


 

MINNETALE OVER PROFESSOR FRIDTHJOF ØKLAND holdt i den mat.-

naturv. klasses møte 

den 23de mai 
1958 av 

Leif Reinhardt Natvig 

Professor Fridthjof Økland avgikk ved døden den 10. juni 
1957 etter en hjerneblødning. Da han like til det siste, vital som 
alltid, var ivrig opptatt med nye planer for sin undervisning og 
holdt på med forstudier til et vitenskapelig arbeide, kom dette 
dødsfall som et sjokk for hans kolleger og mange venner. 

Fridthjof Johannes Økland var født i Arendal i 1893. Han ble 
student i 1911, tok mat.-naturv. embedseksamen med zoologi 
som hovedfag i 1920 og ble dr. philos. i 1925. I den siste del av 
sin studietid ble Økland vitenskapelig assistent ved Zoologisk 
laboratorium, i 1920 ble han dosent i zoologi ved Norges 
Landbrukshøgskole, og siden 1924 var han censor i zoologi ved 
Universitetet og ved Norges Veterinærhøgskole. Under professor 
Hjalmar Brochs utenlandsopphold i 1931 vikarierte dr. Økland i 
dennes stilling. Han ble utnevnt til professor i zoologi ved 
Universitetet i Oslo i 1953. 

På Øklands initiativ startet i 1932 det internasjonalt ansette 



Denne avhandling, som i vesentlig grad øket den malakologiske 
kunnskap om Norge, fikk en meget god mottagelse i utenlandske 
fagkretser, som fremhevet forfatterens grundighet og store litteratur-
kjennskap. Økland kommer i en senere studie: «Die Land- und 
Susswassermollusken der Lofot-Inseln» (1937) tilbake til de ut-
bredelsesbegrensende faktorer. Han konkluderer med at neppe noen 
arter har overlevet istiden, og ferskvannsformenes tallmessige 
underlegenhet tilskriver han spredningsøkologiske faktorer. I den 
store oversikt: «Land- und Susserwasserfauna von Nowaja Semlja» 
(1928) gir Økland, på grunnlag av det av spesialister bearbeidete 
ekspedisjonsmateriale og en gjennomgåelse av den foreliggende 
litteratur, et billede av øyenes zoogeografiske relasjon til andre 
arktiske områder. Han påpeker det påfallende store antall 
endemiske arter, mens det fytofage element er svakt representert. 

Til disse arbeider slutter seg en rekke mindre faunistiske artikler 
om fugler, insekter, edderkoppdyr og landplanarier, hvor han bl.a. 
påviser noen for vårt land hittil ukjente arter. 

Et dyregeografisk problem av mer almen karakter behandler 
Økland i den lille studie: «Einige Argumente aus der Verbreitung der 
nordeuropäischen Fauna mit Bezug aug Wegeners Verschiebungs-
theorie» (1927). Ved eksempler fra Nord-Europas land- og 
ferskvannsfauna, gir han en oversikt over disse arters totale 
forekomst og kommer til det resultat at de amfiatlantiske arters 
nåværende utbredelse ikke taler mer til fordel for Wegeners teori enn 
for den tidligere fremsatte hypotese om broforbindelser. 

Økland har i flere av sine zoogeografiske arbeider kommet inn på 
de økologiske faktorers betydning. For å få et mer eksakt grunnlag 
til bedømmelse av sammenhengen mellom miljøforhold og artsantall 
i forskjellige biotoper gikk han i 1920-årene igang med kvantative 
undersøkelser. 11929 publiserte han to små skrifter om sin 
metodikk, redegjorde for de tekniske termini for individantall 
(abundans) og fordeling (frekvens) av sneglene på de undersøkte 
prøveflater og beskrev også det nødvendige apparatur. Hans 
avhandling: «Quantitative Untersuchungen der 
Landschneckenfauna Norwegens. I» (1930) var resultatet av 
feltundersøkelser i 1927 og 1928. Det er et enormt arbeide som 
ligger bak denne publikasjon på 56 sider. Ikke mindre enn 238 
prøveflater, hver et kvadrat med 25 cm sidelengde, ble nøyaktig 
undersøkt, jorden siktet og alle snegler samlet. Samtidig ble flatens 
eksponering, heldning, overflatetemperatur, fuktighet, 
kalkholdighet, jordsmonnets karakter og kjemiske reaksjon, 
plantedekke m.m. notert. Resultatene ble sammenstillet i en rekke 
tabeller og kurver med kommentarer. Professor Pontus Palmgren 
betegner dette som et pionerarbeide når det gjelder kvantitativ 
populasjonsanalyse av terrestriske biotoper, men meningene har 

tidsskrift: «Zoogeographica». I redaksjonskomiteen satt professorene 
Sven Ekman og Richard Hesse med dr. Økland som hovedredaktør, 
og denne stilling innehadde han til tidsskriftet i 1942 gikk inn på 
grunn av de politiske forhold. Siden 1936 var Økland medlem av 
redaksjonskomiteen for «Norsk Entomologisk Tidsskrift», og fra 
1956 ble han oppnevnt som redaktør for «Nytt Magasin for Zoologi». 
Han var formann i den av Norsk Zoologisk Forening nedsatte 
komite for revisjon av norske dyrenavn, og fra 1920-årene også 
medarbeider i Norsk Riksmålsordbok. 

Økland deltok som zoolog i den norske ekspedisjon til Novaja 
Semlja 1921, hvorfra han medbrakte et stort og meget verdifullt 
materiale. Som Rockefellerstipendiat arbeidet han i året 1925-26 
ved universiteter i Sveits, og i årene 1922-33 foretok han kortere 
studiereiser i Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Tyskland og 
Ungarn. Dr. Økland ble medlem av dette akademi i 1941, han var 
også korresponderende medlem av Societas pro Fauna et Flora 
Fennica og av Tromsø museum. 

Allerede i sin første publikasjon: «Arionidae of Norway» (1922), 
fremtreder Økland som en moden forsker. Hovedsakelig på 
grunnlag av materiale han selv har samlet, utfører han 
morfologiske og anatomiske undersøkelser på de 5 norske Arion-
arter, gir en kritisk revisjon av artene, deres fargevarianter og 
geografiske utbredelse i Norge. Avhandlingen er ledsaget av 
instruktive tegninger av radula og genitalorganer, en fargeplansje av 
de beskrevne former og utbredelseskarter for hver art. Om dette 
arbeide uttaler prof. Steenberg i 1937: «Da jeg har et godt Kendskab 
til netop de Dyr der er undersøgt - kan jeg rolig betegne det som et 
av de bedste morfologiske Arbeider inden Pulmonatlitteraturen». I 
noen mindre skrifter omtaler Økland nye varieteter av Limax- og 
Arion-arter og gir en oversikt over Trøndelagens landsnegler og 
utbredelsen av landsnegler i Norrland. 

Hans doktorarbeide: «Die Verbreitung der Landgastropoden 
Norwegens» (1925) innleder rekken av zoogeografiske studier, et 
område som senere beskjeftiget ham meget. Avhandlingen bygger 
på feltstudier og innsamlinger i årene 1913-24, sammenholdt med 
materiale fra norske museer og en kritisk gjennomgåelse av all 
foreliggende litteratur. Økland grupperer de 63 arter i 7 geografiske 
utbredelsestyper, og de enkelte gruppers forekomst belyser han ved 
en rekke karter. I den generelle del diskuteres utbredelsen i Norge i 
relasjon til landgastropodenes almene utbredelse i Europa. Han 
trekker også en sammenligning med andre dyreformers utbredelse. 
Sommer- og vintertemperaturens innflytelse på landgastropodenes 
utbredelse drøftes, men han peker selv på nødvendigheten av 
økologiske detaljundersøkelser innen sikre slutninger kan trekkes. 
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vært delte om det tidsøvende detaljarbeide sto i forhold til 
resultatet. Økland advarer imidlertid selv mot å stille store 
forventninger til resultatet av denne undersøkelse, og fremhever at 
det kreves samarbeide av flere forskere for å kunne klarlegge de 
forskjelligartede problemer. Blant hans øvrige økologiske arbeider 
bør nevnes: «Litoralstudien an der Skagerakküste Norwegens» 
(1933), hvor han påviser forskjellige litorale molluskers avhengighet 
av vannets salholdighet, ennvidere «Limnaea truncatula regulating 
the occurrence of Fasciola hepatica in Norway» (1935) og 
«Økologiske undersøkelser av den store leveriktes mellomvert, 
Limnea truncatula på Jæren». 

I en studie: «Utbredelse og hyppighet av den store leverikte 
(Fasciola hepatica L.) i Norge» (1934) gir Økland, på grunnlag av 
opplysninger fra 198 veterinærer, en oversikt over utbredelsen av 
denne viktige husdyrparasitt, og diskuterer de faktorer som 
betinger dens forekomst. Aret etter kom et lignende arbeide over 
den lille leverikte (Dicrocaelium lanseatum Stiles & Hassel), hvis 
mellomvert er ukjent. 

Lymphocyt und Knochenzelle» (1940) og «Thymus und Knochen-
bildung. Die Kurloff Kørper als Markierung der prospektiven 
Knochenzellen» (1940), hvor Økland diskuterer lymfocytenes 
relasjon til osteoblaster og thymuskjertelens betydning for 
lymfocytdannelsen. I en liten studie: «Interne Migration» (1942) 
redegjør han, ved sitater fra litteraturen og ved egne kommentarer, 
for celler som aktivt eller passivt vandrer i legemet. 

Prof. Øklands interesser favnet vidt, derom vidner en del natur-
filosofiske skrifter. Blant hans zoologiske bøker bør nevnes den 
konsise håndbok: «Skadeinsekter på skog- og trevirke» (1943) og 
den lille lærebok: «Generell dyregeografi» (1955). Hans siste store 
arbeide er den velskrevne biografien om zoologen Michael Sars 
(1955). Etter hans død utkom en foreløbig meddelelse: «Lepra og 
lopper i Norge» (1957), men manuskriptet til den endelige 
publikasjon foreligger. Ved siden av sin vitenskapelige produksjon 
har Økland utgitt en lang rekke populærvitenskapelige bøker som 
skaffet ham en stor lesekrets, og som tildels også ble oversatt til 
fremmede sprog. Jeg nevner noen: «Gutt eller pike» - 
«Jomfrufødsel» - «Skogens pattedyr og fugler» - «Fjeldrypas hjem» - 
«Insektstaten> og «Charles Darwin og hans lære». En stor innsats 
gjorde han også som norsk redaktør av «De vilde dyrs verden» og 
«Fuglene i Norden». 

