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Lundens seksuelle og sosiale adferd 

Av Svein Myrberget 

Den seksuelle og sosiale adferden til lunde, Fratercula arctica 
(L.), er ganske inngaende beskrevet av Perry (1946), Conder (1950) 
og Lockley (1953). 

Somrene 1952-57 tilbrakte jeg en kortere eller lengre tid i 

lundekolonien pa Lovunden, Lur0Y, Nordland, og studerte 
forskjellige sider av lundens liv. Denne kolonien er tidligere 
beskrevet i Fauna (Myrberget 1959). En grundig unders0kelse ogsa 
over den seksuelle og sosiale adferd var planlagt, men pa grunn 
av de andre arbeidsoppgavene ble det tid til bare mer eller mindre 
tilfeldige observasjoner. Da jeg neppe vil fa anledning til afortsette 
dette arbeidet, vil jeg her legge frem noen av de viktigste resultatene. 

Norges almenvitenskapelige forskningsrad har gitt bidrag til 
unders0kelsen. 

Metodikk. De fleste av observasjonene ble gjort fra et telt som 
var plasert i utkanten av kolonien. Idette teltet oppholdt jeg meg 
50 timer i 1955, 175 timer i 1956 og 25 i 1957, i alt omkring 250 
timer. 



I 1956lrerte jeg a kjenne 15 fugler sa godt at jeg kunne gjenkjenne 
dem pa opp til 10 meters avstand. 14 av disse (sammen med 8 
uten spesielle kjennetegn) dannet 11 par, som hadde reir 2-6 
meter fra teltet mitt. Den 15. var ungkar. Pa grunnlag av nebb
storrelsen og av adferden i forplantningsperioden kunne jeg 
avgjore hva som var hann og hunn i de 11 parene. 

Pa sjoen observerte jeg fuglene pa en avstand av 50-60 meter 
med kikkert (7 X 50), i alt i 60 timer. 

Nebbing. Selous (1905), Perry (1946), Conder (1950) og Lockley 
(1953) omtaler nebbing som «billing», «bill-rapping», «bill-rubbing» 
og «kissing» . 

Under nebbingen star eller svommer fuglene parvis brl'st mot 
brl'st, og slar eller klapper nebb mot nebb i et hurtig tempo, sa 
hardt at jeg kunne hore det 15-20 meter unda (fig. 1). Slik kan 
de holde det gaende opp til et par minutter av gangen. 

Lockley (1953 s. 45) sier at «her bill remained always on one 
side of his», noe som ikke alltid var tilfelle pa Lovunden. Fuglene 
kan nok for en tid sla samme side av nebbene mot hverandre, men 
de skifter ofte side, noen ganger til og med for hvert enkelt slag. 

Under nebbingen er fuglene tause, i hvert fall har aldri jeg hort 
«knurrende lyde» som beskrevet av Salomonsen (1950). Heller 
ikke har jeg observert noen sosial nebbe-seremoni, slik som 
Conder (1950) forteller om. De fuglene som star rundt et nebbende 
par, blir riktignok svrert nysgjerrige og kommer ofte bort til 
paret, men vanligvis blir de fremmede hurtig jaget vekk. 

En kan i fuglefjellet se nebbing i lopet av hele forplantnings
perioden; i 1956 ble denne adferden forst sett 20. april, senest 

Fig. 1. Nebbing. (Etter en film.) 

Fig. 2. Oppfordring til nebbing. (Etter en film.) 


23. august. Nebbingen var mest intens i slutten av mai, tett for 
eggleggingen, og helst i skumringstimene. Ikke aIle parene var like 
opptatt med a nebbes. Av mine 11 par var det ett jeg aldri sa 
i nebbing, mens et par-tre av parene nebbet det meste av den 
tiden de var sammen pa land. 

Nar nebbingen tar til hos et par, har det nesten alltid like for 
foregatt noe som har vakt fuglenes interesse. Hvis f.eks. en fugl 
lander svrert nrer sin make, kan det fore til nebbing. De fleste 
tilfellene av illegitim nebbing oppsto som oftest i en lignende 
situasjon. En gang landet en lunde pa ryggen av en annen; i stedet 
for a flykte eller angripe begynte den underste lunden a nebbes 
med sin make som satt tett foran. Men ikke bare slike drastiske 
hendinger gar foran en nebbingsseremoni. En lunde kan ha kommet 
med reirmaterialer eller fisk til ungene, noe som de andre legger 
vel merke til. En fremmed kan ha kommet mellom maker i intens 
kurtise, eller innenfor grensene til reirterritoriet. Hunnen kan vrere 
uvillig til parring i lengre tid, og hannen kan da oppfordre til 
nebbing ved a fore nebbet mot hunnen og sakte bevege det fra 
side til side (fig. 2). Boying (se nedenunder) ser ut til a virke svrert 
stimulerende pa lysten til a nebbes. En gang sto en hunn i intens 
boying-positur, og hannen kom styrtende 3 meter for a invitere 
til nebbing. Ogsa pa sjoen gar ikke sa sjelden boying over i nebbing. 

B0ying er omtalt bl.a. av Conder (1950) som «bowing», av Niet
hammer (1942) som «verbeugung» og av Salomonsen (1950) som 
«bojning». 

Pa land star fuglen opp til ett minutts tid med hode og nebb 
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Fig. 3. B0ying pa sjoen. 
Fig. 4. Seksuell hode-vipping hos hannen. (Etter en film.) 
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stivt boyd fremover, ofte sa langt ned at nebbet ber0rer marka 
mellom fottene. Pa sjoen b0yes nebbet ned til vannflaten (fig. 3), 
mens fuglen svommer sakte. 

Boying var sva:rt sjelden a se pa land, i alt observerte jeg denne 
adferden 7 ganger. Den forekom nar fuglen plutselig befant seg 
mellom to fugler i trussel-gaping eller sva:rt na:r en fugl som 
landet. I ett tilfelle hadde en hann oppfordret sin hunn til nebbingj 
da hunnen var uvillig, gikk hannen over til boying. 

Pa sjoen forekommer boying langt oftere, men heller ikke der 
er det sva:rt ofte en ser denne adferden. Den ble som oftest obser
vert i forbindelse med oppfordring til parring: Nar hunnen var 
ekstra uvillig, kunne hannen sla over i boying. 

Hode-vipping er beskrevet av Selous (1905), Perry (1946), Conder 
(1950) og Lockley (1953) som «flicking», «cocking» og «jerking». 

Under hode-vipping slenger fuglen hodet oppover og bakover, 
og sa nedover igjen, ca. ett vipp i sekundet, ofte i flere minutter 
i trekk. Nebbet holdes vanligvis lukket, bare et par ganger har jeg 
sett Yipping med apent nebb, slik som Selous (1905) beskriver 
det. Ofte utstoter fuglen et «arr» for hvert vipp. 

Det er to former for hode-vipping, en seksuell og en av sosial 
karakter. 

Seksuell yipping (fig. 4) blir benyttet av hannen som en opp
fordring til hunnen om parring. Nar opphisselsen er pa det hoyeste, 
kan nebbet peke bent til va:rs, hodet blir sakte vendt fra side til 
side, og en gang i blant gar det en trekning gjennom hals og nakke. 
Pa land har jeg sett hanner i seksuell hode-vipping bare foran 
sine egne maker, men pa sjoen er det ikke sa sjelden a se en hann 
gjore flere hunner sin oppvartning etter tur. En gang sa jeg en hann 
i Yipping na:r 7 hunner i trekk (etter alt a domme forskjellige fugl) 
i lopet av ca. 20 minutter. Seksuell yipping er, som rimelig er, mest 
intens i tiden tett for eggleggingen. 

Sosial vipping (fig. 5) har jeg sett bare pa land. Vanligvis danner 
4-5 (opp til 12) fugler en gruppe og star der i lengre tid og vip per. 
Det er hoyst sannsynlig at ogsa fugler som ikke er fullstendig 
kjonnsmodne, deltar i denne gruppe-adferden. Denne formen for 
yipping er ikke pa langt na:r sa intens som den seksuelle, nebbet 
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Fig. 5. Sosia! hode-vipping. (Etter en film.) 

Fig. 6. Hannen oppforc!rer en hunn til parring. Hun er viHig. 


svinger bare 45-60 grader fra horisontalplanet. Den sosiale 
yipping foregar i hele forplantningsperioden. 

Som ufullstendige parringsforsok pa land har jeg observert at 
hannen slo ut med vingene en gang for hvert hode-vipp (se neden
under). Likhetene mellom disse parringsforsokene og de bevegelsene 
en fug! gjor tett for den skal lette fra bakken, er slaende. Ogsa 
da strekker den halsen og slar ut med vingene. Og for a parre 
seg rna den fly opp pa ryggen av hunnen. Strekkingen av halsen 
er en del av denne bevegelsen, og denne strekkingen kan i tidens 
lop ha blitt litt forandret til hode-vipping og fatt mening som 
signal i forplantningsleken, noe som en i fagspraket kaller rituali

sering (Tinbergen 1951). 

Parring. Fullstendig parring foregar bare pa sjoen, men det er 
ikke ofte at en observerer den i de flokkene som ligger na:r land. 
Pa land ble det sett i alt 11 parringsforsok, 9 den 31. mai og 2 den 
8. juni 1956. Ved disse forsokene satt hannen pa ryggen til maken 
og flakset med vingene opp til et par minutters tid. Oftere kunne 
en se tillop til parringsforsok. Hannen sto da ved siden av hunnen 
og slo ut med vingene en gang for hvert hode-vipp, som om den 
hadde til hensikt a fly opp pa ryggen av henne. Dette kunne 
gjenta seg opp til 10 ganger i trekk. Hannen kunne ogsa bli staende 
ved hennes side noen sekunder med utspredte yinger. 

De hannene som oppvarter flere hunner i trekk (se ovenfor), 
kan til og med ga sa langt som til et parringsforsok. 1. juli 1956 
observerte jeg en hann som kurtiserte 5 hunner etter tur, og 
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Fig. 7, Kroppsholdningen hos en hunn som er uvillig til parring. 

Fig. 8. Kroppsholdning i vanndans. 


Fig. 9 Moll·jlyving. 


provde a parre seg med tre av dem, i 10pet av et kvarters tid. Men 
aldri kunne jeg konstatere at en hann sam f0rst hadde provd 
a parre seg med en hunn, oppnadde virkelig parring has en annen. 
Det ser derfor ut sam am illegitime parringsfors0k sjelden, eller 
aldri, f0rer til coitus. 

Hode-vipping has hannen (fig. 6) er den eneste form for posering 
jeg har sett brukt sam oppfordring til parring. Hunnen har ingen 
spesiell parringslek. Hvis hun er uvillig, SV0mmer hun unda. Hun 
ligger da forholdsvis lavt i vannet med hodet inn til kroppen 
(fig. 7). Er hannen alt for mergaende, kan hun dukke eller fly sin 
vei. Nar hun er villig, holdes hodet h0yere, men bakkroppen 
ligger lavt i vannet (fig. 6). Na prover hun ikke a fl ykte, og makene 
SV0mmer sakte rundt hverandre. 

Vanndans. Hos de andre atlantiske alkefuglene har en konstatert 
ulike former for lek pa vannet, men hos lunde har en hittil ikke 
beskrevet noen vanndans (Armstrong 1940, og Fisher & Lockley 
1954). 

Pa Lovunden observerte jeg ofte en slags vanndans i lunde
flokkene pa havet. Fuglene SV0mte sakte rundt hverandre, frem 

og tilbake, i sma grupper, vanligvis 4-6 fugler i hver gruppe. De 
syntes a veere opphisset. Hodet var holdt h0yt, og ryggen la lavt 
i vannet (fig. 8). Fuglene kunne holde pa slik i timevis. 

Lunden er ikke alltid parvis i de dansende gruppene, gruppen 
kan like gjerne besta av 5 fugler som 4 eller 6, og jeg har ofte sett 
at en lunde danset i en gruppe, sa i en annen, sa i en tredje. 

Vanndansen var meget vanlig i skumringstimene. I en lundeflokk 

kunne opp til 1/5 av fuglene danse i sma grupper. 

M011-flyving er et vanlig syn ved lundeura. Denne formen for 
flukt ble f0rst beskrevet av Conder (1950), senere ogsa av Lockley 
(1953). Etter at fuglen har lettet, flyr den med svrert hurtige og 
korte vingeslag, og kroppen holdes b0yd (fig. 9). Nar fuglen letter 
pa vanlig mate fra fjellet, taper den til a begynne med h0yde. Ved 
m011-flyving derimot beholder den h0yden eller kan til og med 
stige. Det er ofte fugler sam av en eller annen grunn er opphisset, 

som letter og begynner en m011-fly-ving. 

50m 

a) 
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b) 

Fig. 10. Skisser over vantige typer av masse·jlyving under ulike vindforhold. Buene 
viser jlokkens bane i luften, sett nedenfra. De horis01ltale rette linjene er kanten av 

ura i samme hoyde. De tykke pilene viser vindretningen. 
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Masse-flyving. Jenkins (1953), Lockley (1953) og Fisher & Lockley 
(1954) omtaler masse-fl,rving som «mass flight», «joy-flight» og 
«joy-wheel». 

Lundene flyr i store flokker over lundeura og sj0en utenfor. 
De er n::ermest fjellet i motvind (fig. 10). 

Jenkins (1953) nevner at i flokkene som drev masse-flyving 
ved Bleik, Vesteralen, var det ingen som bar fisk eller reir
materialer. Fa Lovunden observerte jeg ofte lunder med fisk eller 

mose og stra i flokkene. 
Fugler med fisk kunne kan
skje pa en eller annen mate 
v::ere avskaret fra a sM seg 
ned n::er reiret. Ogsa ungfugl 
kunne sees i flokkene. 

