i 
stikken

Smågnagerbestanden varierer sterkt fra år til år, og med om-
trent fire års mellomrom har den sine tydelige maksima. Svært 
ofte følges gode rypeår og slike kulminasjonsår for smågnagerne. 
Riktignok var det sommeren 1956 bare tre år siden forrige 
museår, og neste skulle altså komme i 1957. (I et kåseri forleden 
fortalte 
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| Mattis Kværne at også dette året var et dårlig museår på Dovre, 
så beregningene slår ikke alltid til.) Gnagerne er en 
livsnødvendighet for storparten av rovviltet på fjellet; uten dem 
er det bare noen få rovfuglpar å finne på steder hvor de ellers 
kan ruge i mangedoblet antall. Men det var ikke bare som mat 
for rovfuglene jeg var interessert i gnagerne, det var også 
meningen å samle inn noen av dem. For det formål hadde jeg 
lånt med meg 30 rotte- og musefeller fra Universitetets 
zoologiske laboratorium. I to netter sto fellene ute med 
lokkemat for enhver smak, så ga jeg det hele opp. Fangsten på 
disse nettene var 2 - to - vanlige spissmus, og de ble tatt på så 
forskjellig åte som en fleskebit og litt av en rå potet. Dermed 
fikk spissmusa nok en gang vist at den har et allsidig kosthold. 

Om vi ikke så en levende gnager så lenge vi oppholdt oss på 
myra, så vi flere ganger et annet og større pattedyr, som vi ikke 
var så begeistret for. Den 23. juni overrasket jeg en stor mink 
ved Foksåa, og siden støtte vi flere ganger på den ute i myra - 
alltid i nærheten av elvene Løken eller Foksåa. Det er ikke så 
usannsynlig at minken må gis skylda for at ei av rottefellene 
mine forsvant. 

Mannfolkene på Fokstua fjellstue fortalte at de aldri hadde 
støtt på mink i' det fredete området, på tross av at de ferdes: der 
ganske mye; mens vi altså så den flere ganger i løpet av få dager. 
Selv om minken både var sett og fanget på Fokstumyra før 1956, 
ligger det da snublende nær å anta at bestanden' må ha øket sterkt 
de siste årene. Nå spørs` det bare. om bestanden blir så stor at den 
kan ødelegge fuglelivet i det-fredete området - det vil framtida 
vise. 

: Den eneste smågnageren vi så, var en vond som hang død ned 
fra kjeften til en nysgjerrig mink, og mangelen på mat gjorde at 
det var lite rovfugl å se. En art som jordugla er til de grader 
bundet til smågnagerne, at' den overhodet ikke -viser seg annet 
enn i «lemenårene», så den så vi ikke noe til. Fjellvåken så; jeg så 
vidt snurten av, mes tårnfalk og dvergfalk var noe vanligere; tre 
gymnasiaster fra Oslo fant også et reir av dvergfalken. Det 
inneholdt bare to egg. Den eneste rovfuglen vi så daglig, var 
myrhauken. Som hos andre rovfugler er gjerne kullene seine og 
små i næringsfattige år Den 27 juni la et par sitt tredje og siste
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i vidjekrattet i nærheten av jernbanestasjonen. Dette svarer 
omtrent til den seineste datoen for egglegging som dr. Hagen 
nevner i «Rovfuglene og viltpleien», nemlig 20. juni for første 
egg i 'kullet. 3 egg er også et svært lite kull. Hagen nevner 3,3 
egg som gjennomsnitt for dårlige år - 5 for gode. 
Fokstumyra har eldgammelt ry som rugested for en hel rekke av 
fjellfuglene våre -- også flere av de sjeldneste. Som det vil være 
kjent frå en rekke artikler og foredrag, gikk det sterkt tilbake 
med fuglefaunaen da Dovrebanen ble anlagt. Antagelig ble det 
for mye leven for de mest skye artene. Men da arbeidet var vel 
overstått og trafikken i full gang, slo flere av de artene som 
tidligere hadde rømt myra, seg til på ny, og med årene gikk 
Fakstumyra mot gamle høyder. 
Men den nådde aldri helt opp på tidligere nivå, enten det nå skyldes 
jernbanen eller andre ting. Før i tida grep også ornitologene 
adskillig raskere til børsa enn de gjør i dag. Samlere og preparanter 
gjorde sitt beste for å få flyttet våre sjeldneste arter over fra Guds 
frie natur til mer eller mindre støvete samlinger. Særlig gikk jakten 
og eggsankingen ille ut over den vesle fjellmyrløperen, og 
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at den forsvant er vel snarere «jegerne» enn ingeniørene å takke 
for. En mentalitet som fikk ellers fornuftige mennesker til å skyte 
heilo «for deres møre og velsmagende Køds skyld» midt i 
rugetida, måtte føre til lokal eller fullstendig utryddelse. 