Økland var en vennesæl mann. Hans oppriktige glede over 
samvær med mennesker førte til at han ble flittig møtedeltager i 
vitenskapelige foreninger og klubber, hvor hans omgjengelighet og 
urbane form i diskusjonen skaffet ham mange venner. Han var 
også. meget avholdt som lærer. Norsk zoologi har i ham mistet en 
fremtredende forsker, og vi en elskverdig og hjelpsom kollega. 

Vi vil hedre hans minne. 

Blant Øklands entomologiske arbeider bør særlig maurstudiene 
fremheves. Avhandlingen: «Wieviel «Blattlauszucker» verbraucht die 
rote Waldameise» (1930) gir resultatene av iakttagelser av maur 
som besøker trær. De maur som vandrer nedover stammen, har 
større bakkropp enn de oppadgående, og Økland konstaterer at de 
har fylt seg med bladlussukker. Han veier, i tørret tilstand, 100 
eksemplarer av hver gruppe og finner at de nedadgående maur har 
øket sin vekt med 1 mg pr. eksemplar. Beregning av 
sukkerforbruket i en middels stor maurtue gir som resultat at 
bladlussukkeret representerer en betydelig større del av 
skogmaurens næring her i landet enn i MellomEuropa. Ved å 
merke en rekke maur fra samme tue med forskjellige farver og 
studere deres daglige ferd, har Økland kunnet påvise at de enkelte 
individer, for lengre tid ad gangen, spesialiserer seg på en bestemt 
art arbeide. Disse undersøkelser er samlet i: «Studien über die 
Arbeitsteilung und die Teilung des Arbeitsgebietes bei der roten 
Waldameise» (1930). I en senere artikkel påviser han at en del av 
maurfolket i en tue utvandrer om høsten til mindre, men bedre 
beskyttede tuer, og at de vender tilbake til hovedtuen neste vår. 

Av rent systematisk karakter er hans arbeide: «Die 
geographischen Rassen der extramarinen Wirbeltiere Europas» 
(1937), hvor han dokumenterer sin evne til å samle og sikte et 
meget omfattende litterært stoff. I en senere studie: «The concept of 
subspecies» (1948) diskuterer Økland Rensch's begrep 
«Rassenkreis» og Huxley's subspecies og konkluderer med selv å 
stille opp sin definisjon av en geografisk rase. 

Sprangskikt, oksygenminima og 
sperreflater for fisk. 

Av Ernst Føyn. 

For noen år siden lyktes det oss ved Universitetets institutt for 
marin biologi å utvikle to apparater, ett for kontinuerlig 
registrering av sjøvannets tetthet eller dets spesifikke vekt, 
DENSIGRAFEN 
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Fjorden smalner av utover og når sitt trangeste område ved 
Drøbak. Sundet er her meget grunt, idet en undervannsrygg, 
Drøbaktersklen, strekker seg tvers over fjorden. Dens største dyp 
er etter de siste målinger ikke mer enn 19,5 meter. Den vestre del 
av sundet er dertil sperret nesten til overflaten av en kunstig 
oppbygd mur, jeteen ved Drøbak. 

Utenfor Drøbak blir fjorden langsomt bredere til den ved 
Filtvet, ca. 10 km lenger sør, vider seg ut til det store basseng, 
Breiangen, hvor også Dramsfjorden munner. 

Bare få og små elver flyter ut i den indre del av 
Oslofjorden, men det er ikke tvil om at elvevannet fra 
Dramselva, og selv fra Glomma, som har sitt utspring i den ytre 
fjord, kan ha en viss innflytelse på de hydrografiske forhold 
også innenfor Drøbak. 

Om sommeren er de sydlige vindretninger fremherskende. 
Saltfattig overflate-vann stues opp i fjordens indre partier, og dets 
temperatur kan da ofte nå opp i 20° C og mer. Den høye 
temperatur og lave saltholdighet gjør vannet lett og stabiliserer et 
overflatelag. Om vinteren er det de nordlige vindretninger som er 
fremherskende. Da skummes overflatevannet ut av det indre 
basseng. Avkjølingen av overflatevannet gjør dette dessuten 
tyngre, slik at det oppstår en vertikal sirkulasjon, en blanding av 
overflatevann med vannet dypere ned. Det stabile overflatelag 
forsvinner. 

Oslofjorden er resipient for Oslo bys kloakker. Den økende 
befolkning og overgangen til vannklosetter har ført til alvorlige 
forurensingsproblemer for fjorden (Beyer og Føyn, 1951). ' 

(Føyn, 1953) og ett for dets innhold av oppløst oksygen, OKSY-
METRET (Føyn, 1955). 

Oksymetret er et lite apparat som måler vannets innhold av 
oppløst oksygen. Det er ved en isolert kabel forbundet med et 
elektrisk måleinstrument som er plasert på dekket av båten. 
Oksygeninnholdet kan da registreres etter hvert som apparatet 
senkes nedover i sjøen. 

Densigrafen måler den spesifikke vekt av vannet ved hjelp av 
en balanseveske i kommuniserende rør. Nivået av balansevekten 
fotograferes automatisk etter hvert som apparatet senkes. Den 
fotografiske plate trekkes av vanntrykket, og bildet - densigram-
met - gir et direkte mål for variasjonene i vannets spesifikke 
vekt nedover i dypet. 

Fordi apparatene er kontinuerlig registrerende, gir de et langt 
mer detaljert bilde av de hydrografiske forhold i fjorden enn det 
man kan oppnå ved å benytte vannhentere som tar prøver fra 
bestemte dyp. 

Ved våre undersøkelser i Oslofjorden og Dramsfjorden de 
senere år har disse apparater jevnlig vært i bruk, og det er 
innsamlet et stort materiale med henblikk på å få klarlagt 
hvorledes de hydrografiske forhold varierer med årstiden og i de 
forskjellige år. Undersøkelsene har vært utført dels fra 
instituttets forskningskutter «Gunnar Knudsen», dels fra en 
motorsnekke som ble anskaffet for dette formål. 
Fiskeribedriftens forskningsfond har ydet økonomisk støtte til 
undersøkelsene. De samlede resultater av disse undersøkelser vil 
med tiden bli publisert i en større oversikt. Her skal bare omtales 
de eiendommelige forhold som er funnet med hensyn til 
spranskikt, oksygenminima og den mulige •nnflytelse disse kan 
ha for fisket i fjorden. 

Sprangskikt og oksygenminima. 

For å holde kontroll med utviklingen av de hydrografiske og 
biologiske forhold i fjorden ble det særlig i sommerhalvåret 
foretatt hyppige målinger av vannets oksygeninnhold. Under-
søkelsen ble da foretatt fra motorbåt med oksymeterregistrering 
på ett eller flere steder i indre basseng. 

Med jevne mellomrom eller når oksymetermålingene viste 
at det var påkrevd, ble en mer omfattende hydrografisk 
undersøkelse foretatt med stasjoner utover hele fjorden. 

Fig. 1 viser resultatet av en slik undersøkelse utført 15/8 1954. 

Topografiske og hydrografiske forhold. 

Oslofjordens topografiske forhold er kanskje kjent av de 
fleste. Oslo by og forsteder omkranser fjordens indre basseng, 
som med den kileformede halvøy Nesodden naturlig deles i to, 
Bonnefjorden og Vestfjorden. 

Både i Bonnefjorden og Vestfjorden finnes partier med 
ganske store dyp, ned til 150 meter. 
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Stasjonene er tatt fra Bonnefjorden og utover til Filtvet. 
Stasjonen Håøya ligger rett innenfor og Drøbak rett utenfor 
tersklen. Tetthetskurvene merket a er overført med direkte målte 
verdier fra densigrammet. De viser at vannet såvel utenfor som 
innenfor tersklen er sterkt lagdelt. Over hele fjorden er der et 
markert overflatelag med liten spesifikk vekt. Dette er skilt fra 
det tunge bunnvann 

med et ganske tynt vannlag, sprangskiktet, hvor den spesifikke 
vekt øker så raskt mot dypet at tetthetskurven nesten viser et 
horisontalt forløp. 

Utenfor tersklen er overflatelaget ganske tynt, innenfor til 
dels betydelig tykkere. 

Kurvene merket b viser variasjonen av oksygeninnholdet 
nedover på de forskjellige stasjoner. Også her er det en betydelig 
forskjell utenfor og innenfor tersklen, idet fallet i oksygeninnhold 
mot dypet er betydelig raskere inne i fjorden enn lenger ut. Eien-
dommelig er det skarpe oksygenminimum som kan iakttas i 
omkring 10 m's dyp, på de indre stasjoner. Ved Steilene er således 
oksygeninnholdet i 9,5 meter bare 2,7 ml/1, mens det både over 
og under er betydelig høyere. En sammenlikning av 
tetthetskurven og oksygenkurven viser at dette intermediære 
oksygenminimum er størst innerst i fjorden og er blitt utviklet 
akkurat i sprangskiktet. 

Fig. 2 viser variasjonene i oksygeninnholdet på stasjonen i 
Lysakerfjorden sommeren 1957. På forsommeren har vannet et 
ganske rikt innhold av oksygen i de dypeste lag. Dette skyldes at 
tungt og friskt oksygenholdig vann i løpet av vinteren er trengt 
innover tersklen ved Drøbak og har fylt opp fjordens dypere 
partier. Det oksygenfattige gamle bunnvann er løftet opp, og 
ligger i dypet mellom 17 og 35 meter. Utover sommeren avtar 
innholdet av oksygen i bunnvannet meget raskt. Store mengder 
organisk materiale som primært eller sekundært skyldes 
forurensingen fra byens kloakker synker ned og råtner. Til denne 
prosess brukes oksygen. Det begynner samtidig å utvikle seg et 
intermediært oksygenminimum i omkring 10 meters dyp, og i 
august er situasjonen meget lik den som ble vist i Fig. 1. Liknende 
fordeling av oksygeninnholdet i de øverste vannlag ble også 
funnet somrene 1955 og 1956, det synes derfor utvilsomt at dette 
er en ordinær situasjon, som innstiller seg hver sommer. Den 
inntreffer noen ganger tidligere, noen ganger senere på 
sommeren, avhengig av de meteorologiske forhold. 11955 
inntråtte den allerede i begynnelsen av juli. 