Fig. 11. Forover-trussel. (Etter en film.) 
Trussel og kamp. Lundene 
er sv::ert fredelige fugler, og 
bare sjelden kan en se alvor
lige slagsmal i lundekolonien. 
Vanligvis f0rer en konflikt 

trussel. disse er1_----.=.--=- til en A v 
det to typer: Forovertrussel 

' (fig. 11) og trussel-gaping 
(fig. 12). Trussel-gapingen ser 

i' 
ut til a v::ere mest aggres
SlY. 

Fugler (og andre d yr) liker 
darlig at fremmede kommer 
alt for n::er. I alminnelighet 
hevder de en «individuell 
avstand» pa omkring en 
kroppslengde (Conder 1949). 
Hos lunden blir denne per
sonlige avstanden ofte kren
ket nar en fugl s18x seg 

Fig. 12. Trusse1-gaping. (Foto Per Liltegaard.) ned i en tett flokk, 

eller nar b0lger og vind presser en sV0mmende flokk sammen. 
Denne krenkelsen f0rer som oftest til trusler. Hos lunden ser det 
ut til at ungfuglene er ivrigst til a kjempe for livsrom. 

Sv::ert ofte kan en se at lunder slar over fra sosial yipping til 
trussel-gaping, for sa a ga over til Yipping igjen. 
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Summary 

Notes on the sexual and social behaviour in Puffins, Fratercula arctica (L.). 
This is a report of a field research project carried out at Lovunden (BN: 

66 0 20 " LE: 120 20 '). On land, the observations were made from a hut, in 
which I spent, in total, 250 hours. On sea, the birds were watched with binoculars 
for 60 hours at a distance of 50-60 meters. 

Notes were made on occurrence, intensity and releasing situations of different 
types of display. 

Of II pairs, one pair was not seen «billing». Most cases of promiscuous 
billing came after a bird had landed too close to another. Social billing was 
not seen. 

On land, «bowing» was observed 7 times. 
«Flicking» by the male was the only display observed as invitation to copul. 

ation. On land, 11 serious attempts at copulation occurred. Often there was 
not a real attempt; the male just spread out his wings, once at each flick, as if 
he intended to fly up on the back of his mate. The stretching of the neck in the 
take·off situation may have been ritualized to flicking, and flicking may thus 
be explained as a ritualized intention movement. 

No special display was observed in the female as a prelude to copulation. 
When willing, she just did not try to escape; the mates swam slowly around 
each other. 

The author describes for the first time a water-dance in puffins. The birds 
were slowly swimming around each other, to and fro, in small groups, usually 
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4-6 birds. The birds seemed to be excited (fig. 8). The dancing puffins were 
not always in pairs, as one bird often was observed first in one group, then 
in another. Up to 1/5 of the birds in a flock might be dancing in small groups. 

The immature birds seemed to be most eagerly defending their «individual 
distance». Puffins were often seen alternatively flicking and threatening. 

Litt om hvordan vart syn pa silde .. 
stammen har forandret seg 

Av cando real. Per Kvavig 

1860-1899 

I fior var det 100 ar siden de norske sildeunders0kelser startet. 
I 1860 bevilget Stortinget et bel0P til unders0kelse av de norske 
saltvannsfiskerier. Det var Axel Boeck som fikk i oppdrag a 
unders0ke silden og sildefiskeriene, og G. O. Sars nkk samme 
oppdrag med torsken. 

I 1871 utga Boeck en bok: «Om Silden og Sildefiskeriene 
navnlig om det norske Vaarsildnske», og her forteller han om de 
forskjellige syn man hal' hatt og han selv har fatt pa silden og 
sildestammen. 

Han nevner at det i et manuskript, antagelig fra slutten av 
det 16. arhundre, star at silden ved Norskekysten kommer fra 
«det store islandske hav». 

I det 18. arhundre ble de mest kjente teorier om sildens vand
ringer fremsatt av lohan Andersson, som var borgermester i 
Hamburg, og av Gilding. 

Andersson hevdet at sildens egentlige tilholdssted var under 
isen i de arktiske str0k, og derfra skulle den hvert ar vandre 
sydover i to tog, ett mot Europas kyster og et annet mot Amerika. 
Gilding antok at sildens vandringer var avhengig av solh0yden. 
Den vandret uavbrutt fra Amerikas 0stkyst til havet nord for 
Island, herfra videre til Europas kyster. Om h0sten trakk den 
sydover og vestover mot Amerika slik at den hele tiden unngikk 
sterk varme og kulde. 

10 

I disse eldre teorier er det to fellestrekk, for det f0rste at silden 
kommer til de s0rlige kyster fra havet nordenfor Island og for 
det annet at all sild tilh0rer samme stamme. 

Den svenske professor Nilsson som drev sildeunders0kelser 
i begynnelsen a\' det 19. arhundre, mente at silden i de nord
europeiske farvann, som «str0mmingen» i 0stersj0en, den norske 
varsild og silden i Kattegat og Nordsj0en, var forskjellige former 
som ikke tilh0rte samme stamme. Han betvilte at silden pa grunn 
av dens kroppsbygning, val' i stand til a foreta utstrakte vandringer 
og antok at den utenom gytetiden oppholdt seg i bassenger i havet 
utenfor de kyster hvor gytingen foregikk. 

Boecks syn pa den norske storsilds og varsilds vandringer er 
i. overensstemmelse med Nilssons oppfatning. Heller ikke Boeck 
trodde at silden foretok lengre vandringer, men at den utenom 
gytesesongen holder til pa dypt vann utenfor kysten. Slik var 
forholdene bade for storsildens og varsildens vedkommende. Han 
mente at varsilden var en bestemt form og kunne ikke pavise 
varieteter innen denne. Nar gytetiden naormer seg, samler den seg 
pa havet i stirn og trekker mot Norges vestkyst. Den sild som 
viser seg tidligst ved kysten, har harde eggstokker. Han gikk ut 
fra at g'ltingen tar noen tid og at den ikke drar til hays umiddelbart 
etter. Den yngste og mindste sild kommer sist til gytefeltene. 

Boeck har gitt beskrivelse av sildens embryologiske utvikling 
til blommemassen er resorbert. Etterhvert som den vokser til, 
trekker varsildens 'lngel inn i fjordene og fins i stirn naor land. 
Yngelens videre utvikling til kj0nnsmoden fisk befattet han seg 
ikke naormere med, men han antok at den i en alder av 3 til 4 ar 
slutter seg til varsilden. -

Storsilden ansa han for a vaore en egen form adskilt bade fra 
varsild og sommersild (fetsild). Dens gyting skulle nnne sted pa 
bankene utenfor Nordlandskysten (Boeck, 1875), hvor storsild
fisket i den tiden foregikk. Sommersilden, mente han, var en egen 
h0stgytende sildeform (1871, s. 122). -

Ved G. O. Sars' sildeunders0keiser i arene 1872 og 1873 ble 
kjennskapet til silden pa tlere punkter vesentlig utvidet. Han 
stillet sammen varsilden i 5 forskjellige grupper, etter st0rrelsen: 
1. Arets yngel, 2. 2 ar gammel sild, Christianiasild, 3. 3 ar gammel 
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sild, middelsild, 4. 4 ar gammel sild, kj0bmandssild, og 5. 5 ar 
gammel sild, moden varsild (Sars, 1874). Han mente at varsildens 
yngel det f0rste ar av sitt liv har tilhold langs kysten, men at den 
litt etter litt trekker ut og har sitt tilhold i det apne hay. Fetsilden 
eller sommersildens opphold ved kysten er av forbigaende natur. 
Det er sild som vandrer inn til kysten pa jakt etter ate. Nar kj0nns
modningen inntreffer, blander den seg med varsilden ute pa havet. 

I likhet med Boeck antok Sars at storsilden er en egen stamme, 
som holder til lenger nord. Den fetsilden som forekommer i 
Nord-Norge, mente han er yngre individer av storsilden. 

I henhold til sine unders0kelser etter C. G. Johs. Petersens 
malemetoder slutter Johan Hjort (1895) at silden trekker til hays 
ved en st0rrelse av ca. 200 mm. Den skulle da vrere ca. 3 ar og 
den yngste varsild enten 3 eller 4 ar gammel. Til den er ca. 3 ar 
holder den seg i kystfarvannene og gir sammen med st0rre inn
vandrete individer grunnlag til fetsildfiskeriene. Blant varsilden fant 
han 2 st0rrelsesgrupper, som han antok bestod av minst 2 arganger. 

Johan Hjorts sildeunders0kelser i 1894 bidro ikke til a forandre 
Sars' oppfatning i vesentlig grad. Det er f0rst i det 20. arhundre 
at sildeforskerne, ikke minst pa grunn av metodene til a bestemme 
sildens alder, far et fast fundament a bygge sine unders0kelser pa. 

1900-1909 

I 1900 fanget «Michael Sars» sild nord for Frer0yene. I det 
samme omradet ble det bade dette og neste ar observert sild fra 
fart0yer som drev bottlenose-fangst. Det ble ellers samlet 0PP
lysninger om at sild var blitt sett i de forskjelligste omrader av 
Norskehavet. Etter dette slutter Hjort (1902) at silden utenom 
gytetiden lever spredt i havet, slik som Sars hadde ment. Man 
gikk ut fra at sildens vandringer i havet ikke er av regelmessig 
natur. 

En annen viktig oppdagelse som ble gjort i begynnelsen av 
arhundret, var Dahls iakttagelse av sildegyting pa Haltenbanken. 
Bade pa og rundt denne banke var det i februar, mars og april 1903 
store mengder av sild (Dahl, 1903). Han tok trekk med egghov 
og fant pa sine steder at sj0en var full av nyutkiekket sildeyngel. 

Etter at Hjalmar Broch og Knut Dahl hadde klarlagt metodene 
til aldersbestemmelse av sild, var man i stand til a finne alders
fordelingen i sildepf0vene. I arene 1907 og 1908 aldersbestemte 
Dahl ca. 4000 fetsild fra Nordland. De viste seg a vrere mellom 
lYz og 4Yz ar. En meget stor prosent av dem var argangen 1904, 
mens de andre argangene var mindre. Det ble ved disse under
s0kelsene pavist at de forskjellige arganger av sild kan veksle i 
st0rrelse (Hjort, 1909). En lignende unders0kelse foretok han over 
kj0nnsmoden sild, som viste seg a besta av 15 arganger. De yngste 
var 3 ar gamle og representert ved noen fa sild. F0rst i 4-arsalderen 
gj0r ungsilden seg gjeldende i st0rre antall blant gytestimene 
(s. 16 og 17). -

Da Brach i 1909 hadde vist at stor- og varsiid rna vrere samme 
stamme, ble det antatt at storsilden om vinteren gradvis utvikler 
seg til gytende sild. Sildeyngelen blir spredt nordover med stf0m
men og vokser opp ved kysten. I en alder av 3-4 ar blander den 
seg med storsilden og gyter paf0lgende var utenfor Vestkysten 
nordover til Haltenbanken. Siden drar den ut og sprer seg over 
store deler av Norskehavet. Sent pa aret samler den seg igjen 
i store stirn og siger inn mot kysten. 

Den alderssammensetningen av norsk sild som Dahl og Broch 
kom frem til ved sine skjellunders0kelser, gjelder stort sett den 
dag i dag, selv om det finner sted variasjoner fra det ene ar til 
det annet. 

1910-1929 

De skjellanalyser som ble foretatt i arene omkring 1910, hadde 
vist at sild av argangen 1904 fra landets nordligste kyststrekninger, 
hadde vrert utsatt for eksepsjonelt darlige vekstbetingelser i sitt 
3. ar. Disse «merkete» sild ble underkastet nrermere unders0kelse. 
A v aldersfordelingen hos varsilden fremgikk det at denne «merkete» 
sild sluttet seg til varsilden i 5-6 arsalderen, mens sild av samme 
argang, som hadde vokset opp ved de sydligere deler av Norske
kysten, ble tidligere kj0nnsmoden, og viste seg pa gytefeltene 
allerede 3 ar gamle. Hovedmengden av disse «s0rlige» ungsild var 
fra 4 til 5 ar gamle da de ankom til gytefeltene for f0rste gang. 
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Silden fra det nordlige Norge skulle i folge dette bli kj0nnsmodne 
gjennomgaende 1 ar senere enn silden lenger sydpa (Hjort, 1914). 

Hjort har i sin bok fra 1914, «Vekslingerne i De store Fiskerier», 
gitt en oversikt over silden Ii\" etter datidens oppfatning. Fra 
gytefeltene pa Vestlandet blir sildeyngelen spredt nordover langs 
kysten med strommen. Hjort antok at det var storre yngelfore
komster i de nordlige kystfarvann enn i de sydIige. Nar den er 
under ett ar gammel, bIles den «musse» og har en lengde av 
8-10 em. 2 ar gammel bIles den «bladsild». Overgangen til 
fetsild begynner i 3-arsalderen, men kan variere en del. I en alder 
av 4 til 6 ar begynner kjonnsmodningsprosessen a ta til. Den 
blander seg om vinteren med storsilden og gyter blant varsilden 
pMoJgende ar. Hjort mente at det foregikk en direkte vandring 
fra fetsilddistriktene til storsildfeltene. 