I dag er en del av Fokstumyra fredet, men det fredete området 
burde vært langt større. Mange av tranens rugesteder ligger 
utenfor reservatet, og det samme gjelder de vanligste 
rugeplassene til jordugla. Fredningen er dessuten ikke effektiv 
nok. Det er farlig å ha for stort ry. Om våren er det forbudt å fiske 
innenfor det fredete området; fuglene må ikke forstyrres. Men 
hvem som helst kan gå hvor som helst på myra når som helst på 
dagen eller året. Hit kommer de som er fornøyd med å se på eller 
tegne fuglene, de som vil filme eller fotografere dem, og de som 
må ha et eller flere egg til sin private «frimerkesamling» for å bli 
fornøyd. Fotografene burde kanskje ha spesiell tillatelse for å 
kunne fotografere -i et naturreservat. Om vedkommende er aldri 
så forsiktig, kan det ikke unngås at det går galt en sjelden gang; 
men den største

faren ved fotografene er nok at kamuflasjeteltene deres forteller 
eggsamlerne hvor det er noe å finne. Det har flere fuglefotografer fått 
merke på Fokstumyra de siste årene. 
Jeg vet at enkelte vil trekke på skuldrene og si at de få eggene som 
blir tatt av mennesker, ikke har noen betydning sammenliknet med 
alle de som ellers går tapt i naturen. Det er mye sant i dette, men jeg 
tviler på at det gjelder for særlig sjeldne arter eller arter som ikke 
behøver å frykte andre fiender enn mennesket. Enten nå de eggene 
som finner veien fra naturreservatet på Fokstumyra til forskjellige 
private eggsamlinger, betyr noe for bestanden eller ikke, gjenstår 
imidlertid det faktum at de er fjernet fra et fredet område - mot en 
gjeldende lov. Private samlere som er medlemmer av en eller annen 
naturhistorisk forening, motarbeider foreningen gjennom sin hobby; 
og hva verre er, foreningen kommer i vanry på grunn av deres 
virksomhet. Foreningene er ikke tjent med medlemmer som føler seg 
overordnet de lover og bestemmelser som beskytter dyrelivet vårt. 
De ønsker medlemmer som kan stå som eksempel for andre og å 
oppdra dem til respekt for naturen og livet. 

  



Smånotiser. Observasjon av sidensvans. 

Den 3. august 1957 var jeg på moltesanking ved Setertjernet som er 
beliggende 596 m.o. h. på 61° 7' 13" nord og 12° 13' 20" øst. Jeg så da en 
sidensvans med nebbet fullt av (mat?) sittende i ei kronglefuru. Men tross lang 
leting fant jeg ikke redet. Neste dag var jeg igjen på stedet, men uten resultat. 
Fuglen var da å se bare ca. 20 m fra stedet dagen før. 

Det var en skogsnipe og et par traner som holdt slikt leven, at det kunne 
være grunnen til at sidesvansen var slik på vakt. 

Er rovterna (Hydroprogene tschegrava (Lepechir)) observet i Norge? 

Uansett hvilken av våre håndbøker en griper til, så vil en finne at rovterna 
ikke tilhører Norges fauna. 

I Collett: Norges Fugle (1921) og i Løvenskiold: Håndbok over Norges 
fugler (1947) er arten ikke nevnt. 