Forklaringen på at det kan oppstå et slikt intermediært 
oksygenminimum må søkes i forholdene i og omkring 
spranglaget. Oksygenkurvens form tyder på at det umiddelbart 
under spranglaget går 
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en svak men jevnt sirkulerende strøm som bringer friskt vann 
utenfra og inn i fjorden. Temperaturmålinger av vannmassene 
synes også å bekrefte dette. Allikevel er det sikkert forholdene i 
selve spranglaget som har den største betydning. 

Spranglaget er karakterisert ved den store gradient i vannets 
spesifike vekt. I hele sommerhalvåret utvikles det en kolossal 
algeflora i det sterkt gjødslede overflatevann. Når algene dør, 
synker de ned gjennom vannmassene, men i spranglaget møter 
de vann med høyere spesifikk vekt. Derved blir 
synkehastigheten nedsatt, og det blir en oppsamling av dødt 
organisk materiale i dette dyp. Spranglaget virker som en falsk 
bunn. Her foregår nedbrytningsprosessene og dermed forbrukes 
vannets innhold av oppløst oksygen, og det intermediære 
oksygenminimum utvikler seg litt etter litt. 

Oksygenminima og fisk i fjorden. 

Oslofjorden har i sin tid vært en fiskerik fjord, og fremdeles 
pågår det et ganske' utstrakt fiske også i indre del. 

Fisken i vannet er imidlertid akkurat som dyrene på land 
avhengig av oksygen til sine livsprosesser. Det er derfor rimelig 
å tro at de store variasjoner som kan forekomme i vannets 
innhold av oppløst oksygen må spille en viss rolle for fiskens 
forekomst og trivsel i fjorden. 

I forbindelse med en undersøkelse over transport av levende 
fisk har fiskerikonsulent Sundnes gjort eksperimentelle studier 
over oksygenmetabolismen hos torsk og sei (Sundnes, 1957). 

For torskens vedkommende finner Sundnes at den har en 
kritisk oksygenverdi som ligger på 2,7 ml oksygen pr. liter vann. 
Kommer oksygeninnholdet lenger ned under 0,8 ml/1, får fisken 
asfyksi og dør øyeblikkelig. 

Lignende forhold vil sannsynligvis også gjelde for fisk under 
naturlige betingelser. På grunnlag av oksygenkurvene må vi da 
kunne trekke grenser for fiskens utbredelse i vannet. Den vil 
ikke trives der hvor oksygeninnholdet er under den kritiske 
verdi. 

Sommeren 1957 finner vi f.eks. i Lysakerfjorden (fig. 2) at 
vannets oksygeninnhold svinger både på den ene og den andre 
siden 
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av 2,7 ml/l. Undersøkelsen den 18/6 viser at vannet på det 
tidspunkt har mer enn 2,7 ml/1 i området fra 0 til 17 meter og 
under 37 meter, mens vannlaget mellom 17 og 37 meter er 
oksygenfattig. Dette vannlaget representerer da et sperreskikt 
for fisken, fordi oksygeninnholdet her er under den kritiske 
verdi. Den 19/7 ligger dette sperreskiktet mellom 18,5 og 55 
meter. Særlig interessante er forholdene den 15/8. Da har det 
utviklet seg et nytt minimumslag, beliggende i sprangskiktet, 
samtidig som oksygeninnholdet i dypvannslagene har avtatt til 
under den kritiske verdi. 

Mulige oppholdssteder for torsk er på dette tidspunkt bare 
over 9,5 meter og i den smale lomme mellom 12,5 og 18,5 meter, 
mens vannlaget mellom 9,5 og 12,5 meter representerer en 
effektis sperreflate. 

Samtidig ble oksygenverdien bestemt også andre steder i 
fjorden, resultatene er gitt i tabell 1. 

 

I Fig. 3 er verdiene fra tabell 1 tegnet inn i et snitt av fjorden 
fra Håøya til Bonnefjorden. Vannmasser med oksygeninnhold 
mindre enn 2,7 mlJl er skravert. De lyse og mørke områder viser 
de dyp hvor det henholdsvis er og ikke er livsbetingelser for torsk. 
Overflatelaget har overalt tilstrekkelig innhold av oksygen, men 
det strekker seg en effektiv sperreflate i omkring 10 meters dyp 
fra 
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utenfor Steilene og inn hele fjorden. Dypere ned går det så inn en 
kileforrnet lomme, hvor fisken også har livsbetingelser. Hvis 
torsk som er på vandring inn fjorden, kommer inn i denne 
lommen, kan den hverken gå opp eller ned, men vil, om den 
fortsetter innover, bli trengt tettere og tettere sammen som i en 
kilenot. 

Under forhold som de der er vist under figur 3, er det klart at 
bare en liten forandring i den hydrografiske situasjon kan føre til 
katastrofe for fisken. Hvis det skulle komme en innstrømning av 
tungt vann over tersklen, ville det oksygenfattige vann fra dypet 
kunne bli hevet slik at lommene med oksygenrikt vann ble snørt 
av. Fisken som nå ville være sperret inne, måtte dø når oksygenet 
var brukt opp, hvis den ikke søkte å unnslippe på forhånd. Under 
slike forhold er det at fisken går på land. 

Sommeren 1955 kunne avisene berette om en slik katastrofe 
«Fiskedøden ved Halden». Fjorden som går opp til Halden 
gjennom Svinesund, er en terskelfjord. Oksymeterregistreringer 
som ble foretatt umiddelbart etter at saken var rapportert, viste at 
det nylig måtte ha funnet sted en innstrømning av friskt havvann 
over tersklen. Det innstrømmende vann har vært tungt og er 
sunket til bunns, derved er det gamle oksygenfattige bunnvannet 
løftet opp til overflaten. Som en bølge utenfra og innover har så 
dette forgiftete vannet jaget fisken foran seg inn fjorden til den 
tilslutt måtte gå på land. 

Våre undersøkelser i Dramsfjord har vist at det også i denne 
fjord fins dyp hvor oksygeninnholdet store deler av året ligger 
under den kritiske verdi. Dramsfjord er en terskelfjord med et 
terskeldyp på ca. 7 meter. 

Her er forholdene dessuten ytterligere komplisert ved at de 
store vannmasser fra Drammenselven danner et mer eller mindre 
tykt overflatelag som er nesten helt ferskt, og hvor saltvannsfisk 
ikke kan eksistere. 

En særlig kritisk situasjon ble registrert i september 1951. 
Densigrammet fastslo da at ferskvannslaget var hele 20 meter 
dypt, dvs. mere enn 10 meter dypere enn terskeldybden ved 
fjordens utløp. Samtidig viste analyser av vannprøver som var 
hentet fra 25 meters dyp et oksygeninnhold under den kritiske 
verdi. Ved denne situasjon var da all saltvannsfisk som fantes i 
Dramsfjord, 

sperret inne i et ganske tynt vannlag mellom 20 og 25 meter. En 
måned senere var imidlertid overflatelaget redusert til noen få 
meters dyp, og dette har betydd redning for fisken. 

Foreløpig hører heldigvis katastrofer som fiskedøden ved 
Halden til sjeldenhetene i vårt land. Da vi også har mange andre 
fjorder med lignende hydrografiske forhold, er det allikevel grunn 
til å være oppmerksom på den fare som følger med en økt for-
urensning av fjordvannet fra husholdnings- og industrikloakker. 

De forhold som her er beskrevet, kan trolig ha sin interesse 
også for dem som driver fiske i fjorden. Det kan være nyttig å 
vite i hvilke dyp en kan vente eller ikke vente å få fisk, og som vi 
har sett, er det sannsynlig at oksygenregistreringer kan gi svar på 
dette. Det ville derfor ha vært gunstig om vi hadde kunnet 
supplere våre undersøkelser med praktiske resultater fra dem som 
driver fiske i fjorden. Dessverre har dette ikke latt seg gjøre, men 
det er blant annet hensikten med denne artikkel å vekke interesse 
for disse spørsmål, kanskje kan det da med tiden føre til et 
samarbeid. 
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Vertsvalg hos snylteveps. 
Av Ragnhild Sundby. 

til orientering, og spørsmålet må bli hvilke sanseorganer som 
finnes hos disse insekter, hvilke muligheter de har for orientering, 
og hvilke egenskaper hos verten parasittene reagerer på. 

La oss først se litt generelt på hvilke sanseorganer insektene 
har. Hovedsakelig er det primære sanseceller vi finner innen denne 
dyregruppe, og de fleste sanseorganer er enkelt bygde hår, koniske 
fremspring eller liknende. Beviset for at disse organer er mottakere 
av stimuli har i enkelte tilfeller vært oppnådd ved elektriske 
opptegnelser av nerveimpulsene, men oftest har receptorene vært 
studert bare gjennom observasjoner av insektenes oppførsel, ja av 
og til har sansefunksjonene vært beskrevet bare på basis av 
strukturer og anatomiske forhold. På den annen side kjenner vi av 
og til insektenes reaksjoner på forskjellige ytre stimuli uten å vite 
hvilke organer som er i funksjon. Vi kjenner insektenes 
sanseorganer for lite til å kunne trekke opp generelle regler for 
hvilke organer som finnes og hvilke stimuli de reagerer på, men vi 
kan allikevel skille mellom 1. mekaniske receptorer som reagerer 
på kontakt med faste stoffer, vesker eller luft. Disse organer finner 
vi som sansehår over store deler av kroppen, hos enkelte grupper 
særlig i antennene, som klokkeformete sensiller som finnes mange 
steder f.eks. ved basis av bena, og som indre organer. Til disse siste 
hører de statiske organer. Den 2. hovedgruppe er høre-organene 
som egentlig er spesialiserte mekaniske receptorer. Disse organene 
finnes som såkalte tympanale organer f.eks. på bakkroppens første 
segment eller på bena (tibia) hos en del insekter. Vi kjenner alle 
eksemplet fra gresshoppene. I tillegg til disse mer spesielt bygde 
organer finner vi såkalte hørehår, som hos Lepidoptera f.eks. er 
påvist å motta lyd av lav frekvens. 