Leas sildeundersokelser fra 1910 til 1929 forte til at Hjort:; 
skildring av sildens livshistorie pa Bere punkter matte revideres. 
Ved undersokelser over aldersfordeIingen hos storsild og varsild 
viste det seg at han ikke fikk noyaktig det samme billede. Silde
prover som var tatt sent i sesongen under varsildnsket, hadde en 
tydelig tilgang pa ganske ung sild som matte v;ere kommet for 
a gyre for forste gang uten a ha v;ert i kontakt med storsildstimene 
(Lea, 1921). Lea kom til den konklusjon at det foregar 2 separate 
innsig av kjonnsmoden sild til Vestkysten om vinteren. Senere 
kommer sa forstegangsgyterne eIler rekruttgyterne, som Lea aotok 
hadde holdt til i farvannet nord for F;eroyene. _ 

I likhet med Hjort mente Lea at sildeyngelen blir spredt nord
over med strommen og opphoJder seg ved kysten i 3 til 4 ar. 
Overgangen til moden sild foregar imidlertid ikke ved en direkte 
vandring som Hjort hadde antatt. Av forskjellige grunner sluttet 
han at silden rna ha et mellomstadium, det oseaniske stadium, som 
yarer fra 1 til 3 ar. I denne perioden holder den seg vesentlig ute 
i havet, men bn av og til komme under land. Hans skjeIlunder
sokelser ga som resultat at silden fra Nord-Norge gar over til 
oseanisk levevis i en alder av ca. 4 ar, mens silden fra sydligere 
omrader av kysten utvandrer i en alder av ca. 3 ar (Lea, 1928). _ 

Ved sine epokegjorende undersokelser har Lea i stor utstrekning 
utvidet vart kjennskap til siJdens biologi. Bade med hensyn til 
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umoden og moden sild har han forandret det billede man tidligere 
hadde. Dessuten ga hans resultater en klar forstaelse av at ut
forskningen av silden stiller forskerne overfor problemer som er 
mer kompliserte enn man tidligere hadde trodd. 

1930-1945 

Yare sildeforskere hadde gatt ut fra at den norske sild var en 
bestemt rase. Da Sehnakenbeek i 1931 fremsatte sin teori om at 
den norske vintersild bestar av to raser, forarsaket det at de 
norske sildeundersokelser rettet sin oppmerksornhet mot sildens 
forhold, for a finne ut om Schnakenbeeks pastand var holdbar. 

Runnstrom angrep problemene fra 3 sider, ved skjellanalyser, 
hvirveltellinger og undersokelser over sildens gytefelter. Den 
anskuelse han kom frem til angaende sildeskjel1ene, er vesens
forskjellig fra de resultater Lea har fremlagt. Lea mener at aU 
sildeyngelen vokser opp ved kysten. De far, ettersom de holder 
til nord- eUer sorpa, anlagt et varierende antaU skarpe, «nordlige» 
vinterringer eller uskarpe, «sor1ige» vinterringer. Utenom disse 
ligger de oseaniske ringer, som veksler etter varigheten av opp
holdet i apent hay. Runnstrom fant ut at silden med «sor1ige» 
skjeIlpreg rna vokse opp under oseaniske forhold, mens den sild 
som vokser opp ved kysten, far «nordlig» preg i skjellene. Etter 
hans egne undersokelser over sildeeggenes og -larvenes forekomst
hyppighet var gytingen s;erlig konsentrert i 3 omrader, meUom 
Lindesnes og Bergen, Morekysten og i omradet Rost-Vesteralen. 
Hans teori er at en del av yngelen blir fraktet med strommen 
nordover fra disse feltene, mens en annen del trekker ut til hays 
og far skjell med «sorlig» preg. Han antok at yngelen fra de tre 
gytefelt holder til i adskilte omnlder i havet (Runnstrom, 1941). 
Ettersom den vokser til, trekker ungsilden fra kystfarvannene til 
hays hvor den slutter seg til stimene av sild med «sorlig» skjelltype. 
Nar gytetiden n;ermer seg, trekker de inn til kysten og gyrer pa de 
samme felter hvor de ble fodt. En viss blanding av disse grupper 
kan finne sted. I likhet med Lea mener Runnstrom at sild med 
«sorlig» skjelltype kommer tidligere til gytefeltene. Det nordligste 
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innsig av rekruttgytere gar da til bankene pa strekningen R0st
Vesteralen, et annet til M0rekysten og det tredje og sydligste tU 
varsilddistriktet syd for Bergen. 

Den forutsetning at det pa disse stadier i sildens utvikling ikke 
finner sted st0rre blanding, gir en bedre forstaelse av h vorfor hans 
hvirvelunders0kelser av sild i alle st0rrelser viser avtagende 
gjennomsnittlig hvirveltall sydfra og nordover. Den eldre, kj0nns
modne sild fra M0rekysten og Nord-Norge hadde stor likhet i 
hvirveltall, og Runnstmm antok at disse tilh0rer samme gyte
gruppe men adskilt fra varsilden. Etter hans mening gyter ikke 
storsilden ved Norskekysten, men bare streifer den pa sin vandring 
mot bankene i den nordlige del av Nordsj0en, hvor den gyter. 

Ved sine skjellanalyser kom Ottestad frem til at det blant all 
norsk sild fins 3 vektstyper karakterisert ved sommersonens bredde 
(Ottestad, 1934). Pa grunn av dette forhold og etter vekstunder
s0kelser med Leas metode sluttet han at silden i Nord-Norge ikke 
i nevneverdig utstrekning blander seg med silden lenger syd. Den 
vokser opp nordpa og gyter senere pa bankene utenfor kysten. 
Den tilh0rer en annen bestand enn silden ved Vestkysten. 

Viirt syn i dag 

Vi vet na at silden i Norskehavet tilh0rer samme stamme. Det 
er flere ting som viser dette, f.eks. merkefors0k, alder- og vekst
unders0kelser og hvirveltelling. Havforskerne kaUer denne store 
stammen for den Atlanto-Skandiske sild. Riktignok fins det langs 
kysten var lokale sildestammer med andre kjennetegn, men disse 
er av underordnet betydning. De tidligere spekulasjoner over 
stor- og varsild og fetsild som forskjellige gytegrupper er avsluttet. 

Johan Hjort og O. O. Sars hadde rett da de mente at silden 
utenom gytesesongen lever ute i havet. Med ekkolodd og asdic 
har havforskerne med fiskerikonsulent Finn DevoId i spissen 
fraristet naturen hemmeligheten med den modne silds vandringer 
i Norskehavet. Det er et faktum at silden ved Island, som er 
gjenstand for stor innsats av bl.a. norske fiskere om sommeren 
og h0sten og den silden som danner grunnlag for yare egne store 
sildenskerier, tilh0rer samme store sildestammen. 
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Vandring av sild mel10m Island og Norge . (Etter Fridrikson, 1952.) 

Merking av sild blir foretatt ved innvendige magnetiske merker 
som skytes inn ved hjelp av en revolver. 

Silden med merkene i blir fanget av magneter i fabrikkene. 
Disse merkefors0kene har vist at den norske sild og den islandske 
er samme bestand. Smasilden lever tildels langs norskekysten og 
tildels til hays. Vi vet at de tidligste gytere, de sakalte rekruttgytere, 
dukker opp pa gytefeltene i 4-arsalderen. Men hvordan vandringen 
foregar, hvordan den slutter seg til storsilden, er enna ukjent. 

Vil silden forsvinne fra den norske vestkyst? Det er det store 
problem yare sildeforskere har for tiden. Vi vet at den masse· 
opptreden vi har av sild ved Vestkysten, ikke er et arvisst fenomen. 
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Den er gjenstand for vekslinger. Ved den svenske vestkyst, 
Bohuslankysten, forekommer ogsa perioder med meget og lite 
sild. Det ser ut som disse periodene alternerer med sildefisket 
ved norskekysten (DevoId 1959). Sa sporsmalet er: Gar vi mot 
slutten av den nav<erende sildeperiode? 
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H vorledes taler insektene lave 
temperaturer 

Av Lauritz S0mme 

Insektenes evne til a overvintre ved lave temperaturer har v<ert 
gjenstand for en mengde undersokelser. Slike arbeider gir verdifuIle 
opplysninger om artenes tilpasning til forskjellige klimatiske 
forhold. Ut fra kunnskaper om hvor stor del av populasjonen 
som overlever vinteren, og om formeringsevnen om sommeren, 
er det mulig a bed0mme hvilken potensieIl fare forskjellige insekter 
representerer som skadedyr. Selv om vi kan fastlegge hvilke krav 
de forskjellige artene stiller til temperaturforholdene, gjenstar det 
enna a besvare pa hvilken mate de klarer seg ved lave temperaturer. 
Et n<ermere kjennskap til de egenskaper som gjor insektene i stand 
til a tale kulde, er derfor av fundamental betydning for forstaelsen 
av deres utbredelse og tilpasning. I denne artikkelen er det meningen 
a omtale noen av de problemene som knytter seg til kulderesistens. 

Kuldelamme1se og vinterdvale 

I omrader med temperert klima rna insektene ofte v<ere i stand 
til a tale sterk nedkjoling over et lengre tidsrom. Hos arter som 
lever i slike omrader, er vanligvis et av utviklingsstadiene mer 
motstandsdyktige mot kulde enn de andre. En slik tilpasning i et 
bestemt stadium finner vi ikke hos insekter fra tropiske str0k. 
Disse artene, samt de ikke-overvintrende utviklingsstadier av arter 
fra tempererte omrader, blir vanligvis hurtig drept av forholdsvis 
moderate temperaturer. Etter hvert som temperaturen synker, blir 
insektene mer og mer ubevegelige, og til slutt lammet av kulde. 
Tse-tse fluen (Qlossina) vil ikke fly av seg selv ved temperaturer 
under 21 ° C, men kan bli stimulert til a gj0re det helt ned til 14°, 
Grensen for a kunne krype ligger omkring 10°, men ved 8° er aIle 
bevegelser hindret. Pa lignende mate viser husfluen (Musca domes

tica) forste tegn til bevegelse ved en temperatur pa gjennomsnittlig 
7°, svak aktivitet ved 11 ° og normal aktivitet ved 17° C. En mot
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setning til disse kuldefrolsomme artene har vi f.eks. i sneloppene 
(Entomobryia nivalis), som lever i sne, og som viser normal aktivitet 
helt ned til --:- 2_30 C. 

Mange insekter tilbringer vinteren i diapause, som er en 
fysiologisk betinget stans i utviklingen, og som i dette tilfelle faller 
sammen med en vinterdvale. Mens ubevegeligheten hos kulde
lammete insekter opphrorer sa snart temperaturen stiger, kan arter 
i vinterdvale ikke gjenoppta sin normale aktivitet fror visse betingel
ser er tilfredsstillet. Hos insekter med diapause er utviklingen pa 
denne maten ofte last fast over et lenger tidsrom. En iroynefallende 
fordel ved en slik mekanisme er at utviklingen ikke gar videre 
til mer kuldefrolsomme stadier hvis det blir en periode med mildvcer 
tidlig pa vinteren. 

Mange insekter gar inn i dvalen lenge fror vinteren setter inn. 
Et eksempel pa dette er eplevikleren (Laspeyresia pomonella). Den 
overvintrer i larvestadiet, men dvalen begynner mens det enna er 
varmt i vceret. Det samme er tilfelle med en del av puppene til 
liten kalflue (Hylemyia brassica), som gar i dvale allerede i juli eller 
august, mens andre pupper av samme generasjon klekker og gir 
opphav til en ny generasjon fror vinteren setter inn. 

Insektene kan bare leve et begrenset tidsrom under kulde
lammelse eller i dvale. En forlengelse utover det normale virker 
skadelig eHer drepende. Drodsarsakene er lite kjent, men en av 
grunnene kan vcere at insektene bruker opp sine nceringsressurser 
og rett og slett suiter i hje!. Hos honningbien (Apis mellifica) blir 
sukker forbrent i cellene ved 1 ° C, men ny ncering kan ikke opptas 
fra tarmen ved sa lay temperatur. I andre tilfeller kan det tenkes 
at droden skyldes opphoping av giftige avfallsprodukter, som 
insektet kvitter seg med ved hroyere temperaturer. 

De aller fleste insekter blir drept hvis vevene fryser, sann
synligvis pa grunn av mekanisk skade ved dannelsen av iskrystaller. 
Dette frorer igjen til at en rekke livsviktige prosesser blir forstyrret. 
Noen fa insekter kan imidlertid ogsa tale direkte nedfrysning, og 
disse skal vi komme tilbake til senere. 

Akklimatisering 

Et forhold av betydning for det enkelte insekts reaksjon pa 
lave temperaturer er en forutgaende tilpasning. Den orientalske 
kakerlakken (Blatta orientalis) kan bevege seg normalt ved 2_3° C, 
hvis den pa forhand har levd ved 15°, mens individer fra 30° blir 
fullstendig lammet. Likeledes er grensen for aktivitet hos australsk 
tyvbille (Ptinus tectus) avhengig av den temperaturen billene har 
levd ved i de foregaende uker. 

En slik akklimatisering kan ogsa virke inn pa evnen til a over
leve. Hvis Blatta orientalis fra 30° C ble plasert ved --:- 5,5°, drode 
alle i lropet av en time. De kakerlakkene som hadde levd ved 15°, 
ble derimot frorst drept etter 10 timer ved --:- 8°. I forfatterens 
egne forsrok med pupper av husfluen (Musca domestica) viste det 
seg at puppene talte lengre tid ved 5 ~ C, hvis utviklingen hadde 
foregatt ved 15° istedenfor ved 25°. 

I noen tilfelle er det ikke mulig a pavise at det finner sted en 
akklimatisering. Tiden fror 50 % av eggene av veggedyr (Cimex 
lectularius) ble drept ved 10° C var den samme enten eggene var 
produsert og lagt ved 15°, 18° eller 23°. Forsrok pa a akklimatisere 
rissnutebillen (Calandra oryzae) fror nedkjroling til --:- 1° C lykkedes 
heller ikke, men det er mulig at de akklimatiseringstemperaturene 
som ble brukt, var for lave og egentlig virket mot sin hensikt. 

