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det nye mikro-toppkamera til Deres ORTHOLUX eller LABORLUX mikl'oskop. 

ORTHOMAT er et helautomatisk mikroskop-kamera som redu serer fotografer
ingen til rene trykl{nappbevegelser. Etter hver eksponerning er kameraet 
automatisk klart til nytt opptak. 

ORTHOMAT dekkel' aile mikrofotograferings-omrader med LEICA formatet. 
Automatikken gil' praktisk talt ubegrensede eksponeringsmulighetel', fra langs
tidsopptak av til eks. svakt fluoreserende objekter til opptak av levende 
preparater pa 1/ 100 sek. eller med elektronblitz. 

En viktig detalj m ed ORTHOMAT el' at automatikken kan innstilles etter 
preparatets karateristik, at kassetter kan skiftes i dagslys uten tap av film og 
at en patentert elektromagnetisk lukker arbeider helt vibrasjonsfritt. 
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Bruk av giftstoffer i naturen 

Av Edvard K. Barth og Ivar Mysterud 

Biocider eller pesticider er et fellesnavn pa en rekke kjemiske 
bekjempelsesmidler som brukes i plantevernet. Man deler ofte 
biocidene i insecticider (mot skadeinsekter), rodenticider (mot 
gnagere), fungicider (mot skadelige sopper), herbicider (mot ugress) 
osv. Det var i USA i 1940~arene at produksjonen av syntetiske 
utryddelsesmidler tok til for alvor. Allerede i 1962 fantes det i 
USA ca. 500 forskjellige preparater, og aIle slags tekniske hjelpe~ 
midler ble tatt i bruk for a gjore spredningen av stoffene effektive 
over store omrader. Ikke a undres over at Rachel Carson fant god 
grunn for a skrive sin bok «Silent Spring». 0kt bruk av giftige 
kjemikalier i plantevemet har etter hvert blitt vanlig ogsa i Europa. 

Det foreligger na en rikholdig litteratur forst og fremst fra 
USA om giftvirkningen av biocider og de problemer denne har 
skapt. En del av denne litteraturen er samlet og vurdert av Carson 
1962, og Carsons fremstilling er seinere pa vesentlige punkter blitt 
bekreftet av president Kennedys ekspertkomite (1963). S~rlig 



/
/

/ \ 
/

/
/

/ 

\ 
\ 

~~ 

i 10pet av det siste aret har det kommet alarmerende meldinger om 
skader forarsaket av biocider ogsa i Europa, fta England (Cramp 
1963, Drury 1963), Holland (Morzer Bruijns 1963), Tyskland 
(Mebs 1963) og Sverige (Brohult et al. 1963, Hanstrom 1963, 
Lundholm 1963,' Olsson 1963). 

Vi skal i det f0lgende kommentere problemet ut fra utenlandske 
erfatinger. En gj0r oppmerksom pa at det bare er fotetatt et utvalg 
blant den rikholdige litteraturen som na foteligger. 

For a fa en oversikt over problemet er det praktisk a skjelne 
mellom en ptimrer og en sekundrer giftvirkning forarsaket av 
biocidene. 

Den priTl1.Cere giftvirkningen gjior seg som regel gjeldende kort 
etter spr0yting, pa selve spt0ytefeltet eller i nrerliggende omtader. 
Virkningen et ofte godt synlig, og manifesteret seg f.eks. i massed0d 
av fisk eller {uglet. Eksemplet paslike direkte giftvirkninger har 
vi f.eks. fta Holland (Motzer Bruijns 1963). I mars-april 1960 ble 
det funnet 27 000 d0de fuglet av 55 arter, for en stor del trekkfugler, 
og man regner med at ca. 200 000 fugler stt0k med. Idette tilfellet 
var det giften parathion sam var arsaken. 