3. De kjemiske receptorene har forskjellig form, og vi kan skille 
mellom en generell kjemisk sans, lukt og smak. Lukten er en 
meget viktig egenskap for insektene og lukteorganene finnes f.eks. 
i form av sansehår på palpene og antennene. Ved hjelp av lukten 
skal kjønnene kunne finne hverandre. Når det gjelder sommerfugl 
f.eks. har det vært foretatt en del undersøkelser, og det er en kjent 
sak blant sommerfuglforskere at skal en få tak i eksemplarer av 
sjeldne sommerfuglarter, gjelder det å få fanget en hun, og bruke 
denne som lokkemiddel. Hannene vil temmelig 

Med parasitt mener vi vanligvis en organisme som lever i, på 
eller på bekostning av en annen organisme, og vi finner represen-
tanter for vedkommende livsform innen mange dyregrupper. 
Innen entomologien har vi en hel gruppe insekter som lever av 
andre insekter, og som lever parasittisk bare under utviklingen, 
mens imago er frittlevende. Disse entomophage insekter kan deles 
inn i ento- og ektoparasitter, alt etter som de lever inne i eller 
utenpå verten, og de stadier av verten som parasiteres, kan variere 
fra egg og til det fullt ferdige insekt. Den aller største gruppen av 
de entomophage insekter finner vi innen Hymenopterne, og i det 
følgende er det representanter for denne gruppen, snyltevepsene 
eller parasittene som de kort kalles, vi skal ta for oss. 

Snyltevepsenes betydning for svingningene i insektpopula-
sjonene har vært omfattet med stor interesse. Ikke minst i for-
bindelse med skadeinsektenes masseopptreden har søkelyset vært 
rettet mot parasittene. I enkelte tilfeller tillegges snylterne liten 
betydning, men vanligvis finner vi en oppblomstring av 
parasittene en stund etter masseforøkningen av verten, og denne 
stigningen i parasiteringsfrekvensen vil direkte slå angrepet 
tilbake. I dag regnes parasittene å være en så sterk desimerende 
faktor at de brukes i kampen mot skadeinsektene. 

I forbindelse med den biologiske kontroll har spørsmålet om 
parasittenes effektivitet dukket opp, og her tråkker vi midt opp i et 
kompleks av faktorer. Foruten en rekke ytre faktorer er det visse 
betingelser som må oppfylles både når det gjelder verten og 
parasitten. Skal en forøkning av parasittpopulasjonen kunne 
foregå, må f.eks. verten være til stede. At den mengde denne 
forekommer i er av betydning, skulle nesten være unødvendig å 
nevne. Parasittene må kunne finne verten, likedan avhenger en 
vellykket parasitering av såvel vertens størrelse som dens 
bevegelighet, o.s.v., men av ikke mindre betydning er det hvorvidt 
parasittene selv er effektive vertssøkende organismer. Det ville 
være nærliggende å tro at ikke alle arter innen denne store gruppe 
har samme evne 
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snart komme flygende til fra forskjellige kanter. Forskjellige 
forklaringer har vært forsøkt for å finne frem til ved hjelp av 
hvilke midler hunnene orienterer hannen, foreløpig har en 
kommet til at hunnen sender ut en lukt som hannene reagerer på. 
En har også kunnet vise at hannenes lukteorganer sitter i 
antennene; smøres antennene over med et stoff som dekker til alle 
sanseorganer, reagerer ikke hannene lenger på hunnene selv om 
de sitter like i nærheten. Hvis dette med stoffet har full gyldighet, 
må vi vente å finne like mange duftstoffer som det finnes antall 
insekter som finner hverandre v.h.a. lukten. Bare for sommer-
fuglenes vedkommende kommer vi opp i 1800. En kan bare 
spørre om dette er mulig. 

Lukten spiller også for mange insekter en stor rolle under 
orienteringen av verten i eggleggingsperioden. Et meget godt 
eksempel har vi i ospeminermøllen. Snart etter at møllen har 
kommet fram fra overvintringsstedet om våren, er den å se nær 
sagt alle steder ute i felten. Først når knoppene på ospetrærne 
begynner å svulme, samles møllene rundt ospene. Likedan kan en 
få disse insektene som så sterkt er avhengig av ospa, til å legge 
egg på blader av andre løvtrær ved å smøre saft av ospeblader på 
de ikke vanlige vertsplanter. Dette er i eggleggingsperioden, men 
lukten synes også å spille inn ved orienteringen av maten. Har vi 
en del møll i en glasstube, og legger inn en dråpe med 
sukkervann, varer det ikke lenge før møllene søker hen til dråpen. 
Dette uansett om dyrene sitter i den andre enden av glasstuben og 
ikke har noen mulighet for å se næringen. Innen andre grupper av 
insekter som f.eks. mygg, er det vist at de føres til verten v.h.a. 
lukten, selv om de senere orienterer seg v.h.a. temperaturen. 

Smaksorganene hos insektene kan være plasert på forskjellige 
kroppsdeler. Hos noen Hymenoptere, f.eks., sitter disse organer i 
antennene, hos sommerfuglene bl.a. i tarsen. Fuktes tarsen med 
sukkervann, vil sugesnabelen straks rulle seg ut. 

Den 4. hovedgruppe av sanseorganer er temperatur- og fuktig-
hets-receptorene. Får forskjellige insekter adgang til omgivelser 
med varierende temperatur og fuktighet, viser det seg at det er 
ganske bestemte verdier for de forskjellige faktorene som fore-
trekkes. Ved amputasjon av følerne hos en bille har en kunnet 

vise at sansene som reagerer på fuktigheten, sitter i antennene. 
Ved å fjerne forskjellig antall ledd i antennen viste det seg også at 
det bare er bestemte ledd som bærer fuktighetsfølsomme organer, 
og at det kan være forskjellige ledd som bærer disse organer innen 
de forskjellige familiene hos billene. Temperaturreceptorene er 
likedan vist å sitte i antennene. 

Som den siste hovedgruppe, men kanskje de organer som 
lettest påkaller oppmerksomheten, er synsorganene. Det vidun-
derlige syn insekter p.g.a. sine sammensatte øyne skal ha, har vært 
gjenstand for diskusjon, men jeg skal ikke her nærmere berøre 
disse tingene. 

Går vi tilbake til parasittene, finner vi at de til å begynne med i 
den vertssøkende periode ikke tiltrekkes av noen bestemt vert, 
men av bestemte omgivelser. Ved å velge bestemte lokaliteter og 
unngå andre, innskrenker parasittene antall vertsarter som den vil 
møte. Innen det valgte området vil parasittene velge enkelte 
vertsmedier. Også på nærmere hold vil i alle fall noen parasitter 
tiltrekkes, ikke av verten, men av det mediet verten lever av. 
Edwards utførte i 1954 noen forsøk med Mormoniella vitripennis, 
en puppeparasitt på forskjellige Diptere, hovedsakelig Musca og 
Calliphora. I et olfaktometer ble hunnene av denne snyltevepsen 
prøvet. Parasittene ble prøvet på lever hvor Calliphora-larver 
hadde levet, på lever som hadde begynt å råtne på grunn av 
bakterievirksomhet, og melk som Musca larver hadde levet i. Bare 
i forsøket med lever hvor larver hadde levet, ble det positiv 
reaksjon. Under forsøket var det ingen pupper tilstede på leveren. 
Parasitthunnene av Mormoniella ble tiltrukket av vertsmediet. 

Jeg nevnte at parasiteringen kan skje innen vertens forskjellige 
utviklingsstadier, og at vertene kan leve på høyst forskjellig måte. 
Vi har de frittlevende formene hvor hele utviklingen kan foregå 
utenfor vertsmediet, de galle-dannende og minerende insekter 
som lever inne i planten, og treinsektene som holder til i trær og 
stubber i forskjellig dybde fra overflaten for å nevne noen. La oss 
holde oss til de 3 hovedgruppene: 1. Frittlevende, 2. minerende og 
3. treinsekter, og se litt på hvilke egenskaper hos verten para-
sittene reagerer på. 

Trichogramma evanescens er en egg-parasitt med en lang rekke 
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hel del av objektene ble undersøkt, vel å merke når de lå like i 
nærheten av hunnen. Betingelsen for at parasitten skal finne 
verten er altså at lukten fra vertsmediet er til stede. Parasitten 
reagerer ikke på verten før den finnes i en avstand av 5 mm, og 
forfatteren konkluderer med at verten finnes ved hjelp av synet. 
Det er unektelig en viss likhet i oppførselen hos egg- og puppe-
parasitten. 

Før vi forlater parasittene på de frittlevende insekter, kan også 
nevnes at Microplectron, en larveparasitt på furubarvepsen, skal 
reagere på vertslarvens bevegelse. Det synes å være helt andre 
egenskaper ved verten som er avgjørende for parasitering eller ikke 
i siste eksempel enn i de to førstnevnte. 

Tar vi for oss snylteveps som parasiterer en bladminer, har vi 
en hel gruppe av larve- og puppeparasitter. Kikker vi litt nærmere 
på dem under forsøk i laboratoriet, ser vi hvordan de så snart de 
kommer i kontakt med bladet, begynner å danse bortover, oftest 
sidelengs, mens følerne hele tiden holdes ned mot bladet i stadige 
bevegelser. Støter hunnen på en mine, stanser den litt opp, men 
begynner snart å følge den. Finner den ikke larven, snur den, går i 
motsatt retning inntil larven er oppdaget. Gir vi disse hunnene 
adgang til vertsmedier med eller uten larver de ikke parasiterer, 
kan vi nok registrere en viss reaksjon, men hunnene mister 
temmelig fort interessen for det fremmede bladet. Svært ofte vil 
larven være i bevegelse når parasitten kommer, men kan også ligge 
i ro, og det synes ingen forskjell i parasittens oppførsel. Også her 
er det vertsmediet som i første omgang orienterer parasitten, 
deretter minen. 