Der hvor akklimatisering finner sted, kan den forega meget 
hurtig, og under svingende, utendrors temperaturer er det sannsynlig 
at insektene stadig foretar en fysiologisk justering. I laboratorie
forsrok med pupper av melmroll (Ephestia kuhniella) roket evnen 
til a overleve en bestemt eksponeringstid ved -'- 15 ° C til det 
maksimale i lropet av fire timer. Akklimatiseringen ble sterkere 
ved avtagende temperaturer ned til 10° C. En temperatur pa 5° 
hadde derimot skadelig virkning, slik at fordelene ved akklimati
sering tilsynelatende ble eliminert. 

lnsekter som blir underkj0lt 

Frysepunktet for de fleste insekter ligger bare noen fa grader 
under null, men de fleste taler ytt;erligere nedkjroling fror vevene 
fryser. Dette skyldes at alle insekter i strorre eller mindre grad 
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blir underkj01t. Temperaturen synker, med andre ord, under 
frysepunktet uten at det blir dannet is. Underkj0ling i seg selv er 
ikke skadelig for insektene, men etterf01gende frysing kan fa 
fatale f0lger. For de insekter som ikke taler a fryse, er under
kj0lingspunktet, eller det punkt hvor frysning inntreffer, den 
d0delige grensen ved lave temperaturer. Under gunstige betingelser 
kan insektene vrere underkj0lt i lange tider, og noen av dem kan 
tale temperaturer helt ned til --:- 40° C uten a fryse. Kulderesistens 
er i virkeligheten hovedsaklig et sp0rsmal om a unnga frysing. 

Etter hvert som temperaturen faller under frysepunktet, blir 
vannmolekylenes innbyrdes stilling mer og mer lik strukturen i is. 
Det er vanlig oppfatning at det til a begynne med blir dannet 
grupper av molekyler, som vokser med synkende temperatur. 
Frysing inntreffer ikke f0r en av disse gruppene oppnar en kritisk 
st0rrelse og blir til en krystallisasjonskjerne. Isdannelsen sprer seg 
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Fig. 1. Underkj@ting og frysing hos en prepuppe av MOl1.ema flavescens. 
(Etter E. Asahina m.fl., Bull. ent. Res. 45, 1955.) 

fra denne kjernen, og i 10pet av en bmkdel av ett sekund kan hele 
insektets kropp vrere frosset. Under denne prosessen blir det 
frigjort varme, slik at kroppstemperaturen plutselig stiger f0r den 
begynner a falle igjen (fig. 1). 

Ogsa andre stoffer eller partikler kan virke som krystallisasjons
kjerner ved at underkj0lte vannmolekyler grupperer seg om demo 
Slike «fremmede» kjerner er mer effektive jo st0rre likhet over
flaten har med is. I cellevevene er vannet i kontakt med en rekke 
andre stoffer, og frysningen er avhengig av de mest effektive 
krystallisasjonskjerner. Forskjellige stoffer virker som krystallisa
sjonskjerner ved forskjellige temperaturer, og deres plasering i 
organismen er ogsa av betydning. Underkj0lingspunktet er derfor 
avhengig av mange faktorer. 

Noen av de mest effektive krystallisasjonskjerner er mineral
partikler, som finnes i st0V i luften. Nar et insekt spiser planter, 
hvor slike partikler har slatt seg ned, blir partiklene potensielle 
kjerner i insektets tarm. Pa den maten kan insektene miste en stor 
del av sin kulderesistens. Det ser ut til a vrere en generell regel 
at insekter er mer f0lsomme for kulde i de utviklingsstadiene de 
spiser, enn nar de ikke tar til seg f0de. 

Dannelsen av krystallisasjonskjernene er avhengig av at mole
kylene skal innta bestemte stillinger. Den tiden som kreves f0r 
dette inntreffer, er meget varia bel. Underkj0lingspunktet er derfor 
avhengig bade av tid og temperatur. Sjansene for frysing 0ker med 
tiden og med synkende temperatur. Hvis for eksempel et insekt 
fryser ved --'- 20° nar temperaturen faller hurtig, er det dermed 
ikke sagt at dette er et fiksert underkj0lingspunkt. Etter tilstrekkelig 
lang tid kan insektet ogsa fryse ved h0yere temperaturer. Kanskje 
tar det ett minutt ved --:- 19°, en time ved --:- 17 °, en dag ved 
--: 15 ° og en maned ved --:- 10°. 

Vanninnholdet i mange insekter avtar nar de skal overvintre, 
og det er vanlig oppfatning at dette f0rer til st0rre kulderesistens. 
I unders0kelser med egg av to-stripet markgresshoppe (Melanoplus 
bevittatus) og larver av vepsen Cephus cinctus, som ble t0rket i 
forskjellige grader, har det ogsa vist seg a vrere en sammenheng 
mellom underkj0lingspunktet og vanninnholdet. Dette skyldes at 
frysepunktet faller fordi konsentrasjonen av oppl0ste stoffer i 
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cellene lOker, og underkjlOlingspunktet vil bli senket en tilsvarende 
mengde. Nedsatt vanninnhold flOrer derfor til stlOne kulderesistens, 
men okningen er i virkeligheten ubetydelig. Hos de to insektene 
som er nevnt overfor, sank underkjolingspunktet til a begynne 
med meget langsomt med avtagende vanninnhold. Vesentlige 
forandringer ble forst pavist nar vanntapet i seg selv forte til at 
insektene dode. De fleste insekter kan ikke tale store forandringer 
i cellevevenes saltkonsentrasjon, og det er enna ikke kjent eksempler 
pa insekter hvor frysepunktet faller flere grader flOr overvintring. 
Kulderesistensen oker derfor relativt lite som flOlge av nedsatt 
vanninnhold i cellevevene. En annen ting er det at de overvintrende 
stadiene i sin helliet ofte inneholder mindre vann enn andre 
utviklingsstadier. Dette kan bl.a. skyldes at tarmen er tom, og at 
insektene har forholdsvis store mengder med lite vannholdig 
opplagsnrering. 

Insekter som dler frysing 

Jeg har hittil bare omtalt de insektene som blir drept sa snart 
de fryser, og som er avhengig av underkjoling for a klare vinteren. 
Det fins imidlertid ogsa en del insekter som kan overleve isdannelse 
i kroppen. Det gjelder f.eks. forskjellige sommerfugllarver, som 
tilbringer vinteren pa utsatte steder. Slike insekter har blitt kalt 
fryse-tolerante, i motsetning til de fryse-folsomme insektene, som 
unngar frysing ved underkjoling. 

Et eksempel pa et fryse-tolerant insekt er et moll ved navn 
Monema flavescens, som bl.a. er vanlig i Japan. Moll-larvene spinner 
seg inn i en fast kokong om hosten og blir etter et hudskifte til 
en sakalt pre-puppe. De overvintrer pa stammen og grenene av 
lonnetrrer, og da overvintringsplassene sjelden er dekket av sne, 
blir insektene ofte utsatt for sterk kulde. I laboratoriet viste det 
seg at pre-puppene fms i lopet av 40 minutter ved -;- 20° C, og 
man rna ga ut fra at de ogsa fryser under naturlige forhold nar 
temperaturen synker sa lavt. Pre-puppene var i stand til a overleve 
daglig frysing og tining fl ere dogn i trekk. I nedfrosset tilstand 
kunne de klare seg i over tre maneder ved -;- 15° C, og etterpa 
fullfore utviklingen normalt. 
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Mollets fryse-toleranse strakte seg allikevel meget lenger enn 
dette. Hvis pre-puppene pa forhand var frosset ved -;- 30° C, 
kunne de tale a oppholde seg et helt dogn i flytende surstoff, 
altsa ved en temperatur pa omtrent -c- 185°. Derimot dode aIle 
sammen av denne voldsomme behandlingen hvis de ikke var 
frosset pa forhand, eller frosset ned ved hoyere temperaturer, 
f.eks. ved -;- 20°. De pre-puppene som overlevet, hadde ogsa tatt 
skade av oppholdet i fl y-tende surstoff og var ikke i stand til a 
utvikle seg videre. 

Det er egentlig ikke fullstendig klarlagt hvorfor isdannelsen 
medforer at de t1este insektene blir drept. Derfor er det enna 
vanskeligere a forklare hvorfor noen insekter ikke dor nar de 
fryser. Det fins mange teorier som forsoker a klarlegge disse 
sporsmalene, men siden ingen av dem gir en tilfredsstillende 
losning pa alle sider av problemet, vil det fore for langt a diskutere 
dem i detalj i denne sammenheng. 

Nyere underslOkelser har imidlertid gitt resultater som det kan 
vrere interessant a se litt nrermere p:L For noen ar siden ble det 
oppdaget at pupper av sommerfuglen Hyalophora cecropia inne
holder fri glyserol i blodet under diapausen. Likeledes ble det 
funnet at hos egg av silkeormen (Bombyx mori) omdannes glycogen 
til glyserol og sorbitol ved diapausens begynnelse, mens den 
omvendte prosess inntreffer nar den er slutt. Andre eksempler 
pa insekter som inneholder glyserol i det overvintrende stadiet, er 
den galledannende fluen Eurosta solidaginis og snyltevepsen Bracon 
cephi. Hos Camponotus pennsilvanicus, som er en amerikansk 
slektning av var stokkmaur, blir det dannet glyserol under ned
kjoling, mens det forsvinner nar mauren blir overfort til vanlig 
romtemperatur. Alle disse insektene er fryse-tolerante, og etter 
hvert som flere arter har blitt undersokt, ser det ut til at alle 
fryse-tolerante insekter inneholdt glyserol eller tilsvarende stoffer. 
Blant ti arter av fryse-flOlsomme insekter var det derimot bare en 
eneste som inneholdt glyserol. 

Selv om vi ikke vet med sikkerhet pa hvilken mate glyserol 
virker beskyttende, kan det neppe vrere tvil om at det rna vrere 
en sammenheng. Glyserol har ogsa i den senere tid blitt benyttet 
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ved oppbevaring av frosne spermier og blodceUer, og det er funnet 
"It mange bakterier motstar frysing bedre i glyserol. 

Det er heller ikke klarlagt om mengden av glyserol har inn
flytelse pa graden av fryse-toleranse. I de insektene som er undersokt 
varierte glyserolinnholdet fra 1 ° /0 til 25 % av kroppsvekten. 
Det er grunn til a tro at insekter med meget h0yt innhold ma 
vcere sterkt fryse-tolerante, men en slik pastand krever eksperimen
tell bekreftelse. Forholdet kompliseres ved at glyserol ogsa 
nedsetter underkjolingspunktet. Hos snyltevepsen Bracon cephi er 
det pavist underkjolingspunkt helt ned til -:-- 4r C hos over
vintrende larver med 25 % glyserol. Et insekt med stort glyserol
innhold er derfor bare av den grunn meget kulderesistent. 

Summary 

The present article is based on recent literature, and discusses how insects 
are able to withstand low temperatures. Most insects are killed by freezing, but 
may avoid this by supercooling. Freezing·tolerant species have been shown 
to contain large amounts of glyceroL For further reading, the article of R. W. 
Salt, «Principles of insect cold·hardiness» in Annual Review of Entomology, 
Vol. 6, 1961, is recommended. 

Litt om de skalldekte landsneglene 
1 Kristiansandsomradet 

Av Kristian Fauchald 

Materialet som danner grunnlag for denne lille oversikten, ble 
innsamlet i 1952 for besvarelse av Norsk Zoologisk Forenings 
prisoppgave for det aret. Oppgavens tittel lod: «Undersok fore
komsten og utbredelsen av de skalldekte landsneglene pa ditt 
hjemsted». 

Alle artene jeg fant, tilhorer de stylommatophore pulmonatene, 
altsa den vanlige typen av landsnegler med oynene pa «stilker». 
Omradet som ble undersokt, ligger pa begge sider av Otra. Pa 
vestsiden fulgte jeg stort sett bygrensen som grense for under

sokelsesomradet, men fra Bjortjern ved Hjelmen trakk jeg en linje 
tvers over elva til 0igarstjern ved Gjerdalsheia og derfra ut i 
Topdalsfjorden ved Eiebukta. Sett som helliet er omradet dekket 
av furuskog, nede i daler og langs myrdrag er det mer blandet, 
ofte nesten ren 10vskog. I selve den torre furuskogen viste det seg 
at det fantes fa eUer ingen snegler. 

Bortsett fra to ble aUe 35 lokalitetene tatt utenfor de bebygde 
omrader. Grunnen til det er at oppdyrkete omrader ofte har en 
helt annen sneglefauna enn det omgivende landskap. Den bestar 
av en blanding av de naturlig forekommende arter sammen med 
visse innforte. Disse importerte artene f0lger ofte med hageplanter 
og viser derfor gjerne en meget vid geografisk utbredelse. 

Jeg skal pa grunnlag av det noe spinkle materialet gi en oversikt 
over de artene jeg fant. Likeledes vil jeg forsoke a gi en viss 
karakteristikk av de enkelte artenes krav til sine omgivelser. 
Oversikten er satt opp systematisk etter Mandahl-Barth (1949), 
som jeg ogsa har fulgt nar det gjelder nomenklaturen. 

1. 	 Cochlicopa lubrica (Muller): 

Lokaliteter: 2, 6, 7, 9, 16, 31 med tilsammen 9 eksemplarer. 
Arten later til a trives best pa fuktigere steder, dog finnes den 
ikke pa sure myrer. 