I juli 1959 ble det funnet tusener av .d0de strer ved Krankesjon 
i Skane, sannsynligvis et resultat av srerlig sterke doser DDT pa 
sydsvenske market det aret (Hanstrom 1963). 

I 1960 ble det meldt om stor d0delighet blant fiskespisende 
fugler fta Tule Wildlife Refuge i Nord-Ametika. De inneholdt 
DDT og toxafen i slike mengdet at d0dsarsaken syntes klar 
(Lundholm 1963). I disse og mange andre tilfelle er stoffene opptatt 
i relativt ,store doser, og den akutte giftigheten har gjort utslaget. 

Den sekundcere giftvirkningen har en helt annen og mer komplisert 
karakter. Denne virkningen er langsiktig, skaden er ofte vanskelig 
a pavise, og sluttresultatet umulig a forutsLVi skal fors0ke a 
begrunne dette nrermere: 

0kologien er en relativt ny vitenskap, som. tar for seg studiet 
av organismene i relasjon til milj0et. Slikestudier har etter hvert 
gitt oss en bredere forstaelse av hvordan naturens «maskineti» er 
bygd opp og fungerer. Svrert forenklet kan man dele naturens 
organismer i tre hovedgrupper. En gruppe, som vi kaller «produ
senter», orndanrter visse stoffer, idet de bygger opp mer kompliserte 
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Fig. 1. Skisse som viser hvordan giftige biocider vandrer i nceringskjeden for d ende 
oppe i den kj0ttetende gruppen . Som det framgar, vi! enhver ny mengde av bestandige 

giftstoffer oke kOllsentrasjonen i mUjliJ eller organismer. 50 



forbindelser av enkle. En annen gruppe bruker eller fortrerer disse 
oppbygde stoffene, vi kan kalle dem «forbrukere». Den tredje 
gruppen bryter stoffer ned, dvs. omarbeider dem til enklere 
forbindelser, slik at produsentene pa ny kan overta demo Denne 
vekselvirkningen mellom forskjellige organisme-grupper utgj0r en 
syklus som drives med solenergi. Forskjellige kjemiske forbindelser 
sirkulerer i bestemte baner fra organisme til organisme, de bygges 
opp, forbrukes og brytes ned, for a bygges opp pi\. ny i et evig 
kretsl0p. For det utrente eller overfladiske 0ye kan naturen ofte 
virke tilfeldig innrettet, men fordelingen av energi og stoffer i dette 
systemet f0lger helt bestemte, lovmessige baner. Som en f0lge 
av dette blir alle komponenter mer eller mindre avhengige av 
hverandre. 

I et slikt system finner vi organismene nreringsmessig ordnet 
i et hierarki, slik vi f.eks. kjenner det ved at planter spises av 
planteetende dyr som igjen spises av kj0tteterne. Eller ved at 
insekter spises av insektetende smafugler som igjen havner i 
kj0ttetende rovfugler osv. (se fig. 1). Et slikt nreringsmessig hierarki 
med de store kj0ttetende dyr 0verst kalles en nreringskjede. 

Den sekundrere giftvirkningen framkommer ved at man stadig 
tilf0rer milj0et og nreringskjeden ikke-d0delige (subletale) doser 
av giftstoffer, som f0res fra organisme til organisme og starter en 
virkningskjede utenfor var kontroll. Forutsetningen for en slik 
utvikling skyldes visse egenskaper ved biocidene som vi skal 
merke oss. Vi tar som eksempel et sa vanlig brukt stoff som DDT 
(diklor-difenyl-trikloretan). Nar dette innf0res i organismen, absor
beres det langsomt i ford0ydseskanalen. Til tross for at litteraturen 
om DDT er meget stor, kan mid lets virkning og nedbrytning enna 
ikke anses helt klarlagt (Gustafsson 1960), men DDT er oppl0selig 
i fett, og nar det kommer inn i organismen, har det vist seg at det 
fortrinnsvis lagres i organer som er rike pa fettstoffer. Denne 
lagringen begynner med de aller minste doser av stoffet og fortsetter 
inntil konsentrasjonen har nadd et temmelig h0yt niva (Carson 
1962). 