I den tomme del av larvegangen ligger ekskrementene, og det 
kan tenkes at det er lukten av disse parasittene går etter, men vi bør 
samtidig være oppmerksomme på at det kan være den luftfylte del 
av bladet som minen representerer, hunnene reagerer på. Når det 
gjelder selve larven, skulle en også vente at lukten spiller en rolle. I 
alle fall må det være helt andre egenskaper ved verten parasittene 
her reagerer på enn tilfellet var hos de frittlevende. De minerende 
er å finne under vertsmediets overflate, og en skulle tro at synet her 
ikke spiller noen særlig rolle. En kunne tenke seg at snyltevepsene 
orienterte seg ved hjelp av hørselen, 

verter. Dens hovedvert er Sitotroga, en møll som blant annet 
lever på korn, men under forsøk i laboratoriet angrep denne 
snyltevepsen foruten egg av forskjellige Lepidoptera, Coleoptera 
og Diptera, melklumper, glasskuler, frø av Lobelia, 
kvikksølvkuler, sandkorn, krystaller av Calsium carbonat og 
glass-biter, alt sammen av omtrent samme størrelse som eggene 
til den vanlige vert. Alle disse prøvene ble tatt isolert, altså uten 
den egentlige verts tilstedeværelse. I neste forsøksrekke ble 
parasitten prøvet på egg av Sitotroga og Ephestia, melmøllet er 
litt større enn Sitotroga, og her viste det seg en svak preferanse 
for de større eggene. Trichogramma fikk så adgang til egg av 
Sitotroga sammen med en falsk vert i form av sandkorn. I den 
ene serien var det egg sammen med sandkorn av en størrelse 
mindre enn vertens egg, i den andre serien egg sammen med 
større sandpartikler. I forsøkskammeret med de små 
sandkornene vistes en parasitering lik den en fikk i kontroll-
kammeret, i forsøket med de store sandkornene derimot var 
parasiteringen mindre enn halvparten av kontrollens. Parasitten 
hadde også her foretrukket den største vert selv om det var en 
falsk sådan. Ved å senke eggene ned under overflaten ble det 
intet angrep. 

Forsøkene viser vertspreferanseforholdene hos denne snylte-
vepsen, men viser samtidig at det ikke er lukten av verten som 
fører til angrep, at fargen ikke har noen betydning, heller ikke 
formen med mindre den har en viss tykkelse, men at betingelsen 
for at Trichogramma skal finne verten og angripe er at den bl.a. 
må heve seg et stykke opp fra overflaten, at den må ligge i ro og 
være så stor at parasitten får plass til å stå på den; alt sammen 
egenskaper vi finner hos vertens egg. 

Går vi tilbake til vår puppeparasitt, Mormoniella, ble det 
utført nye forsøk for å få analysert hvilke egenskaper hos verten 
parasitten reagerer på. I samme olfaktometer som tidligere 
omtalt, ble det plasert pupper hvor all lukt fra vertsmediet var 
fjernet ved vasking av larvene, og hvor forpuppingen hadde 
skjedd i rent papir. Puppene hadde ingen tiltrekning på 
parasitten selv om de bare var 2 cm fra hunnen. Hunnene ble så 
plasert i olfaktometeret sammen med forskjellige objekter, 
mens det i olfaktometeret var lukt fra lever hvor Calliphora 
hadde levet. Nå viste det seg at en 
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de forskjellige ledd kan variere. Hos de andre grupper innen 
Hymenoptera parasitica vil følerne til dels ha en annen form, svært 
ofte finner vi her antenner med flere ledd, men uansett ledd finner 
vi dannelser som morfologisk er påvist å være sanseorganer. 
Disse dannelsene har fått forskjellig navn etter sin utforming. Vi 
har de såkalte sensorier, litt langstrakte dannelser som varierer 
både i antall og størrelse fra art til art, sansehår av forskjellig 
lengde og utforming og kjegleformede dannelser. 

Når det gjelder funksjonen av sanseorganene på antennene, 
har vi de tidligere morfologiske og histologiske undersøkelser. 
Forfatterne av disse arbeidene påstår at antennene hos Hymenop-
terne bare kan være lukteorganer. På grunn av det statiske 
moment og nerveendenes forløp, påståes det at antennene her i 
motsetning til hva som er tilfelle hos andre insekter er uegnet til å 
motta mekaniske stimuli som f.eks. lufttrykk og luftmotstand, og 
er ufordelaktig bygget for mottakelse av lydbølger. På den annen 
side har vi de nyere undersøkelser som viser forskjellige sansers 
tilstedeværelse i insektenes antenner, og bare videre 
undersøkelser kan bringe klarhet i problemene. 

I hvor sterk grad tilstedeværelsen av følerne er nødvendig for 
den vertssøkende hun, har vært vist eksperimentelt. Det ble gjort 
forsøk med den samme parasitten som vi allerede har omtalt, 
Mormoniella, puppeparasitten på Muscidae. I et terrarium likt 
belyst fra alle kanter, og hvor det på 2 forskjellige steder var 
plasert pupper, ble det sluppet inn 10 normale hunner, 20 hunner 
med delvis amputerte antenner, og 30 hunner hvor antennene var 
fjernet helt. Etter 4 timer hadde 30 % av de normale hunnene, 35 
% av de med delvis amputerte antenner og 17 % av de som 
manglet følere helt, funnet frem til puppene. Vedkommende 
konkluderer med, uten å angi hvor amputasjonen har funnet sted, 
at en delvis amputasjon av følerne ikke har noen betydning. 
Fjernes følerne helt, har hunnene allikevel mulighet for å finne 
verten. Mormoniella var den parasitten som vi tidligere har sett 
fant vertsmediet ved hjelp av lukten. Senere er det vist at kjemo-
receptorene foruten i antennene også finnes i maxillepalpene, og 
at disse siste kan overta antennenes funksjon om antennene 
fjernes. 

men så lenge det ikke synes å spille noen rolle hvorvidt larven er i 
ro eller ei, er dette lite sannsynlig. 

Går vi over til parasitter som legger egg i treinsekter, må det 
igjen være helt andre egenskaper ved verten parasitten reagerer 
på. Disse insekters larver og pupper ligger gjemt inne i treet, de 
er usynlige for parasitten, og det er svært lite sannsynlig at 
kjemisk flyktige stoffer fra disse insekter vil trenge ut til 
overflaten. Skulle det ikke være mer rimelig at det er hørselen 
disse parasitter orienterer seg ved? Riktignok er det slik at vi 
hos parasittene ikke finner spesielt bygde høreorganer slik som 
hos mange andre insekter, men vi har tidligere nevnt 
hørehårene, og teoretisk skulle det være mulig med en slik 
orientering. Det er en kjent sak at enkelte treborende insekter, 
f.eks. dødningeuret, frembringer lyd ved å banke hodet mot 
veggen av boregangen, og muligens kan kjønnene finne 
hverandre på denne måten. Lyden fra en gravende larve vil 
likedan kunne forplante seg ut til treets overflate, og helt 
utenkelig ville det heller ikke være at de forskjellige arters 
larver frembringer lyd med forskjellig svingetall, slik at det blir 
mulig for parasittene å skille ut den riktige vert. Vi mangler 
eksperimenter her, bare Sirex-snylteren er oppgitt å finne verten 
ved hjelp av hørselen, og vi får foreløpig la disse antagelser stå 
som arbeidshypotese. 

Det vi har fått se, er at det for de forskjellige gruppers ved-
kommende er forskjellige egenskaper ved verten parasittene 
reagerer på. For eggparasitten Trichogramma spilte ikke lukten 
noen rolle, derimot at verten lå i ro og hadde en viss størrelse. 
Puppeparasitten Mormoniella ble trukket til vertsmediet av lukten, 
deretter orienterte den seg ved hjelp av synet, de minerendes 
parasitter finner verten ved hjelp av larvegangen, og for tre-
insektenes vedkommende synes hørselen å være av betydning for 
parasittenes orientering. 

Ser vi på snyltevepsenes oppførsel under vertssøkingen, vil 
antennene mye av tiden være i bevegelse, og til stadighet slåes 
ned mot stedet hvor den søker. Når det gjelder de organer som de 
orienterer seg ved hjelp av, er det derfor naturlig å rette søkelyset 
mot antennene. Disse består hos Chalcididene av scapus, pedi-
cellus, ringledd eller anneller, funiculus og klubben. Antallet av 
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Sammenlikner vi antennene hos hunnenene av en gruppe 
insekter som alle kan leve som parasitt på samme vert, f.eks. 
parasittene på Phyllocnistis labyrinthella, vil vi finne store 
forskjeller i organenes utbredelse. Undersøker vi totalpreparatene, 
finner vi 3 forskjellige utformete organer; de tidligere omtalte 
sensorier, hår av forskjellig lengde og flaske- eller soppformete 
dannelser. Felles for alle 6 slekter er at størsteparten av organene 
sitter på funiculus og klubben. 

bedre undersøkt enn andre, og etter hvert som søkelyset rettes 
mot parasittene, vil sikkert antallet av verter øke. 

Når det gjelder Closterocerus trifasciatus, er dette en av de 
artene som er lettest å identifisere, ikke minst på grunn av 
tegningene i vingene og fargen, og det er lite som taler for at 
denne arten skal ha unngått oppmerksomhet, og mindre sjanser 
for at denne art er klekket fra andre verter enrt oppgitt enn for de 
andre. Dette kan bety en sterkere spesialisering hos denne art, 
men en skulle samtidig vente at Closterocerus ville være en svært 
effektiv parasitt for de verter den parasiterer. 