2. 	 Acanthinula aculeata (Muller): 
Funnet pi\. to lokaliteter (21 og 34) med tilsammen 3 eksem
plarer. Foretrekker ogsa fuktigere steder, med rik vegetasjon, 
heIst gress. 

3. 	 Claus ilia bidentata (Strom): 
Lokaliteter: 1, 9, 10, 12, 13, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31 med 
tilsammen 51 eksemplarer. Arten finnes pa flere typer lokali
teter, men er vanligst der det er noe ratnende treverk i mer
heten, den sitter gjerne under barken pa ratne trestammer. 

4. 	 Cochlodina laminata (Montagu): 
Lokaliteter: 2, 3, 10, 12, 15, 17, 25, 33, 35 med tilsammen 
26 eksemplarer. Som den andre clausiliden liker denne arten 
seg best i merheten av storre lovtner. Den kryper gjerne 
langt oppover stammene, spesielt hvis det er mose pa demo 
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5. 	 Discus rotundatus (Muller): 
Lokaliteter: 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 med tilsammen mer 
enn 225 eksemplarer. Det ville kanskje v[£rt enklere a si pa 
hvilke lokalitetstyper denne arten ikke forekom, men som en 
regel kan man si at den forekommer over alt, bortsett fra 
altfor myrete og altfor t0rre lokaliteter. 

6. 	 Vitrea crystall ina (Muller): 
Lokaliteter: 2 og 35 med tilsammen 2 eksemplarer. Den ene 
lokaliteten er i fuktig eikeskog, den andre i et t0rt kratt. Jeg 
er ikke helt sikker pa om bestemmelsen av denne arten holder. 

7. 	 Retinella nitidula (Drap.): 
Denne arten har jeg bare funnet to eksemplarer av pa lokalitet 
33. 	Lokaliteten la i et nordvendt hasselkratt. 

8. 	 Perpolita hammonis (Stt0m): 
Lokaliteter: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 25 , 28, 29, 
30, 31 , 33, 34, 35 med tilsammen 48 eksemplarer. Likesom 
Discus rotundatus finnes ogsa denne pa nesten aile typer 
lokaliteter, men den opptriidte aldri i mengde. 

9. 	 Perpolita petronella (Charp.): 
Lokaliteter: 2, 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27, 28, 29 med tilsammen 
26 eksemplarer. Er mer bundet til fuktige skogsbunner enn 
den foregaende arten, som den forresten likner SV[£rt. 

10. 	 Oxychilus cellarium (Muller): 
Jeg har bare funnet denne arten pa en lokalitet, nemlig pa 
nummer 22, som var en overgrodd bakgardshage i Kristiansand 
sentrum. Forekomster i hager er typisk for denne arten i f0lge 
Steenberg (1911). 

11. 	 Oxychilus alliarium (Miller): 
Lokaliteter: 2, 15, 17, 18, 26, 33 med tilsammen 13 eksem
plarer. Arten ser ut til a h0re hjemme pa fuktige skogsbunner. 

12. 	 Vitrina pellucida (Muller): 
Jeg fant denne arten tallrik pa en meget t0rr skraning (10k. 25), 
dessuten fant jeg et eksemplar i et fuktig kratt (10k. 32). 

13. 	 Euconulus ittlvus (Miiller): 
Lokaliteter: 2, 5, 15, 18, 35 med tilsammen 6 eksemplarer. 
Denne later til a trives best pa fuktige skogbunner, s[£r1ig 
i n[£rheten av sopphyfer. 

14. 	 Trichia hispida L.: 
Funnet pa to lokaliteter (16 og 22) med tilsammen 24 eksem
plarer. Denne arten ser ut til a trives best i n[£rheten av nesler. 
Den finnes derfor gjerne bak uthus, ved nedlagte sauefj0s 0.1. 

15. 	 Helicigona lapicida L.: 
Lokaliteter: 4, 17, 25 , 35 med mer enn 60 eksemplarer til
sammen. Pa lokalitet 25 som var en t0rr solbakke, fantes 
mange eksemplarer levende, foruten en masse d0de, karak
teristisk for disse tomme skallene var at de var tydelig hakket 
i stykker av fug!. 

~J 

r 

5 

•
, 

,
• 

Kart over unders0ke1sesomradet. De nummererte punkter angir de unders0kte 
lokaliteter 1-35 i teksten . 
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16. 	 Helicigona arbustorum L.: 
Lokaliteter: 2, 17, 18, 28, 33 med tilsammen 13 eksemplarer. 
Finnes heist i 10vskog, det er ganske vanlig a finne istykker
hakkete skall av denne arten, sa den er ganske sikkert vanligere 
ogsa i det unders0kte omradet enn tallene viser. 

17. 	 Cepaea hortensis (Miiller): 
Lokaliteter: 1,2,9, 18, 19,20,22,24,25,27,29 med tilsammen 
35 eksemplarer. C. hortensis er vanligere enn de andre sneglene 
pa t0rre lokaliteter, f.eks. under eikekratt i solhellingen. Den 
er kanskje den vanligste av de skalldekte landsneglene i 
hagene og parkene i Kristiansand, og den finnes ofte oppe 
i toppen av stra og tistler langs veikantene. 

Foruten disse artene er det i Vest-Agder ogsa funnet f0lgende 
arter (0kland 1925): Retinella pura, Punctum pygmaeum, Eulota 
!ruticum, Balea perversa, Vertigo substriata, V. alpestris, V. pusilla, 
Pupilla muscorum og Columella edentula. 

Av disse har jeg funnet tre pa Alo, S0gne, nemlig Eulota 

!ruticum, Balea perversa og Columella edentula. 
Det virket under innsamlingen som enkelte av artene h0rte 

sammen. Det finnes et par arter som gjerne forekommer pa 
fuktige skogbunner: Euconulus fulvus, O xychilus alliarium og Perpoli ta 
petronella. Likeledes fantes de to clausilidene gjerne sammen pa 
trestammer og under gammel bark. 

leg tror ikke man skal feste altfor stor lit til de tallmessige 
resultatene av denne unders0kelsen. Det er nemlig pafallende at 
det er smaformene som er blitt sjeldne, og likeledes at de fleste 
av de artene jeg ikke fant, er smaformer, men det kan i hvertfall 
gi et bilde av hva man med meget enkle midler - tilstrekkelig med 
fyrstikkesker og talmodighet - kan fa ut av en slik unders0 kelse. 

Summary 

This article, chosen as best in a contest among high school students, presents 
the data from an investigation on Snails in the Kristiansand area, South Norway. 
Besides the 17 species found by the author it gives all the species recorded 
in the area. 

Litteratur 

Mandahl-Barth, G. 1949: Tilfojelser og rettelser til C. M. Steenberg: Bloddyr I. 
Blo ddyr 1II, Ferskvandsbloddyr. Danmarks Fauna 54: 221-249. Kobenhavn 
(G. E. C. Gads Forlag). 

Steenberg, C. M. 1911 : Bloddyr I, Landsnegle. Danmarks Fauna 10: 1-221. 
K0benhavn (G. E. C . Gads Forlag). 

0kland, 	F. 1925 : Die Verbreitung des Landgastropoden Norwegens . Norskp 
Viden sk.Akad. 0510, 1. Matem.-Natufvid. KL No.8: 1- 168. 

B0rsteiglen funnet i Norge 

Av RolfVik 

1961 ble jeg bedt om a skrive en artikkel om parasitter og 
sykdommer hos ferskvannsfisk i Norge til verket «Jakt og Fiske 
i Norge» (Vik 1961). Jeg fant ganske snart at for enkelte parasitt 
gruppers vedkommende er det overhodet ikke gjort iakttagelser 
som er publisert. En slik gruppe er iglene. Disse interessante 
dyrene er nevnt noen fa ganger i fiskerilitteraturen av f.eks. 
Huitfeldt-Kaas (1912) og Bjerkan (1916), men intet tyder pa at 
disse fiskeribiologer selv har iakttatt igler pa fisk. I «Norges 
D yreliv» angir S. S0mme (1950) at Piscicola geometra er vanlig pa 
fisk i Femundsj0en og Trysilelva. Dette er faktisk den eneste 
angivelse av at en fiskeigle er funnet i ferskvann her i landet savidt 
det har vrert mulig for meg a finne frem av litteraturen. Selv har 
jeg ikke st0tt pa en eneste igle pa fisk under mine egne under
s0kelser over parasitter hos ferskvannsfisk. 

leg ble derfor meget interessert da stud. real. Christian Ander
sen, som arbeider med harrens biologi i Istern og Trysilelva, 
presenterte flere tuber med harrdeler tett besatt med igler. Disse 
pr0vene stammet alle fra hans unders0kelsesomrade. 

Ved nrermere unders0kelse av materialet viste det seg at det 
var nrermere 60 b0rsteigler (Acanthobdella pel edina Grube) og bare 
to fiskeigler (Piscicola geometra L.). 

S. S0mmes angivelse var altsa riktig, men b0rsteiglen er tydelig
vis til stede i et langt st0rre antall enn fiskeiglen. 
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Andersen angir at i Trysilelva var det vesentlig harren sam var 
angrepet, mens i Istem var 0rreten sterkest befengt med para
sittene. At angrepene var sterkere pa 0rreten, mener han kan ha 
sammenheng med harrens kraftigere skjellkledning. 1 av 10 fisk 
var parasitert. Has harren var det srerhg pa partiet mellom buk
finnene at iglene satt (fig. 1). Her ble det funnet hele 12 igler pa 
en enkelt fisk. 

Folk i omradet har vrert appmerksamme pa marken tidligere, 
ag de kaller den «fiskelus», en betegnelse sam synes a vrere felles 
far igler, fiskelus (Argulus) ag gjellelus (Salmineola a.a.). 

Fig. 2. BersteigLen 18 ganger forsterret. De sma merke flekker ved framenden el' berstef.Fig. 1. Befsteigler melLom bukfinnene ptl en harr. 
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Fiskeiglen er nevnt i alle slags oppslagsb0ker, sa den vil jeg 
ikke spandere noen omtale pa her. Men b0rsteiglen er sapass 
interessant at den fortjener en liten epistel f0rste gang den pavises 
her i landet. 

Det var E. Grube som i 1851 beskrev denne iglen som var 
funnet pa en lakseart, Salma peled, fra Jenissey i Sibir. Da iglen, 
i motsetning til aUe andre kjente igler, hadde krokformete b0rster 
pa de forreste segmenter (fig. 2), fikk den slektsnavnet Acanth
(pigg)-a-bdella(igle). Og siden laksen hadde artsnavnet peled, ble 
artsnavnet pa iglen peledina. 

Senere ble en Acanthabdella funnet pa ror i Onega av Kessler 
i 1866, beskrevet av A. Kowalevsky (1896). H an kaite den peledina, 
men enten kunne han ikke telle riktig eller sa er den en annen 
art. Pa A. peledina er det nemlig fire par b0rster pa de fern f0rste 
segmenter, altsa fern tverrgaende rekker av b0rster pa atte. Pa 
Kowalevskys mark er det avbildet 10 slike rekker. F0rst i 1906 
kom et virkelig fremrakende arbeide over iglens anatomi med 
Livanows 230-sidige beskrivelse av hver detalj som kunne iakttas 
med datidens opptikk og teknikk. 

Men hvorfor kan det ha interesse at det foreligger slike n0y
aktige beskrivelser av denne marken? Jo, i dette tilfelle dreier det 
seg om et dyr som sannsynligvis er av Iangt st0rre teoretisk interesse 
for forskerne enn det er av praktisk interesse for fiskerne. Marken 
viser nemlig bygningstrekk som h0rer hjemme bade blant oli
gochaetene (metemarken og dens slektninger) og blant iglene. 

Bade iglene og oligochaetene er leddormer, d.v.s. kroppen er 
delt inn i segmenter eIler ledd. Iglene har aIle et fast antall, nemlig 
33, mens hos de forskjeIlige arter av oligochaetene kan antallet 
variere fra 9 til over 600. B0rsteiglen har bare 30 leed. oliogochae
tene har b0rster eller kroker pa hvert kroppssegment. Iglene 
mangler b0rster. B0rsteiglen har b0rster bare pa de 5 f0rste 
segmenter. Sugeskaler har oliogochaetene ikke, mens iglene alltid 
har en i hver ende. B0rsteiglen har bare en i den bakre enden. 
Iglenes bakre sugeskal er vridd slik at dens apning peker mot 
buksiden og tarmen munner ved kanten av sugeskalen pa rygg
siden. Hos b0rsteiglen munner tarmen pa ryggsiden et stykke 

foran sugeskalen, som er endestilt, slik at apningen vender relt 
bakover. 

I det indre likner b0rsteiglen mest pa en metemark, men viser 
ogsa trekk som er karakteristiske for iglene. B0rsteiglen er altsa 
faktisk «det 0nskede mellomledd» meIlom b0rsteormer og igler. 

Fra Sverige har Bergmann (1922), Lannberg (1936), Forslund 
(1937), Brinck (1944) og Dahm (1959) omtalt parasitten fra fisk i 
Svensk Lappland. Forslund (1937) fant den ogsa i «Indre sockn 
i norra Dalarna» pa 0rret i Stornan. Han angir at Johansson, 
Sveriges og Nordens store igleforsker, ogsa hadde funnet parasitten 
i store mengder i Dalarna. Shulman (1951) angir at b0rsteiglen er 
en typisk representant for den Sircumpolare subregion, og at den 
i den Baltiske provins bare er a finne i Onega. Finnestedene i 
Sverige og Norge kommer ogsa innenfor rammen av den Baltiske 
provins. Iglen er tydeligvis ikke sa sterkt avgrenset i sin utbredelse 
som opprinnelig antatt. Er det i andre land som hos oss, sa er det 
sikkert for enkelte omraders vedkommende ikke igler, men 
iakttagelser det skorter pa. I de omrader som har fatt sin fiskefauna 
0stfra , rna vi vente a finne mange av de parasitter som svenskene 
og finnene allerede har pavist hos seg. 