DDT er svrert bestandig, det nedbrytes eller destrueres meget 
langsomt, og f0lgen blir at det akkumuleres savel i milj0et som 
i organismene selv. Paradoksalt nok finner man ogsa ofte det 
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forholdet at levende organismer virker som giftforsterkere, dvs. de 
har evnen til a ta opp og lagre giftstoffer i st0rre konsentrasjon 
enn det som finnes i omgivelsene. Her kan en igjen nevne eksemplet 
fra Tule Wildlife Refuge: De tiskespisende fuglene inneholdt DDT 
og toxafen i ganske store konsentrasjoner. Ved a unders0ke 
tiskene fra samme omrade fant man DDT ogsa idem, men i mindre 
doser. Dette vakte forundring, for DDT var ikke blitt brukt i det 
omtalte distrikt. En analyse av elvevannet viste at en meget svak 
DDT-konsentrasjon var til stede der; dette kunne forklares ved 
at giften var kommet med vannet langveis fra og derfor var blitt 
meget fortynnet. Det mest overraskende fant man ved a unders0ke 
planktonet fra elven; det viste seg ne~lig at disse organismene 
inneholdt en meget st0rre giftkonsentrasjon enn den som fantes 
i vannet. Med andre ord var det klart at planktonet hadde evnen 
til a oppta DDT i relativt store mengder. Disse «giftorganismene» 
ble spist av fiskene som siden ble spist av fugl, da med d0delig 
resultat (Lundholm 1963). Her tikk man altsa et synbart utslag av 
giften milevis fra det stedet hvor den var blitt brukt. Dette eksemplet 
viser derfor ogsa enkelte biociders evne til a gjennomsyre hele 
milj0et. Ved at det kommer ned i grunnvannet eller vaskes vekk 
med regnvannet, kan det fraktes hvor som helst og gj0re skade 
langt fra det stedet hvor giftvirkningen er tilsiktet. 

Prinsippet for hvordan en slik generell giftspredning forplanter 
seg i nreringskjeden og milj0et er forenklet vist i tigur 1. Nar det 
gjelder biocider som nedbrytes svrert langsomt, har det liten hensikt 
a snakke om en viss konsentrasjon som ufarlig, enhver ny mengde 
som spres adderes til det som allerede foreligger. Legg ogsa merke 
til hvor kort vei giften ofte beh0ver a ga for a na mennesker. 
Planter spt0ytet med giftstoffer spiser vi ofte direkte. I tilfellet 
med beising av sakorn med kvikks0lvpreparater og aldrin (omtales 
senere) beh0ves f.eks. bare fasanen som mellomledd. 

Sp0rsmalet om hvordan de giftige kjemikalier i subletale doser 
virker pi\. populasjonen av en dyreart pa langt sikt er et mangesidig 
problem, desto vanskeligere fordi vi enna har fa konkrete forsk
ningsresultater a st0tte oss til. Flere forskere har imidlertid under
S0kt primrere og sekundrere gifteffekter av flere av disse stoffene, 
f.eks. pa fugl (Borg 1958, DeWitt et al. 1960, Bernhard 1963). Det er 
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bl.a. vist at subletale doser av aldrin og dieldrin selv ved nlvaer 
sa lave som 1.0 mg/kg i f0den, kan redusere fuglenes fruktbarhet 
og kyllingenes levedyktighet (DeWitt 1956). V i nevnte DDT's evne 
til a lagres i kroppsfettet. Denne egenskapen gjelder flere av 
giftstoffene i hydrocarbon-gruppen. Nar organismens resurser skal 
tas i bruk, rna disse giftstoffene overf0res fra fettet til andre 
organer. Hva skjer nar de f.eks. overf0res til hjernen? 