La oss se på dens forekomst i det foreliggende materiale. I 
Trøndelag er arten påvist, men forekommer svært sparsomt, bare 
et og annet eksemplar er funnet. I Telemark utgjorde arten de to 
siste årene ca. 4 % av det klekte materialet, mens den i Oslo-
området var atskillig mer tallrik det siste året med hele 14 % av 
samtlige dyr. I forhold til de øvrige arter er den i Telemark-
området hverken den mest tallrike eller den sjeldnest 
forekommende. Dette er alt sammen i områder med stor 
populasjon av vertsdyret. Ser vi på Sørlandsmaterialet, et område 
med svært liten vertsdyrpopulasjon, finner vi at Closterocerus i 
1956 utgjorde 11 % av alle de klekte snylterne. Det er bare 
Epilampsis tadici som forekommer i et større antall. Dette skulle 
tyde på at hunnen til denne arten trass i sterke indisier på det 
motsatte, er en effektiv vertssøkende organisme. 

Vi har tidligere sett at antennene hos Mormoniella ikke var 
nødvendige for orienteringen av verten, at maxillepalpene har 
kjemoreceptorer, likedan har undersøkelser av andre insektgrupper 
vist tilstedeværelsen av sanseorganer på forskjellige kroppsdeler. 
Kanskje er det ved hjelp av andre organer enn de antatte at disse 
snyltevepsene orienterer seg. Vi kan heller ikke se bort fra den 
mulighet at det er forskjellige organer artene bruker. At sanse-
organene i følerne hos Hymenopterne spiller en rolle under 
vertssøkingen er innlysende, at den stimuli mange arter reagerer på 
er lukt, synes også å væte slått fast, men vi skal heller ikke utelukke 
den mulighet at det kan være organer som reagerer på andre 
stimuli. 

Ser vi på størrelsesforholdet mellom vert og parasitt, vil det 

Sammenlikner vi antallet og størrelsen av disse organene, 
oppdager vi at de forskjellige artene ikke er likt utstyrt. Setter vi 
opp som arbeidshypotese at det er lukten som er den viktigste 
sans når det gjelder å finne verten, at denne sansen hovedsakelig 
sitter i følerne, og at organenes følsomhet er direkte proporsjonal 
med organenes størrelse og antall, skulle vi vente at ikke alle 
artene er like effektive vertssøkende organismer. Vi finner at 
Eulophus og Sympiesis har det største antall organer på 
antennene, deretter følger Cirrospilus, Epilampsis og 
Tetrastichus, mens Closterocerus viser seg å være den med minst 
utviklede organer. De to førstnevnte slekter skulle altså etter 
dette være de beste vertssøkende organismer, med Closterocerus 
et stykke bak alle de andre. 

Hvordan stemmer så dette med eksperimentene i laboratoriet? 
Tiden som går fra verten legges inn, til hunnene finner larven 
varierer ganske mye for hver enkel hun. Ser vi over listen for de 
arter som det har lykkes å få til å legge egg under laboratorie-
forsøkene, varierer den tiden hunnene bruker til å finne verten fra 
2 til 45 minutter. Den gjennomsnittlige lengste tiden og den 
største minimumstiden er påvist hos Closterocerus trifasciatus. 
Forsøkenes antall er for denne art enda for få, men grunnen til 
dette er for størstedelen den at det har vært vanskelig å få denne 
art til å parasitere i laboratoriet. Når det gjelder de andre 
slektene, finner vi stor variasjon. Enkelte av hunnene har brukt 
like lang tid på å finne verten som Closterocerus, men oftest tar 
det kortere tid. 

Ser vi på vertslisten for artene, finner vi en lang rekke verter de 
forskjellige artene er klekket fra. Closterocerus er tidligere bare 
klekket fra 2 bladminerere. Når det gjelder slike vertslister, må vi 
selvsagt utvise stor forsiktighet. Enkelte av artene kan være 
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den tidligere egglegging, men dette viste seg ikke å være tilfelle. 
Som tidligere nevnt, angriper Trichogramma mange forskjellige 
objekter for egglegging, det er derfor utenkelig at hunnene til-
trekkes av en bestemt lukt av verten, og at denne blir 
forandret etter parasiteringen. Når Trichogramma etter 
egglegging fjerner ovipositor fra verten, stiger det ofte litt veske 
opp, og det kunne tenkes at det var lukten fra denne som 
avholder hunnen fra å legge egg. Salt gjorde et forsøk hvor han 
knuste en del egg og smurte stoffet utenpå en del friske egg. 
Hunner som fikk adgang til disse egg sammen med egg som var 
vasket med rent vann, gjorde ingen forskjell. Begge kategorier av 
egg ble parasitert. Salt antok så at det var parasittene selv som 
etterlot stoffer på eggene, og at det var lukten fra dette stoff 
senere parasiterende hunner reagerte på. Han lot parasitthunner 
gå over eggene og lot nye hunner få adgang til disse sammen 
med uberørte egg. Hunnene skilte mellom berørte og uberørte 
verter, og unnlot egglegging i de berørte. Det så altså ut til at 
parasittene etterlot seg ytre spor. Han forsøkte så å vaske eggene, 
og gjorde samme forsøk med vaskede og uberørte egg. Omtrent 
halvparten av hver gruppe ble angrepet, det var ingen preferanse 
for den ene gruppe. Som en siste test lot han en del hunner gå i 
et ganske lite glass og forsøkte deretter å vaske ut eventuelle 
stoffer i glasset med en dråpe vann. Denne «oppløsning» fuktet 
han en del egg med, og i neste forsøk viste hunnene igjen en 
preferanse for egg som ikke hadde vært i kontakt med stoffet. 
Han konkluderer med at Trichogramma skiller mellom 
parasiterte og uberørte verter p.g.a. lukten fra et stoff etterlatt av 
den eggleggende hun. 

Det hadde i de foregående forsøk vist seg at hunnene angrep 
verter som var vasket etter å ha vært i berøring med 
parasitthunner, men disse verter var på forhånd ikke parasitert. 
Samme forsøk ble derfor gjentatt med parasiterte egg. Disse siste 
ble akseptert av de eggleggende hunner på samme måten som de 
ikke parasiterte, men ovipositor ble trukket ut igjen like etter at 
den var satt inn, og det ble ingen egglegging. Parasittene kan altså 
skille mellom parasitert og ikke parasitert vert etter at ovipositor er 
stukket inn. 

Dette var forsøk med en eggparasitt. Går vi over til parasittene 
på minerende insekter, vil vi finne samme oppførsel. Etter å ha 

i noen verter kunne utvikles mange parasitter, mens det i andre 
bare kan utvikles en. I det minste for mange Chalcididers ved-
kommende er dette siste tilfelle. I disse vertene vil altså bare 1 egg 
utvikle seg, men det forhindrer ikke at flere egg av og til plaseres. 
Superparasitisme er observert for mange snylteveps' vedkom-
mende, og da vi tidligere har vært inne på spørsmålet om effektive 
parasitter, vil også evnen hos parasitthunnene til å skille mellom 
parasitert og ikke parasitert vert være av betydning. Det har vært 
divergerende oppfatninger når det gjelder denne egenskap hos 
snyltevepsene, en fant det overveiende sannsynlig at entopara-
sittene v.h.a. sanseorganer på ovipositor har evnen til å skille 
mellom parasitert og frisk vert, men at ektoparasittene plaserte 
eggene helt tilfeldig på de verter som var tilgjengelige. 

La oss se på noen av de eksperimenter som er foretatt for å 
bringe klarhet i disse problemer. Vi går tilbake til Trichogramma, 
vår tidligere omtalte eggparasitt. En hun av Trichogramma ble 
isolert sammen med 25 egg av Sitotroga. Etter 3-4 timer hadde 
den parasitert praktisk talt alle eggene, superparasitisme forekom, 
men denne skjedde i hele forsøksrekken i slutten av perioden, når 
det ble få uparasiterte verter igjen. Hunnen viste tydelig å kunne 
skille mellom parasitert og uangrepet vert. Det var den samme 
hun som var brukt i hver forsøksrekke, og det ble spørsmål om 
hunnen husket hvilke egg hun hadde parasitert eller om 
diskrimineringen skyldtes andre egenskaper. En hun fikk adgang 
til egg hvorav halvparten var parasitert, den andre halvpart friske, 
og igjen viste det seg at hunnen hadde evne til å skille de uparasi-
terte. Evnen må skyldes andre egenskaper enn hukommelsen. 

Det var 4 sanser som kom på tale når det gjaldt denne diskri-
mineringen: syn, hørsel, følelse og lukt. Da hunnene også i full-
stendig mørke kunne skille mellom vertene, kunne ikke synet 
være av betydning. Når det gjelder lyd innen de to kategorier av 
verter, måtte det enten være lyd frembrakt av embryoet i 
parasittens egg, eller må lyden som fremkommer når 
parasitthunnen berører verten med følerne være forskjellig hos 
parasiterte og uparasiterte verter. Dette ansees meget lite 
sannsynlig, og også når det gjelder følelsen var resultatet av 
eksperimentene negative. Her kunne det tenkes at hunnene ville 
kunne kjenne hullet i corion etter 
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grupper. En konklusjon på det hele må bli at vi i dag har liten 
kjennskap til hvilke stimuli de forskjellige sanseorganer reagerer 
på, og hvilke organer som finnes. Men det foregår en stadig ut-
vikling av teknikken, vi har apparater til å se med og til å 
registrere lydbølger, vi har med andre ord det kunstige øye og det 
kunstige øre. Riktignok mangler vi den kunstige nese, men det er 
allikevel i dag mulig å måle aktiviteten i en enkelt kjemoreceptor. 
La oss håpe at den nye teknikk sammen med eksperimenter og 
morfologiske undersøkelser etter hvert vil gi oss mer forståelse av 
også denne gren av entomologien. 

kontaktet en parasitert vert, vil parasitthunnen forlate verten med 
en gang eller forsøke stikking. Egglegging derimot blir det bare 
når den ikke har adgang til friske verter. Dette gjelder både ento- 
og ektoparasittene, men når det gjelder de sporene som parasitt-
hunnene etterlater seg utenpå verten, skulle en vente at disse har 
liten betydning for entoparasittene som angriper verter som er i 
aktivitet. Disse siste har i alle fall sjansen til å forlate det sted 
hvor eggleggingen foregår. 