B0rsteiglens biologi er sa a si ukjent. Her ligger det oppgaver 
som ville egne seg ypperlig for hovedfagsstudier for zoologi
studerende, og med hensyn til a spore opp hvordan iglene er 
utbredt i landet vart, har aIle fiskeinteresserte muligheter for abidra 
ved a meddele sine iakttagelser f.eks. til «Fauna». 

Summary 

The leech AeanthobddLa peLedina Grube is for the first time recorded in 
Norway parasitizing Grayling and Trout from lake Istern and its outlet, Trysilelva, 
near the Swedish border. PiseicoLa geometra L. was also present in the sample 
co!lected by s tudent Christian Andersen. 
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Lymphocystis..syke hos skrubbe 

Av August Brinkmann jr., 


Zoologisk laboratorium, Universitetet Bergen 


Den 19/11-61 fanget herr Albert Hagen (Stens10kken, Son) i 
Oslofjorden ved Son, en skrubbe (Platichth),s flesus (L.)) som langs 
finner og pa buksiden hadde noen merkelige fyrstikkhode- til 
hasseln0tt-store svulster. De syntes sammensatt av tallrike st0rre 
og mindre korn og kunne til en viss grad minne om fine rognklaser. 
Fisken ble innsendt til Institutt for Marin Biologi, Avd. A (Uni
versitetet i Oslo) og herfra videre til Zoologisk laboratorium 
(Universitetet i Bergen) for identifikasjon av formodet parasittrer 
sykdom. 

Det alminnelige patologiske bilde av fisk med svulster (fig. 1) 
var sa karakteristisk at diagnosen lymphocystis-syke straks kunne 
stilles, og den ble da ogsa umiddelbart verifisert ved den mikro
skopiske unders0kelse (fig. 2). 

Sa vidt jeg vet, er det f0rste gang denne fiskesykdom er pavist 
i norske farvann. Det er dog sannsynlig at den Ienge sporadisk har 

Fig. 1. Lymphocystis. in~sert skrubbe (totallengde: 28 em) sete fra «ventralstden» 
(venstre side). Fra roren av venstre bryst/inne utspringer en hasseln@ttstor svulst. Ellers 

finnes svulstene i «bed» langs sldel injen og ved haleroten . 
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Fig. 2. Snitt av liten enkeltsvulst som viser fire store lymphocystisceller omgitt av hudens 
nonnale bindevev. I en celIe er markert : CellememOran fortykket (Cm), nett/egeme (NO 

og kjerne (Kj, kjernelegemet er ,kke kommet med i snittet). 

forekommet, men tilfellene har kanskje ikke blitt forstatt, og de er 
vel derfor heller ikke blitt registrert. At sykdommen forekommer 
i yare farvann, er i og for seg ingen overraskelse. Sykdommen har 
en viss fiskeribiologisk interesse, og da slike syke fisk i f0rste 
omgang blir forelagt zoologene med sp0rsmal om hva na dette 
kan v::ere, sa kan en liten orientering ha interesse. 

Sykdommen ble f0rste gang beskrevet av Lowe i 1874 fra 
skrubbe og gullflyndre pa den engelske Nordfolk-kyst. Knutene 
ble morfologisk unders0kt for bakterier, men slike kunne ikke 
pavises. Svulstene matte da ha annen parasitt::er arsak eller arsaken 
matte ligge i fisken selv. Da det f0rst unders0kte eksemplar var 
en hun, sa mente Lowe at det dreiet seg om noe patologisk i 
forbindelse med ovarier eller rogn. Denne teori oppga han dog 
straks - da neste syke eksemplar som kom ham i hende, var en 
han. Sykdommen ble deretter alment ansett for a v::ere av parasitt::er 

natur, og i mange ar mente en at arsaken var en microsporidie, 
som ble beskrevet og fikk navnet Lymphocystis johnstonei av 
Woodcock i 1903. I virkeligheten var det ikke den sykdoms
framkallende organisme som ble beskrevet, men derimot visse 
patologisk forst0rrete cytoplasmadeler. At sykdommen var smitt
som, ble en snart klar over, da friske fisk ble syke nar de gikk 
sammen med syk fisk i akvarium. Pa den annen side var det slett 
ikke alle fisk som lot seg smitte, idet sykdommen syntes a preferere 
visse arter. Lymphocystis-syken er gjennom arene pavist hos 
f0Igende arter: Skrubbe (Platichthys flesus (L.», t0dspette (Pleuro
nectes platessa (L.» , sandflyndre (Limanda limanda (L.», tunge 
(Solea solea (L.», mulle (Mullus surmuletus L.), hork (Acerina cernua 

(L.», og kt0kIe (Osmerus eperlanus (L.». I 0stamerikanske farvann 
er sykdommen beskrevet fra Angelichthys isabelita og Lachnolaimus 
maximus m.fl. Sykdommen er ogsa kjent i akvarier fra havbrase 
(Sargus annular is) og noen korallfisk (Premnas biaculeatus og Amphi
prion percula) i saltvannsakvarier og makropoder (Macropodus 
viridiauratus) i ferskvannsakvarier. Det er saledes altoverveiende en 
sykdom som angriper arter som kan trives i brakkvann. I Nord
Europa er det da ogsa brakkvannsomradene innen og langs Nord
sj0en og 0stersj0en som er s::erlig tilholdssted for sykdommen og 
der den lokalt kan bli en pI age, f.eks. i Danzigbukten der sykdom
men s::erlig opptrer om varen. I Jasmunderbukten pa Rugen er 
normalt 5 % av horken angrepet, men i visse ar kan opptil 1/3 av 
bestanden v::ere smittet. Pa visse steder av den engelske nordsj0kyst 
er 6-10 % av skrubben angrepet. For 0vrig er sykdommen pavist 
i Nordishavet, i Eibemunningen, i den engelske kanal, i Adriater
havet og som tidligere nevnt ogsa langs den amerikanske 0stkyst. 
I omrader som ligger forholdsvis n::er Oslofjorden har Bergman 
(1922) funnet sykdommen ved Gilleleje (Sj::elland), ved Limhamn 
(0resund) og ved Bovallstrand (Bahuslen). Sistnevnte lokalitet 
ligger n::ermest, bare ca. 120 km fra Son. 

Uavhengig a\' hverandre viste Weissenberg og Joseph i arene 
1914-18 at svulstkornene histopatologisk var oppstatt ved 
hyperplasi av underhudens fibroblaster. Det var saledes fiskens 
egne celler som var hypertrofierte og dannet svulstene. Svulst
cellenes - «Lymphocystis»-cellenes - maksimale st0rrelse varierer 

38 39 



alt etter fiskeart, fra 0,34 mm og opp til 5 mm. Lymphocystiscellene 
utvikler seg til maksimal storrelse hos horken i lopet av 7-9 
mi'meder. Cellekjernen er uvanlig stor og har et stort kjernelegeme. 
I selve cytoplasma ligger et karakteristisk «nettlegeme» med oftest 
sammenhengende masker. I yngre celler er det forholdsvis lite og 
grovt, mens det i eldre celler er mere finmasket og fyller storstedelen 
av cellen utenom kjernen. Formodentlig omhyller nettlegemet 
selve smittestoffet. Cellemembranen er fortykket, meget fram
tredende og avgrenser den syke celle fra underhudens for ovrig 

smacellete bindevev. 
Slik stor cellevekst med nettlegemedannelse i cytoplasma er 

karakteristisk for virusinfiserte celler, hvorfor en allerede i mange 
ar har ment at lymphocystis-syken var en virussykdom. Riktignok 
er selve virus enna ikke isolert, men Weissenberg som i en 
menneskealder har arbeidet med sykdommen, kunne i 1951 vise 
at det gikk an a overfore sykdommen fra syk fisk til frisk fisk 
ved a inokulere bakteriefritt lymphocystis-cellefiltrat fra syk til 

frisk fisk. 
Sykdommen er kronisk, varer fra 1-3 ar, og den syke fisk 

gar til grunne. Far man slik syk fisk i ruser og garn, ma fisken, da 
den er smittefarlig for annen fisk, ikke kastes pa sjoen igjen. Den 

skal tas med og brennes eller graves ned. 

Summary 

A case of Lymphocystis-disease in Flounder (Platichthys flesus (L» from the 
Oslo-fiord. As far as is known, this is the first Norwegian case recorded. 
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Sven S0mme 
1904--1961 

Fiskeribiolog Sven S0mme dode 2. desember, 57 ar gammel. 
Somme var fodt i Ringsaker den 19. november 1904. Allerede 

da han var 4 ar gammel, flyttet familien til Stavanger, og da han 
var 13, flyttet familien igjen, denne gang til Molde. 

Bade Stavanger og Molde var ypperlige utgangspunkter for 
fisketurer, pa sjoen og til elver og vann, og alt i ung alder ble 
Somme en ivrig friluftsmann og fisker. Fra de tidligste guttedagene 
dro han pa jakt- og fisketurer, ofte sammen med sine brodre, som 
i hoy grad hadde de samme interessene. Denne interessen for 
friluftsliv bevarte Somme hele sitt liv, og det er vel den som forst 
ledet ham inn pa zoologistudiet og som forte til at han arbeidet 
som feltzoolog det meste av tiden. 

I 1932 tok han embetseksamen med zoologi som hovedfag, 
men da hadde han alt i lengre tid arbeidet med zoologiske under
sokelser. En kortere tid hadde han v<ert vikar for amanuensis ved 
den biologiske stasjon pa Herdla. I 1928 arbeidet han som biologisk 
assistent ved Tromso Museum og deltok da i en ekspedisjon med 
«Michael Sars» til Bjornoya og Svalbard. I tolv ar, fra 1928 til 
1940, var han assistent ved Statens Forsoksvirksomhet for Fersk
vannsfisket, som den gang var ledet av professor Knut Dahl. Fra 
1940 til 1945 var han ansatt som styrer av Statens fagskole for 
fiskere pa Aukra, men i en del av dette tidsrommet var han av
skaret fra a lede skolen fordi han matte romme landet pa grunn 
av illegal virksomhet, og oppholde seg utenlands til krigen var 
slutt. Hans flukt fra tyskerne er legendarisk. 

Fra hosten 1945 overtok han stillingen som leder av Statens 
Forsoksvirksomhet for Ferskvannsfisket, og fra 1946 dessuten 
stillingen som inspektor for ferskvannsfisket. I 1952 sa han fra 
seg disse stillingene og begynte egen praksis som fiskeribiolog. 

I de senere arene arbeidet han s<erlig med kultivering av lakse
elver og med undersokelser av de skader fisket blir pafort ved 
vassdragsreguleringer. Han hadde mange store oppdrag bade her i 
landet og i utlandet, s<erlig som sakkyndig ved reguleringsskjonn. 
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Sven S0mme har skrevet en rekke vitenskapelige avhandlinger 
og tallrike artikler om nskerisp0rsmal i fagtidsskrifter og i dags
pressen. Hans avhandlinger omfatter bl.a. emner som ferskvanns
nskenes n~ringsdyr, vekst og ern~ring hos flere av ferskvanns
nskene, unders0kelser over nskens gyting, og ikke minst under
s0kelser over nskenes vandringer. Til «Fauna» har han bidratt 
bade med artikler og smanotiser. Hans hovedfagsarbeide var en 
studie av norske odonater. 

Til tross for sine mange gj0remal fant S0mme tid til a delta 
aktivt i flere organisasjoner. Vi husker ham som den energiske, 
f0rste formann i Norsk Zoologisk Forening fra stiftelsen 2. novem
ber 1946 og til 20. mai 1948. I denne perioden ledet han ekskur
sjoner, og han holdt foredrag for foreningens medlemmer. F0r 
han sluttet som formann, var «Fauna» blitt en realitet. Han var 
med i redaksjonskomiteen for de to f0rste hefter av bladet. I mange 
ar var han medlem av styret i Njardarheim Veidemark, og i flere 
ar var han formann i Salmon and Trout Committee i Det inter
nasjonale havforskningsrad. Han var korresponderende medlem 
av Troms0 Museum, og korresponderende ~resmedlem av the 
Salmon and Trout Assosiation i London. Han var og korrespon
derende medlem av Ferskvandsnskeriforeningen i Danmark. 

S0mme hadde flere ganger studieopphold i utlandet og nkk 
derfor et intimt kjennskap til nskeriforholdene i andre land. 

Mens han levde i utlendighet under krigen, studerte han 
engelsk laksenske og nskekulturarbeid. Under Englandsoppholdet 
utarbeidet han og en plan over hvordan kulturarbeidet burde 
legges an i Norge. Senere hadde han to studieopphold i Amerika 
og deltok da aktivt i nskeriunders0kelsene pa Stillehavskysten. 
Han deltok ogsa som l~rer i et F.A.O.-kurs for nskere i S0r
Amerika, og han hadde en studietur til Spania og Portugal. 

I Norge var S0mme kjent overalt hvor det blir drevet fersk
vannsnske av betydning. For norsk ferskvannsbiologi var det et 
tungt slag at S0mme faIt bort. Hans omfattende kunnskaper om 
yare ferskvannsnsker og hans kjennskap til bade sportsnske og 
yrkesfiske var uerstattelig. 

Hans store venneskare bade her i landet og i utlandet vil 
savne ham dypt. 