I Jägerskiöld/Kolthoff: Nordens Foglar (1926) og i «Fuglene i Norden» 
v/Økland (1953) framkommer det derimot klart at arten ikke er iakttatt i Norge. 
Øt var derfor litt av en overraskelse da jeg ved gjennomgåelsen av den lille, og 
vel forholdsvis ukjente bok av R. Collett: Zoologisk botaniske Observationer fra 
Hvaløerne*) (Chr. 1866), kom over følgende: 

«- - -. Endelig maa i Forbindelse med de ovenstaaende nævnes 2 Arter, der 
uden nogensinde at være blevne fældede eller paa andre Steder i Landet blevne 
bemærkede, dog med høj Grad af Sansynlighed kunne ansees at tilhøre Hval. 
øernes Fauna. Disse ere Sterna Caspia og Larus minutus. Begge ere i Aaret 1839 
med fullstændig Sikkerhed observerede ved Øerne af Sognepræst Schübler, hvis 
ualmindelig skarpe og samvittighedsfulde Observationer saa meget mindre ved 
denne Lejlighed behøve at drages i Tvivl, som det har stor Sandsynlighed for sig, 
at de nævnte Arter endog ikke ganske sjeldent vise sig paa denne Del af vore 
Kyster, da de mere eller mindre hyppigt opholde sig og ruge langs hele den 
Bohuslehnske Skjærgaard. De bemerkedes begge den samme Dag i Begyndelsen 
af Juni mellem Seilø og Vauer, og vare paa Flugt sydover efter en Storm af S.O.» 

Betegnelsen Sterna, Caspia, Pall. er benyttet i «Nordens Foglar» (1926). 

Harald E. 

Halvorsen. Vidjespurv, Emberiza rustica P. observert i Ytre Sandsvær. 
Sist i mai i år mottok jeg et brev fra min søster, fru Astri Brygman, som er 

bosatt i Passebekk i Ytre Sandsvær ca. 2,5 mil syd for Kongsberg i Buskerud 
fylke. Hun skriver bl. annet: 

«Den 19, mai viste min mann meg en fugl som han hadde sett her et par 
dager, og som var noe utenom det vanlige her. Jeg så den bare fra ryggsiden, så 
jeg kunne ikke se noen særskilte kjennetegn på den. 23. mai i kveldinga fikk vi 
se den samme fuglen sitte like utenfor soveværelsesvinduet ca. 3 m fra oss. Den 
satt med brystet rett mot oss, undersiden så lys ut, fra nebbet og nedover og den 
hadde et brunt uregelmessig bånd over brystet. Fuglen hadde også en tydelig 
hvit strek over øyet. Den satt da på en stein, vi kunne se at den åpnet nebbet, 
men vi kunne ikke høre låten, muligens fordi den var svak, og vinduet var 
lukket. 

Fuglen hoppet ned på bakken og beveget seg på en egen måte, gjorde seg 
«lav og liten». Flukten var også lavt over bakken. Vi tror det kanskje kan være 
en vidjespurv, eller hva tror du?» 

Min søster kjenner fuglene ganske godt, og den beskrivelse hun gir av 
fuglen i brevet, tyder etter mitt skjønn på at det har vært en vidjespurv. Jeg var 
der borte den 1. juni, men da hadde ikke fuglen vist seg mere. Det ble da fortalt 
meg at fuglen hadde oppholdt seg langsmed den lille bekken som har gitt stedet 
dets navn. Dette stemmer med vidjespurvens valg av biotop. 

Vidjespurven er, såvidt jeg har kunnet konstatere, bare funnet ved Haugesund 
6/10 1934. Det skal bli interessant å se om det kommer flere observasjoner av 
vidjespurven framover. Vidjespurven hekker i vårt naboland Sverige, så 
mulighetene til nye funn skulle være tilstede. 

Erling Stø.

I «A Field Guide To the Birds of Britain and Europe» (2. rev. utg. 1956): 
Hydroprogene Caspia. 

Spørsmålet er nå: Er denne nesten 119 år gamle observasjonen blitt 
oversett av samtlige norske ornitologer, eller er den senere blitt ansett som 
«tvilsom»? Dersom det skulle vise seg at denne observasjonen hermed vil 
komme til heder og verdighet, så bør en også merke seg at dvergmåka (Larus 
minutus (Pallas) Cfr.) ble sett samtidig. Dette er vel i så fall den eldste av alle 
norske observaljoner. av arten. 