Som nevnt kan entoparasittene skille mellom parasitert og 
uangrepet vert p.g.a. sanseorganene på ovipositor. Når det 
gjelder ektoparasittene, har deres evne til samme orientering 
vært trukket i tvil da en gikk ut fra at stoffene parasittene 
reagerte på, skrev seg fra selve eggleggingen. Men ser vi på 
ektoparasittenes måte å plasere eggene på, skulle det teoretisk 
ikke være noe i vegen for at også disse parasittene kan skille 
mellom parasitert og frisk vert ved hjelp av samme organer. Som 
navnet sier plaserer ektoparasittene eggene sine utenpå verten, 
men før eggleggingen skjer alltid den såkalte paralysering. 
Under denne prosessen sprøyter parasitthunnen et stoff inn i 
verten; at det virkelig er et stoff, har Beard vist for Habrobracons 
vedkommende. Ved å ta blod fra paralyserte verter og sprøyte 
inn i friske larver, fikk han samme virkning som etter angrep av 
snyltevepsene: Dette stoffet som hindrer vertslarven i å forlate 
egget, som vanligvis mangler fastheftingsorganer, sprøytes inn i 
selve verten, og det ville være nærliggende å tro at 
parasitthunnene ved stikk i larven før eggleggingen kunne 
reagere på dette, og derved unngå superparasitering. 

Vi satte tidligere opp som arbeidshypotese at parasittene på 
treinsektene orienterer seg ved hjelp av hørselen. Når det gjelder 
å skille mellom parasitert og ikke parasitert vert, skulle det ikke 
være noe i vegen for at disse parasittene skulle kunne orientere 
seg også her ved hjelp av hørselen. Før eggleggingen paralyseres 
som nevnt alltid verten. Etter paralyseringen dør den sistnevnte, 
og under forutsetning av at hørselen er den viktigste 
orienteringssans, vil en død larve ikke kunne oppdages. 

Vi har flyktig streifet noen ganske få orienteringsmønstre hos 
enkelte insekter under vertssøkingen, og har sett at de sanser som 
er i funksjon under orienteringen; varierer en del hos de 

Telling av steinkobbe i Oslof~orden 
og langs Sørlandskysten. 

Av Odd Lønø. 

I «Fauna» nr. 1, 1958 skrev jeg en artikkel med samme 
overskrift som denne. Tellingen utførte jeg sommeren 1957, men 
jeg fikk ikke tid til å fare over Oslofjordens østside fra Moss til 
svenskegrensen. Nå iår fikk jeg tid til en tur til dette område. Det 
viser seg at det er en liten fast stamme av steinkobbe helt sør i 
dette strøket sørvest for Hvaler. Her skulle en anta det er et 
ønskested for steinkobben. Ut mot havet er det her en masse 
grunner og små skjær hvor selene kan legge seg opp. Den sikreste 
plassen å se sel nå, er et skjær som heter Storeribba. Her hadde 
noen lokalkjente fiskere i sommer (1958) sett sel flere ganger, 
men bare 3-4 stykker av gangen. 

I «Løperen», innseilingen til Fredrikstad mellom Hvalerøyene, 
var det sett to sel ligge på skjær tre forskjellige steder i sommer. 
Muligens var det de samme selene. 

I desember 1957 ble 14 steinkobber sett ligge oppe på 
Båskjær, et av skjærene utenfor Hvaler. 

Som overalt ellers er det her nå bare en. liten del igjen av en 
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opprinnelig stor stamme. Etter samtale med 8-10 lokalkjente 
fiskere, fant jeg ut at en kunne regne med maksimum 20 
steinkobber i dette strøket om sommeren. Et par eldre fiskere 
mente at det for 30-35 år siden var minst 100 sel som holdt til 
ute i skjærene sørvest for Hvaler. For 5-6 år siden, etter et par 
store isvintre, var det et par år ingen sel å se, men selene var nå 
kommet tilbake igjen. 

uttatt egglederen, viste seg å ha magen fylt med «eggerøre», 
gjøres oppmerksom på en artikkel av Tamotsu Iwai. 

I Bull. of the Japanese soc. of sc. fisheries Vol. 23, No. 6, 
1957 pp. 295-301 offentliggjør Tamotsu Iwai: «The sequence of 
yolk absorption in the embryo of The deep-sea luminous shark,' 
Etmopterus lucifer Jordan & Snyder.» 

I korthet går hans undersøkelse ut på å vise at den utvendige 
blommesekken etterhånden dels absorberes, dels går over i en 
innvendig blommesekk, som derved dannes ventralt for spiral-
tarmen for fosterets ernæring. 

Alle jeg snakket med, mente at det ikke ble drevet noe jakt på 
selene her. Men likevel fikk jeg snust opp en død sel på et skjær 
helt nord for Hvaler. Den var blitt såret av skudd, og senere 
hadde den krøpet på land. På Bastøya ved Horten ble det i 
sommer funnet et selkadaver med kulehull. Likeledes sto det i 
«Aftenposten» 29J7-1958 at en ung sel var funnet drivende i 
sjøen ved Nakholmen, innerst i Oslofjorden, med tre skudd i 
kroppen. Så det er stadig noen som skyter etter selene. 

Også bukhulen på håkjerringfostret var full av eggernasse, 
som antas å hithøre fra at hinnen på den innvendige blommesekk 
er blitt skadet ved oppskjæring av buken. 

Av den utvendige blommesekk fantes ikke 

spor. Zoologilitteratur for 
amatører. Av Arne Hauknes. 

Noe skade på garn og andre faste fiskeredskaper gjorde ikke 
selene ved Hvaler. Men merkelig nok hendte det at fiskerne enkelte 
ganger ble plaget av dem under dorgefisket etter makrell. Selene 
svømte etter båtene og tok makrellen som bet på kroken og slet 
den løs, ofte med krok og fortom. Selene kom da opp bak båten 
med makrellen på tvers i munnen for å vise den fram, mente 
fiskerne. Nå når en bruker motorbåter til dorging, er det ikke van-
skelig å kjøre fra selene. Før da en rodde eller seilte, var det verre 
Men merkelig nok har jeg ikke hørt om noe lignende fra andre 
steder hvor steinkobben holder til. Ved Bastøya bare ca. en kilo-
meter fra der selene ligger på steinene, fiskes det mye makrell 
både på dorg og snøre (sett), men her har jeg aldri hørt om noe 
lignende. Hadde noe slikt hendt, ville jeg fått høre om det, da jeg 
fisker der selv av og til. 

Etter en ide av Erl. Kvalheim tok styret i N.Z.F. i 1956/57 
opp saken om kontaktmenn for amatørzoologer. I den forbindelse 
korn en til at det burde settes opp en liste over litteratur som 
passet for amatørzoologer. Styret i 1958 har bedt meg om å sette 
opp en slik liste. Listen som foreligger her, bygger på kataloger og 
lister fra forlag, og notater jeg selv har gjort ved bruk av slike 
bøker og ved meldinger i en del tidsskrifter og aviser. Den gjør 
likevel ikke krav på å være fullstendig, og det er særlig tatt med 
bøker som vil være til hjelp ved bestemmelse av dyr, eller som 
forteller mye om dyrenes biologi. Det er bare tatt med bøker som 
er kommet ut på norske forlag. 

I listen står ill. for illustrert, en r. foran betyr rikt illustrert og 
en f. foran betyr fargeillustrert. 

Bak hver tittel er angitt tre tall. Det første angir trykningsår, det Håkjerringfostrets 
ernæring. Av Einar Kofoed. 

I tilslutning til Bjerkans omtale i «Fauna», hefte 3, side 84-85 
av en demonstrasjon i Uppsala, hvor en svarthåunge, som ble 
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I tillegg til listen kan en nevne at man finner zoologisk stoff i 
«Familieboka» og flere leksika. Lærebøker i zoologi for realskole 
og gymnas vil også sikkert være av interesse for dem som vil 
lære seg mer om dyr. De fleste store forlag har flere av disse 
bøkene, som en vil få prøve på ved å skrive til forlagene eller 
kontakte en bokhandler. 

I bibliotekene vil en kunne finne fram til mye god zoologisk 
litteratur som ikke er i handelen, eller nå er utsolgt fra forlagene. 
Spesielt er Universitetsbiblioteket i Oslo og Bergen å anbefale. 

Jeg vil gjerne gjøre amatørornitologer kjent med at det finnes 
en svensk utgave av den engelske fugleboken «A Field Guide to 
the Birds of Britain and Europe - -». Den heter «Europas Fåglar» 
og kan bestilles gjennom bokhandlere her i landet. Den koster ca. 
kr. 40,00. 

Svært mange av de bøkene som er nevnt i listen, er i sin tid 
anmeldt i «Fauna». Anmeldelsen står da gjerne det året boken er 
utgitt eller året etterpå. 

For nye medlemmer kan en nevne at N.Z.F. enda har alle 
årganger av «Fauna» komplett tilsalgs for kr. 8,00 pr. årgang. 
Tidsskriftet har siden det ble startet i 1948, inneholdt mange 
lærerike og verdifulle artikler. 

For spesielt fugleinteresserte nevner en «Sterna», som utgis 
av Stavanger Museum og Norsk Ornitologisk Forening. 

Bokanmeldelser. 
Hans Wachtmeister - Kai Curry-Lindahl: 

nerende hvordan forfatteren opererer med faunaliste uten at det virker 
kjedelig. Sveriges Østersjø-kyst er rik på dyre- og fugleliv, og svenskene 
utfører et storslagent arbeide for å bevare sin fauna. Wachtmeister har 
forøvrig skrevet 146 av de 362 sidene i boken. 

I Gunnar Johansons artikkel om fisk og fiske i sjøer og elver kommer 
naturvernstankene krassere frem enn tidligere i denne serien. Det er tydelig 
at Blekinge har vært særlig utsatt for reguleringer av elver og vann. 

I de følgende tre artikler av Wachtmeister og Olofsson blir det klart at det 
har vært ført en intens kamp mot hva de kaller elektrifiseringsraseriet, og man 
får inntrykk av at det har nyttet å protestere. Ingeniørene blir møtt med våpen 
som de respekterer, nemlig økonomi. 