Leiv Rosseland 

Smanotiser 

Hekkende «saerle» i Surnadal pa Nordm0re 

Den 13. juni 1959 fant jeg et rede av «saerle» pa Brevre i Surnadal. Det Iii 
pi\. et fuktig sted i e n myr og var bygd av stn', hestetagl, mose og foret med fjrer. 
De fleste fjrerene var hvite. Diameter pa redet var 12 em utvendig og 9 em inn
vendig. Dybden var 6 em. Den 16. juni var det syv friske egg i redet. 28. juni 
var det unger, den 30. juni ble ungene ringmerket, og allerede 7. juli hadde 
ungene forlatt redet. De var sannsynligvis i nrerheten, for de voksne fuglene 
kunne jeg h0re. 

De voksne fuglene sa jeg av og til ved bes0kene ved redet. De hadde gragult 
hode, mens kroomnidet, bryst, buk og undergump var gule. Laten lignet meget 
pa linerlas. 

Dette er f0rste gang at fuglen er sett her pa stedet savidt jeg kunne bringe 
i erfaring. 

Ivar O. 0ye 

Finnestedet ligger innenfor saerlas generelle hekkeomriide her i landet, men 
dataene om redets bygning og st0rrelse og observasjonene over utviklingstiden 
er interessante. La oss M.pe at ringmerkingen ogsa bidrar til a kaste mere Iys 
over var saerles trekkveier . 

Red. 
Summary 

A Motacilla flava thunbergi found nesting in Surnadal, Nordm0re, is reported 
Seven nestlings were banded. 

Nye funn av sneglen Potamopyrgus jenkinsi (Smith) i S0r-Norge 

Sommeren 1961 ble den ca. 5 mm hoye brakkvanns- eller ferskvanns-sneglen 
Potamopyrgus jenkinsi (Smith) ( ~.. Hydrobia jenkinsi Smith) piivist i to nye omnider. 
Arten forekom for det forste i en brakkvannslokalitet 5 km nord-vest for Mandai 
(Regevann ved R0dlandstoa, undersokt 4. juli 1961). Regevann er navnet pi\. 
den innerste del av et flere kilometer langt «vann» i havniva. Det star i forbindelse 
med den salte Mannefjorden gjennom en megee trang og grunn passasje. Dessuten 
fantes P. jenkinsi i 9 innsjoer i traktene Jreren-Stavanger, undersokt i tiden 
13.-20. juli 1961. Innsjoene var Orrevann (sneglen forekom ogsa i elva fra 
Orrevann), Horpestadvann, Nordre Grudevann og Froylandsvann, aile i Klepp 
herred, Hognestadvann i Time herred, Stokkelandsvann i Hoyland herred, 
Harvelandsvann iSola herred, Halandsvann i Randaberg herred og Mosevann 
i Stavanger. For aile norske funn gjelder det at dee er vanskelig 1\ si noe sikkert 
om hvor lenge arten har levee her, da tidligere undersokelser pii de steder der 
den nil £lnnes, enten er meget sparsomme eller mangler helt. 

I 1880-arene var P. jenkinsi bare kjent fra et par steder pa De britiske oyer, 
men sa begynte sneglen plutselig a opptre pa nye steder. Forst fant man den 
oftest i brakkvann, deretter dukket den gjerne ogsa opp i ferskvann. Arcen 
spredte seg over store deler av De britiske oyer, og senere (tidlig pi! 1900-tallet) 
trengte den ogsa frem pa kontinentet. I Norge ble P. jenkinsi forst pavist i 1954 
(i brakkvann (Gilsvann) 4 km nord for Kristiansand og i ferskvann (Stokkevann) 
2 km syd for Brevik). I 1956 viste det seg at arten fantes i store mengder i Frier
fjordens brakkvann. Disse forste norske funn har jeg behandlet i arcikkelen 
«Litt om den eiendommelige brakkvanns-sneglen Hydrobia jenkinsi og en be
skrivelse av de forsee funn i Norge» (Fauna argo 10, 1957, hefte 1, S. I-II). 

Om den egentlige opprinnelse til arten er det fremsatt Here teorier. Mest 
sannsynlig synes det a vrere at opphavsformen har kommet til Europa med 
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bilt, f .eks. fra New Zealand, hvor det finnes morfologisk liknende arter . An
gaende sneglens spredning i Europa er det i mange t ilfelle nrerliggende ii tenke 
pa transport med fugler. Den relativt hurtige ekspansjonen rna ogsa ha for bindelse 
med at P. jenkinsi forplancer seg partenogenetisk, slik at ett eneste individ er 
nok til a grunnlegge en ny bestand. 

Aile norske funn er gjort pa steder med kalkinnhold over 10 mg «CaO»/ l 
(CaO - MgO), dette vil altsa si at sneglen ikke finnes pa de aller kalkfattigste 
lokaliteter. Ogsa i utlandet synes artens utbredelse 11 vrere begrenset til steder 
der kalkinnholdet er over denne verdi. N~r arten synes 11 kreve et kalkinnhold 
over denne grense, beh0ver dette selvsagt ikke bare skyldes den direkte effekt 
av selve kalksaltene; - det faktum at en 0kning av kalkinnholdet gjerne er 
korrelert med en 0kning av andre nreringsstoffer, rna ogsa tas i betraktning. 
En 0kning i nreringsinnholdet muliggj0r frodigere plantevekst, og det skapes 
i det hele et gunstigere milj0. I ferskvann viI sneglens osmotiske problemer 
ogsu minskes med 0kende innhold av oppl0ste stoffer i vannet . 

Nye funn av P. jenkinsi i N orge rna antas 1\ bli begrenset til f01gende milj0
typer: (I ) Brakkvannslokal iteter (terskelfjo rder med sterk tilstr0mning av fersk
vann i overflaten , samt andre lokaliteter i havniv3, relativt godt avstengt fra 
sa ltvannet), og (2) fersk"annslokaliteter med kalkinnhold over 10 mg «CaO»/ l. 
Dette siste vii i realiteten bety omn\der der det forekommer marin leire og/eller 
kalkholdige bergarter. 

Av spesiell interesse er den store individtetthet som P. jenkinsi kan opptre 
med. Bade i mange av innsj0ene pa Jaeren og i Frierfjordens brakkvann kan det 
p ,; sine steder dreie seg om ticusenvis av individer pr. kvadratmeter . Det sier 
seg selv at nar en nyinnvandret art begynner a opptre i slike mengder, s kaper 
dette en radikal forandring av bunndyrsamfunnene, noe som lett kan fa betydning 
for fiskens nreringsforhol d. 

Jan 0kland 
Summary 

New records of Potamopyrgus jenkinsi (Smith) (Gastropoda: Prosobranchiata) 
in Norway are given. The species was found 4 July 196 1, in a brack ish water 
locality sited 5 km north-west of M andaI. In the period 13-20 July, it was 
recorded from 9 lakes in the area Jreren-Stavanger. The lakes were situated 
fro m 4 to ca. 40 meters above sea level. In all habitats the va lue for total hardness 
was above 1 ' dH " . 10 mg «CaO»/ 1 (CaO + MgO). This value seems to represent 
the lower limit for the lim e concentration in habitats where P. jenkinsi occurs. 

Litt om ringdua -- - og et opprop 
Ringdua har p it noen artier bredt seg betraktelig her i landet, og bestanden 

ser ut til a 0ke. Fo r 15 ar siden kunne jeg etter litteratur og direkte innhentede 
opplysninger angi den som vanlig pii 0stlandet - f0rs t og fremst i lavlandet, 
men den gilr la ngt 0ppover i cl'llene og er funnet rugende i 0verste granskogbeltet 
i Gudbrandsdalen. Finnes videre i barskogstr0k pa S0rlandet og oppover Vest
landet til Bergen omtrent. Spredte iakttagelser fra Vestlandet ellers. I Tr0ndelag 
vanlig i traktene rundt Trondheimsfjorde n og finnes i dalf0rene sa langt som 
til ca. 65° N. Lenger no rd bare streifindivider. 

Vartrekket kommer norma It i mars-april pa 0stlandet. Overvintring er 
notert ved Stavanger. Selv har Jeg sett den vinterstid S0r for Halden: 19/2-6 1 
Sa jeg en flokk pit 15--20 stk. i en skogkanc ved «Iddesletta», 26/12.6 1 2 stk. pi! 
sn0bar aker. Ringdua angis vanlig a legge to kull -- det f0rste i mai, men den 
kan nok begynne tidligere. 12/5-43 fant jeg et rede med sa store unger at eggene 
matte v~re lagt f0r midten av april. 27/3-6 1 fant jeg et helt nyklekket eggeskall 
med de to delene pent inne i h verandre. Det var Sa ferskt at hinnen ikke hadde 
kt011et seg langs kanten engang. Det egget matte v~re lagt ca. 10. mars. St0rrelsen , 

30 X ca. 41 em, utelukker ikke at det kunne vrere et stort skogdueegg, men 
skogdue sa jeg ikke noe til mens det va r rikelig med ringdue. I de siste marsdagene 
va r de svrert aktive med kurring og parringsflukt, sa der i o mradet va r nok 
eggleggingen i full gang i f0rste tredjedel av april. Med sa tidlig start kan vel 
duene rekke 3 kull i 10pet av sommeren, noe det vii vrere vanskelig a fa bragt 
p it det rene. 

Jeg kunne ha Iyst til ,\ be o m lesernes hjeJp til a samle o pplysninger om 
ringdua _.. - (gjerne skogdua ogsa): 

1. Utbredelsen . - - De grenser som er skissert ovenfor, passer sikkert ikke 
nu. Srerlig vii det vrere av interesse a h0re fra Vestlandet og fra de nordlige 
fylker. Kan det sies noe om nar duene slo seg ned i distriktet ? Variasjoner i 
bestanden? - Ogs~ negative rapporter er av betydning. 

2. Notater om trekk -- eventuelt overvintring. 
3. Opplysninger om hekking (tidlig _.- sen - -- redeplassering - - terreng). 

H vor tidlig pll sommeren er ungfugl observert? (Ungfuglen mangler som kjent 
d en hvite halsflekken .) Jeg vii gjerne her tilf0ye at en skal vrere ytterst "arsom 
med a unders0ke ringduereder. Flyr dua korteste veien ut med brask og bra m, 
har den sannsynligvis egg, og da kan et eneste bes0k vrere nok til at redet blir 
fo ria tt. Likesa om den blir forstyrret under byggingen. Med unger i redet vii 
dua -- etter hva jeg har sett - oppf0re seg som skadet , og jeg har ikke sett 
noe eksempel P" at den har latt ungene i stikken o m jeg har kikket litt pll demo 

4. Lenger S0r i Europa har ringdua overvunnet sin mistillit til mennesker 
og blitt «byfugl». I K0benhavn f.eks. er den et vanlig syn i parkene helt inne 
i sentrum. Er slik «flukt fra landsbygda» - . mindre skyhet overfor mennesker 
iakttstt her i landet? 

- .- Aile opplysninger mottas med takk og vil bli samlet i en artikkel i «Fauna». 
C . .'vIclbach-Petersen, Nordstrandvn. 29, N ordstrandhcgda. (Eller redaksjonen) 

Summary 
Columba palumbus L. is recorded wintering south of Halden. Egglaying can 

start as ea rly as mid-April , but in o ne case an eggshell of a newly hatched egg 
was found March 27th 1961. The egglaying must have taken place about March 
10th. 

The autho r is interested in further informations about: distribution, migra
tio n, wintering, nesting and do mestication of C. palumbus in N orway. His 
adress is C. M 0 Jbach-Petersen, Nordstrandvn. 29, Nordstrandhogda. 

Nutria og bisamrotte 
Nutria eller beverrotte (Myocastor coypus) har det V<l;rt farming av her i landet, 

og en del dyr som har r0lHt, er blitt skutt erter en rid i fri bane. 
Bisamrotte eller moskusrotte (Ondatra zibethica) er alminnelig i Finland og 

kan ventes a komme inn i landet va rt saerlig nordpa . 
Nutriaen er som en liten beyer med en totallengde pa 85-106 cm og en 

"eke av 7-8 kg. Halen er rund i tverrsnitt og har noen har. 
Bisamrorca er som en minkstor rorte med en totallengde p1\ 45- 65 em og 

en vekt av 1- 2 kg. Halen er flattrykt fra sidene, svart og uten et har. Den ser 
ut so m en tykk lakrisrem som snh pa h0ykant. 

Det er av interesse a fa opplysninger av en hver art om disse d yrenes tilstede
vrerelse bade i fangenskap og i naturen her i landet , tidligere og nil. V~r vennlig 
og send inn det De vet om disse dyrene til Dr. Vik, Zoologisk labora torium, 
Blindern. 

Summary 

Information co ncerning occurrence of Nutria and Muskrat in Norway is 
desired. Dr. Vik, Zoological labora tory, Blindern. 
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Bokanmeldelser 

ARNE GABRIELSEN: Vilt og jakt. 

En innforing i viltstell. 130 5., rikt ill. 

Grundt Tanum, Oslo 1961. Pris innb. kr. 18,00. 


Denne boken er noe virkelig nytt i var zoologiske litteratur, i virkeligheten 
et kompendium for hver den som pa noen mate er knyttet til eller interessert 
i jakten i «embets medfor». - Nar jeg betegner Gabrielsens bok som et kom
pendium, er det ikke minst fordi den sterkt sammentrengte og punktvise be
handlingen av det omfangsrike stoffet har gitt fremstillingen det vi ofte betegner 
«telegramstil» og at hvert storre eHer mindre avsnitt gir 055 inntrykket av et 
kortfattet sammendrag (resyme) av en meget utforligere utgreiing, en fore · 
lesningsserie. 