Magnar Norderhaug. 

Da omtalte observasjon fra Hvaler ikke har gått igjen i senere skrifter og 
heller ikke er omtalt i senere arbeider av Collett selv - må en anta at en har 
funnet den tvilsom. Arten kan således ikke - på dette grunnlag - regnes med til 
Norges fugler. 

Johan Fr. Willgohs.
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Foreningsmeddelelser. Norsk Zoologisk Forening, Osloavdelingen, Universitetet, Blindern. 

Til medlemmene! 

Vel møtt til høstsemesteret. Norsk Zoologisk Forening, Universitetet, Blindern. 

Til medlemmene! Vi begynner høstsemesteret søndag 26. okt. med en fellestur med Hoved-
foreningen til Drøbakk. Se hovedforeningens skriv. 

30. okt. kl. 19.15 er det møte i zoologisk auditorium. Kåseri av professor 
dr. philos. Hjalmar Broch: Om dyr og kultur. 

27. nov. kl. 19.15 er det årsmøte i store fysiske audirorium. Filmaften. 
Medlemmer har gratis adgang til møtene, ikke-medlemmer kr. 1,00. 
Etter møtene serveres te, rundstykker og øl på zoologisk lab. Vennligst 
betal kontingenten. 

Styret. 

Årsmøte lørdag 25. oktober - ekskursjon 26. oktober. 

Medlemmene i Norsk Zoologisk Forening innkalles med dette til årsmøte 
lørdag 25. oktober 1958 kl. 19.00. Møtet holdes denne gang i den nye bygning 
(Institutt for Geologi) hundre meter nordøst for Zoologisk Laboratorium på 
Blindern. Etter møtet er det festlig samvær i spisesalen. 

Saksliste: 

1. Årsberetning. 
2. Regnskap. 3. 
Valg. 
4. Årsmøtet 1959. 5. Eventuelt. 6. Kåseri (m/lysbilder) av 
Hj. Munthe-Kaas Lund: «På sporsnø». 7. Festlig samvær. 

Saker som ønskes inn under eventuelt, forslag til valg, etc., bes innsendt 
minst en uke før årsmøtet. 

Det er noen medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 1958 enda. Da 
kassa-beholdningen avtar sterkt på denne tiden av året, tør vi be alle som skylder 
kontingent, om å sende denne snarest mulig. (Kontingenten er kr. 10,00 pr. år, kr. 
5,00 for studenter og skoleungdom. Medlemmer av Oslo-avdelingen betaler et 
tillegg på kr. 2,00.) 

Professor Broch hedres. 

Den kjente norske zoolog og tidligere redaktør av Fauna, professor dr. 
Hjalmar Broch, er nylig utnevnt til korresponderende medlem av Zoological 
Society of London. Professor Broch som for øvrig er eneste æresmedlem av 
Norsk Zoologisk Forening, er også den eneste nålevende norske zoolog som 
kan titulere seg C.M.Z.S. Vi tillater oss å ønske professoren hjertelig tillykke 
med utnevnelsen og den heder som gjennom ham er kommet norsk zoologisk 
forskning til del. 

Red. 

Ekskursjon til Drøbak søndag 26. oktober 1958. 

I tilknytning til årsmøtet 25. oktober arrangerer hovedforeningen og Oslo-
avdelingen en tur til Drøbak søndag 26. oktober. 

Vi besøker Universitetets Biologiske Stasjon, og ser på akvarier, havforsk-
ningsutstyr m.m, Videre blir det anledning til å delta i en tur til sjøs med forsk-
ningsfartøyet «Kristine Bonnevie», og studere resultatet av skrapninger langs 
sjøbunnen. 

Mat og drikke må vi selv ta med. Reisen foregår med Skøyens rutebuss til 
Drøbak fra Rådhusgt. kl. 9.10. Tidspunktet for hjemreise etter ønske, buss til 
Oslo fra Drøbak 33 min. over hver time. 

Vennlig hilsen Styret. Arbeidsutvalg: Dr. Yngvar Hagen (formann), Jan Økland (sekretær), Jørgen 
A. Pedersen (kasserer). 
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