Siste tredjepart av boken omhandler kysten og havet utenfor, og naturverns-
tanken er den røde tråd også her. Som eksempel på resultater av dette natur-
vernsarbeide kan nevnes at noen øyer i Spjutsjö ble totalfredet i 1950. Da var 
det bare ett par hekkende ærfugl der, men i 1956 var der 54 par. Før fredningen 
ble iverksatt, ble det hevdet at ærfugl aldri hadde hekket i Blekinge og heller 
ikke kunne gjøre det. Blekinges skjærgård er forøvrig det distrikt hvor Bengt 
Berg drev sine velkjente forsøk med innføring av nye fuglearter, og 
kanadagåsen er nå blitt så alminnelig der at det kommer klager over skader den 
gjør. 

Dessverre mangler anmeldereksemplaret 10 sider, derav de fire første 
sidene av verkets siste artikkel, Gunnar Otterlinds «Det svenska Søderhavet» 
(Hjalmar Hylander og Hans Wachtmeister står feilaktig som forfattere på side 
350 til denne artikkelen). Artikkelen skiller seg litt ut fra det øvrige innhold, 
da det antakelig ikke er så lett å bruke Blekinge som ledetråd i en artikkel om 
havet. At glassmanetene er tailrikere enn brennmanetene, er f.eks. ikke på 
noen måte karakteristisk bare for Blekinge. Artikkelen har forøvrig spesiell 
interesse, fordi Blekinge ligger i grenseområdet mellom salt havvann og det 
meget ferskere Bottenvik-vann. Særlig i avsnittet om fiskene får vi høre on: 
hvilke fiskearter som trives i dette blandingsvann og hvilke som ikke gjør det. 
Silda er f.eks. mer tolerant overfor lav saltholdighet enn torsk og flyndre. 

Boken er utmerket og en god reklame for naturvernarbeidet i vårt naboland. 
Per 
Øynes 

Natur i Blekinge. Svensk Natur, Stockholm 
1957. 362 sider, 4 fargepl. Sv. kr. 55,00. 

Natur i Blel:inge er det nittende bindet i «Svensk Naturs landskapsserie». 
For en norsk zoologi-interessert har denne boken en spesiell interesse, da 
zoologien, og særlig ornitologien, har fått en bred plass. 

Det er ialt 20 forfattere som har gitt bidrag til verket. De to redaktørene 
har flettet stoffet meget godt sammen ved å fylle ut de manglende mellomledd 
med utmerkete artikler. De første 108 sidene omhandler Blekinges geografi, 
kulturhistorie og botanikk, og vil vel for de fleste med spesiell zoologisk 
interesse falle noe langtekkelig. 

Første zoologiske artikkel om det høyere dyrelivet presenteres av Hans 
Wachtmeister. Dette er etter min mening verkets beste artikkel. Det er 
impo 

Foreningsmeddelelser. Norsk 
Zoologisk Forening. Årsberetning for tidsrommet 9. 

november 1957-25. oktober 1958. Styret har bestått av: 
Formann: Statens jaktkonsulent, dr. Yngvar Hagen, Oslo. 

Sekretær: Vit. ass. Jan Økland, Oslo. 

Kasserer: Cand. mag. Jørgen A. Pedersen, Oslo, senere Ås. 
Styremedlemmer: Fiskerikonsulent Magnus Berg, Tromsø. Professor dr. Hans 
Brattstrøm, Bergen. 
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Styremedlemmer: Lærer Halvdan Møller, Briseid, senere 
Sandefjord. Professor dr. Erling Sivertsen, 
Trondheim. Varamenn: Dosent dr. Ragnhild 
Sundby, Oslo. Frk. Minna Jebsen, Oslo. 
Revisorer: Universitetsstipendiat Per Bergan, 
Oslo. Førstekonservator Nils Knaben, Oslo. 

I løpet av styreperioden er varamann, frk. Minna Jebsen, avgått ved døden. 
Det er holdt 4 møter i arbeidsutvalget og 1 styremøte. Medlemmene av 
arbeidsutvalget har flere ganger utenom møtene vært i kontakt med hverandre 
og drøftet småsaker. Styremedlemmene er flere ganger kontaktet pr. brev. 

Det har meldt seg 109 medlemmer, mens 68 har meldt seg ut eller er blitt 
strøket av oss fordi de skyldte kontingent. Medlemstallet er nå 703, herav 23 
bytteforbindelser eller frimedlemmer. 

Det er sendt ut en rekke gratis prøve-hefter av Fauna, bl.a. til personer som 
medlemmene har gitt oss navn og adresse på ved å skrive bak på kontingent-
innbetalingstalongen. Mange av de som har fått prøve-hefter, har meldt seg 
som medlemmer. Derimot har en ikke kunnet spore særlige positive 
ettervirkninger av propaganda-aksjonen fra november 1957. (En sendte da ut 
et par hefter av Fauna samt følgeskriv til ca. 190 aviser, men svært få aviser 
synes å ha fulgt oppfordringen til å omtale foreningen.) 

En har i høst rykket inn propaganda-annonser for foreningen i to tidsskrifter 
for jakt og fiske. . 
Etter forslag fremkommet på årsmøtet 1957 har en nå begynt å bruke post, 
innkassasjon ved 3dje gangs varsel om skyldig kontingent. De som da ikke 
betaler, blir strøket som medlemmer. 

Man har arbeidet for å få dannet flere lokalavdelinger. Professor dr. Hans 
Brattstrøm, som er formann i et utvalg nedsatt i 1954 for å arbeide med opp-
rettelsen av en lokalavdeling i Bergen, mener at lokalavdelingen der tidligst kan 
bli dannet i 1959. 

Da oppslutningen om ordningen med prisoppgaver for skoleungdom har 
vært svært liten (i alt 4 prisbelønte besvarelser siden 1951, ingen besvarelser 
siden 1955), har styret besluttet at den nåværende ordningen bør opphøre. Fauna 
har fått oversendt de 3 prisbelønte besvarelser som hittil ikke er blitt 
offentliggjort. 

Resultatet av ordningen med fagzoologer som kontaktmenn for amatørene er 
trykket i Fauna nr. 1, 1958. 

En har besluttet at redaktøren i særlige tilfelle kan innrømme 100 særtrykk 
gratis til forfattere av artikler i Fauna. 

På oppfordring har man drøftet muligheten av å få laget en foreningsnål, 
men av økonomiske grunner anbefales ikke dette på det nåværende tidspunkt. 
Navnekomiteen er nå ferdig med det langvarige og vanskelige arbeid med de 
norske hvirveldyrnavn. 

Styret. 
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Ekskursjon til Drøbak. 

I samband med årsmøtet i Norsk Zoologisk Forening, ble det søndag 26. 
oktober arrangert ekskursjon til Biologisk Stasjon i Drøbak. Fra to båter ble det 
skrapet på forskjellige steder i Drøbaksundet. Der ble tatt prøver fra både hard 
og bløt bunn, og der kom opp et riktig godt utvalg av dyr fra de to biotoper. 
Materialet ble sortert og studert på stasjonen under ledelse av fagzoologer. De 
ca. 60 deltakerne spurte og fikk svar på alle spørsmål. Alle var like interesserte, 
fra 3-åringene som hadde følge med mamma og pappa, til eldre lektorer som 
var ute for å samle materiale til sine skoler. Enkelte var skuffet over at 
helligdags. 
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fredningen ikke tillater reketråling, men der var nok å ta fatt i med det som var. 
Det er vel ingen form for ekskursjon som gir så variert utbytte som nettopp 
bunnskraping. Man blir i virkeligheten aldri ferdig med å prate over en kasse 
med bunndyr. Det ble da også langt på ettermiddagen før de siste kunne løsrive 
seg. Dessuten viste vit. ass. ved stasjonen, Finn Walvig, oss rundt og ga en 
levende innføring i det arbeidet som utføres ved en slik stasjon. Frilufts-
akvariene vakte alminnelig beundring. Her svømte 15-20 forskjellige fiskearter 
rundt. Enkelte, som torsk, ål og flyndre, er jo utmerket matfisk, ikke desto 
mindre skulle alle slippes i sjøen utenfor stasjonen dagen etter. Dermed var selv 
de mest skeptiske deltakere overbevist om at stasjonens faste personale var de 
riktige til å ta seg av faunaen i Drøbaksundet til neste gang Norsk Zoologisk 
Forening kommer dit på besøk, og det blir forhåpentlig ikke så lenge til. 

P. Ø. 

Metemark på sne. 

I Fauna nr. 1, 1958 hadde jeg en liten notis om funn av metemark om vin-
teren, liggende oppå sneen og hengende oppe i busker. Jeg vil gjerne få gjenta 
mitt opprop til alle som gjør slike funn, å sende meg en rapport og helst også 
prøver av dyrene, under adresse: cand. real. C. Støp-Bowitz, Zoologisk Museum, 
Sarsgt. 1, Oslo 45. Har man ikke sprit- eller formolholdig væske å legge dyrene i, 
kan de legges i en eske med fuktig mose. 

C. Støp-Bowitz. 

Nytt tidskrift om norsk vitenskap. 

Universitetsforlaget starter tidsskrift på engelsk for å gjøre norsk vitenskap kjenti utenfor 
Norge. 

Norsk vitenskap har etter krigen hatt en blomstringsperiode som aldri 
tidligere i vår historie. 

At den står på høyde med de store nasjoner, viser det faktum at norske 
vitenskapelige publikasjoner er sterkt etterspurt på biblioteker hele verden over. 
Fra utlandet har det imidlertid ofte kommet klager over at det er vanskelig å få 
kunnskap om nye norske vitenskapelige publikasjoner og at det er vanskelige å få 
kjøpt. 

For å råde bot på dette forhold har Universitetsforlaget (Oslo University 
Press) begynt å utgi en kvartalspublikasjon på engelsk som gir opplysninger om 
alle nye norske vitenskapelige bøker. 

Tidsskriftet Norwegian Science and Letters sendes ut til 5000 av de største 
utenlandske bibliotek og vitenskapelige institusjoner. Tidsskriftet er også til nytte 
for nordmenn som vil følge med i norsk vitenskapelig produksjon. Tidsskriftet er 
utgitt i samarbeid med Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 
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