Det a bygge opp en moderne, rasjonell viltbehandling her i v"rt land er 
en meget vanskelig oppgave og vii kreve seigt dlmod, tid og - kanskje viktigst 
zoologisk faglig fundert utsyn over hele det innviklete samspill mellom aile de 
levende organismene bade i det hele og i de spesielle avsnitt (miljoene). I var 
ingeni0rherjete tid bade ser og merker vi sa a si overalt at de materielle «vel
signelsene» har sine sterke slagskygger, kanskje isrer overfor naturgrunnlaget 
se bare pa vassdragsreguleringene, veibyggingene, taubaner for a frakte sports
folkene opp til bakkecoppene (og restaurantene), industrianleggene og deres 
forurensninger av luft, vann og jordbunnsforhold. En kan nesten vrere fri stet 
til a si at den ensidige, teknisk·materialistiske utvikling i var tid innebrerer den 
storste fare for hele den levende natur , menneskene selv innbefattet. 

Lesningen av Gabrielsens bok viser i utpreget grad at bade jakten og viltstellet 
hos oss enna meget bygger pa sviktende kunnskaper om sammenhengen i naturen. 
Det kan i forbifarten pekes pa den tendensiose overvurderingen av «rovviltet» 
som reduksjonsfaktor i naturens produksjon av matvilt som zoologisk sett 
sakner grunnlag. Det skulle ellers ikke sa srerlig store tenkeevnene til for ii domme 
om verdien av bevisene fo r den store skadevirkningen kvantitativt sett. - Det 
har sin store betydning at Gabrielsen klart og bestemt setter fingeren pa at 
viltartene som aile andre dyre- og plantearter (vi ser bort fra menneskets inngrep) 
er underkastet samme grunnregel som alt Darwin i sin tid pekte pa: at det av 
et foreldrepars samlete yngelproduksjon alt i alt vil vrere 2 - to - individer 
som vokser opp og forplanter arten videre, hverken £Iere eller frerre. Yngel
produksjonen er innstillet etter hvor mange farer artens individer normalt er 
utsatt for under sin fremvekst og levetid. Forf. peker pa at vi mennesker bor 
innrette oss etter dette og la var jakt sikre oss en passe prosent av den produserte 
yngel, da dette (iallfaU teoretisk) vii skaffe bedre framvekstmuligheter for de 
gjenvrerende og ikke redusere grunnstammen. Nyere undersokelser antyder at 
en slik fremgangsmate har berettigelse. 

Gabrielsens bok har sin store misjon. Den gilr sterkt inn mot lettkjopte 
resonnementer og mot mangen inngrodd overtro som serveres som «god latin», 
men som i virkeligheten har mere med fantasi enn med viltstell og zoologi 
a gjore. Kanskje vii boken pi'! mange virke noe i smak med den meget omtalte 
knappemHen anbrakt pa rette sted sa de blir vekket av middagsluren sin. Den 
kan iaUfaU fa noen £Iere til :l. trenge inn under naturens glatte overfiate og tenke 
mere kritisk over meget av det folk finner pa a si. 

Hjalmar Broch 

KAI CURRY-LINDAHL: Flyttfaglarnas tropiska vinterhem. 

Nordiskt fageUiv i Kongo. 

Folket i bilds fbrlag, Stockholm 1961. 

138 s., 28 pI. Pris hft. sv. kr. 9,75, innb. sv. kr. 13,75. 


Blant de mange interessante emner innen trekkfugler og fugletrekk ved
rorende yare nordiske arter finner man forbausende lite om hvordan fuglene 
lever i vinterkvarteret. Ringmerkingsresultater har vist at en rekke av yare 
trekkfugler overvintrer i tropiske strok , selv om nok hovedmassen tilbringer 
den kalde arstiden i Vest-Europa og Middelhavslandene. «Flyttfaglarnas tropiska 
vinterhem» gir en populrer fremstilling av det materia let forfatteren selv og hans 
medarbeidere har samlet under to ekspedisjoner i Belgisk Kongo - i arene 
1951-52 og 1958-59. Studiet av nordiske trekkfugler sto i forgrunnen . Det 
ble lagt vekt pa hvordan Yare hekkende arter finner seg til rette i en plante- og 
dyreverden sa helt forskjellig fra den nordiske natur , og hvilke fysiologiske 
og okologiske faktorer som pavirker og regulerer artenes periodiske trekk 
mellom sor og nord. En mengde sporsmai er knyttet til denne omstilling av 
miljo: Velger fuglene tilnrermet de samme terrengtyper i tropene som de er 
bundet til i Norden? Hvordan fordeler de seg og kommer overens med de 
hjemmehorende arter, og hvordan klarer de seg overfor de mange nye fiender 
som hver har sine ulike mater a angripe pa? Lever trekkfuglene i £Iokker eUer 
hevder de territorium hver for seg I Synger trekkfuglene i vintertiden og er 
de like stedbundne i vinterkvarteret som de er til rugeplassen i nord? -
Sporsmalene kan ogsa ha en annen karakter: Nar for eksempel tundrasnipen 
i hekketiden lever bare vel en maned ved Ishavskysten i nord, mens den til
bringer hele 8 maneder ved ekvator, er arten da arktisk eHer tropisk, og hvilket 
miljo betyr mest fra et evolusjons-synspunkt? 

Det er ikke sa fa nordiske fugler som ble truffet pa i Kongo, i mylderet av 
de hjemmehorende arter. Strandsnipen, gronnstilken og gulerlen utgjorde et 
pafallende innslag i vintermanedene og ble srerlige studieobjekter for ekspedi
sjonen. Ved de tropiske fuglesjoene var det vaderne som dominerte blant 
artene fra nord. Skogene og savannene bod pa £Iere av Yare vanlige smafugler. 
Sangerne ble naturlig nok oftest oppslukt av lovet i de frodige trekronene og 
var derfor ikke sa lette a pavise, selv om de kunne vrere tallrike nok. Gulsanger, 
hagesanger og munk var blant dem som gjorde seg bemerket som livlige sangere 
i vinterkvarteret. 

Flere av bokens kapitler gir en utmerket skildring av hvordan plante- og 
dyreliv fortoner seg i den tetteste urskog, i regnskoger og vulkanskoger, pa 
savanner og ved sjoer og sumpige strok. En mengde fotografier i svart·hvitt 
illusrrerer natur og dyreliv. Noen kapider har form av reiseskildringer, hvor 
man folger ekspedisjonens medlemmer pa deres utflukter, ofte med spennende 
opplevelser i mote med ville dyr eller kraftig uvrer. Under lesningen treffer 
man pa ikke sa fa geografiske navn, og mangelen av noen illustrerende kart blir 
unektelig et savn. 

Med de mange interessante iakttagelser fra nordisk fugleliv i tropiske strok 
og de dermed tankevekkende problemstillinger, samt med sine rike natur
skildringer av det i dag Sa aktuelle Kongo, har boka noe ii gi ikke bare til fugle
interesserte, men til aile naturelskere. 

Nils-larle Ytreberg 
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Foreningsmeddelelser 
N.Z.F. ved arsskiftet 

1961 var et bra ar for foreningen. Medlemstallet steg, «Fauna» kom ut som 
det skulle, den f0rste listen over norske dyrenavn ble fullf0rt, lokalavdelingene 
arbeidet bra, og 0konomien _. vel, ved hjelp av et uvanlig velvillig Forskningsnl d 
har vi holdt nesen over vannet. 

Vi Mper at 1962 skal bli enda bedre. Framfor alt haper vi pa en 0kende 
str0m av nye medlemmer. Det vil styrke var 0konomi og gj0re det mulig a gi 
mer. Vi ber medlemmene hjelpe oss til 'I finne fram til zoologisk interesserte 
som vi enna ikke har kontakt med, fortelle dem om vart arbeid og yare mal, 
fa dem med. At slike interesserte finnes, er sikkert. N5r over tredjedelen av 
yare ca. 800 medlemmer er fra Oslo·omradet, gir det ikke et riktig bilde av 
interessen for dyrelivet vart. -

Det viktigste bindeledd mellom medlemmene, og samtidig vart «ansikt» 
utad, er «Fauna». Vi hal' filtt ros for bladet, men Iikevel m;1 vi arbeide pa a gj0re 
det bedre, st0rre og kanskje mer levende (?). V i be>r bruke tidsskriftet mer enn 
hittil. Dette gjelder ikke minst «amat0rene» som kan gj0re mer nytte enn de 
aner ved a notere sine iakttagelser og sende inn, gjerne i form av sma notiser. 
Pa det viset filr vi liv og variasjon i stoffet, og vi kan fa verdifullt kildemateriale 
for zoologene. - Pil sin side kan zoologer som f.eks. arbeider med dyregeografiske 
problemer, gjennom «Fauna» s0ke medlemmenes hjelp. Kort orientere om hva 
de arbeider med, - hvilke deler av landet de s<erlig 0nsker meldinger fra, - 
hva slags opplysninger som interesserer. De kan fa stoff som de kan bruke direkte, 
eller de kan bli satt pa spor som de selv kan forf0lge videre. Observasjoner rna, 
for il ha selvstendig vitenskapelig verdi, vrere sikre og kontrollbare. Den beste, 
og i mange tilfelle eneste brukbare dokumentasjon, er innsamlet materia Ie 
Hvor det ikke er mulig, rna beskrivelsene vrere sa n0yaktige som mulig: karak
teristiske kjennetegn i utseende, atferd, lyd, omgivelser (<<biotop»). Et godt 
foto kan vrere fullgod dokumentasjon. Alt materiale ma vrere tid- og stedfestet. 
Vi minner her om at medlemmene, ved a skrive til foreningen, kan bli satt 
i kontakt med fagfolk pil de ulike felter, fa rad, anvisning pa litteratur osv. Ofte 
vii de vel ogsa kunne foresla oppgaver som amat0ren pll sitt hjemsted og med 
sin spesielle interesse vil ha glede av - og gj0re: nytte ved 11 arbeide med. 

Vi haper pi, et aktivt ar i N.Z.F 
Fonnannen 

Fotokonkurranse 
Osloavdelingen av N.Z.F. innbyr sine medlemmer til fotokonkurranse. For 

a gi fotografene st0rst mulig frihet til a benytte sine personlige zoologi-interesser 
i motivvalg, har vi gitt konkurransen mottoet: 

Det beste dyrebildet 1962. 

Konkurransen deles i to klasser, svart/hvitt og fargedias. Beste bilde i begge 
klasser vil bli premiert, og samtlige innsendte bilder vii bli framvist pa et m0te. 
En kan delta med flere bilder i hver klasse. 

Minste format for svart/hvitt-bilder 13 x 18 em. Fargedias rna vrere montert 
i glass. Motivet rna vrere dyr som lever i Norge . Innleveringsfrist 1. sept . 1962. 

Bed0mmelsen vi! bli utf0rt av tre dommere. Adressen er: 
Norsk Zoologisk Forening, Osloavdelingen, Universitetet, Blindem. 

Styret 

Til innsendere av manuskripter til «Fauna» 

«Fauna» tar inn artikler og notiser som st0tter Norsk Zoologisk Forenings 
formal: 

A vaere bindeledd mellom vart lands zoologer og zoologisk interesserte, 
a fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning, 
it 0ke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til 

dets utforskning. 

Enhver zoologiinteressert viI alts1l kunne finne emner som passer ved sine 
daglige iakttagelser, gjennom lengere tids observasjoner og ved forskning eller 
litteraturstudier. En liten notis om nye funn kan "rere like verdifull som en lang 
art ikkel. Bilder og tabeller vil bli tatt med i den utstrekning de er absolutt 
n0dvendige for forstaelsen av stoffet eller hvis de av pedagogiske grunner finnes 
akseptable 

Redaksjonen viI forbeholde seg retten til 11 forest,} forandringer i manuskrip
tene , og visse formelle ting rna vaere ensartet. 

Manus b0r heIst vrere maskinskrevet, med dobbelt linjeavstand og marg 
pa venstre side. Tabeller og figurtekster skrives - av setterimessige grunner - pll 
srerskilte ark. 

Hver artikkel, ogsii rent populrere ting, b0r ha et kort summary pa engelsk 
eller tysk. Det beh0ver ikke angi mere enn overskriften hvis det ikke er noe 
originak Dette bare for at v;,re utenlandske abonnenter skal vrere i stand til 
a vurdere om de viI ta arbeidet med a fa den norske tekst oversatt for bruk 
i deres eget arbeide. Hvis forfatteren ikke er sprakmektig nok til selva lage 
summary, vil redaksjonen gje>re det pfl grunnlag av et norsk summary forfatteren 
lager. 

Litteraturlisten b0r settes opp etter nedenstaende eksempler: 
Artikke1 i tidsskrift: 
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kiinnedomen om rodingens biologi. 

K. Fysiogr. Sallsk. Lund Forh. 15/17: 1--15. 

Artikkel i bok: 
Bergman, A. M 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 709- -779 i: Nordquist: Sot

vattensfiske och fiskodling. Stockholm (A. Bonniers Forlag). 824 s. 

B0ker: 

Schiiperclaus, W. 1954: Fischkrankheiten. Berlin (Akademie-Verlag). 708 s. 


Hver forfatter filr tilsendr en f0rste korrektur som ma returneres omgflende 
for ikke a sinke trykkingen_ En annenkorrektur sendes hvis forfatteren spesielt 
0nsker det, ellers leser redaksjonen denne og eventuelle senere korrekturer. 

Forfattere som 0nsker det, far 75 srertrykk av sine artikler gratis. 0nskes 
flere srertrykk, ma disse betales av forfatteren selv. Angi det antal! srertrykk som 
0nskes nat f0rstekorrekturen returneres. 

Redaksjonen 
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