Man har slatt fast en avtagende formeringsevne og nedgang 
i bestanden av mange fuglearter parallelt med bruken av klorerte 
hydrocarboner som insecticider (Przygodda 1963, Ratcliffe 1963, 
Lockie & Ratcliffe 1964). I denne forbindelsen skal vi referere noen 
tall fra en helt ny unders0kelse foretatt i England for a pavise 
rester av biocider i ville fugler (Moore & Walker 1964). 85 fugler 
og 72 egg ble samlet i felt, hovedsakelig i omrader hvor man ikke 
hadde noen spesiell mistanke om forgiftningsfare. Fuglene ble apnet 
og individuelle organer og vev dissekert ut og anal-pert ved kro
matografering. Det ble funnet forskjellige restmengder av biocider, 
og konsentrasjonen varierte fra vev til vev; fett viste den st0rste 
konsentrasjon og brystmuskulatur den minste. En del av resuitatene 
er gjengitt i figur 2. Som man ser, ble det funnet markerte forskjeller 
mellom rovfugler og fiskespisende fugler pa den ene siden, og 
planteetende arter pa den andre. Denne forskjellen skyides enten 
at meringen har forskjellig restinnhold, eller at fysiologiske forhold 
gj0t det mulig for planteeterne a kvitte seg med giften (Moore & 
Walker 1964). 

Enkelte biocider har en utpreget evne til a kunne overf0res 
fra en generasjon til den neste, f.eks. fra fugl til egg. Dette er vist 
av flere forfattere, bl.a. fra Sverige hvor det ble pavist en kvikks01v
gehalt pa 3,5 mg/kg i uutviklede egg av hav0rn (O;sson 1963). 
Resultatet av en analyse av egg fra England er gjengitt i tabell l. 
Nar det gjelder restmengder av giftstoffer, finner man de samme 
markette forskjeller mellom forskjellige fuglegrupper, som det ble 
pavist ved unders0kelsen av fuglene selv. Egg fra rovfugler og 
fiskeetende fugler hal' en langt st0rre giftkonsentrasjon enn fra 

rene planteetere. 
De egg og fugler som ble innsamlet i den engelske unders0kelsen, 

ble som nevnt ikke samlet fra lokaliteter del' det var mistanke om 
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Tabell 1. Restmengder av organiske klorerte insecticider i fugleegg. 
(Aile resultater uttrykt i mg/ kg m .h.p. vekten av det totale innhold i egget.) 

(Etter Moore & Walker 1964.) 

AmaH I OJ .snitt I OJ .snitt I OJ.snitt Var.bredden 
A rt I Ie· totalt i det tota Ieana~ ' I 0'1i pp. 

lysert i DOE drin I restinnhold restinnhold 

Konge0rn 10 1,0 1,4 2,6 I 0,3 10, 3 
(Aquila chrysaetos) 
Vandrefalk 12 12,4 0,6 14,4 I 3,0 36,0 
(Falco peregrinlls) 
Toppdykker 8 5,9 0,4 10,2 I 2,6 22,7 
(Podieeps eristaws) 
Heire 2 6,7 7,8 17,8 I 7,9-28,0 
(Ardea cinerea) 
Terne 5 1,2 0,3 2,5 1,6 3,2 
(Sterna sp.) 
Krake 10 0,19 0,05 0,33 I 0,17 0,63 
(Corvus coronel 
Canadagas 4 Tilstede Tilstede Aile tester Aile rester 
Branca canadensis) i aile i aile mindre enn mindre enn 

tilfeller tilfeller 0,03 mg/ kg 0,03 mg / kg 
Fasan 7 0,Q3 0,05 0,15 0,05--0 ,26 
(Phasial111S colchieus) 

forgiftningsfare. Resultatene ma derfor ses pa bakgrunn av en 
utstrakt forekomst av klorerte hydrocarboner i levende organismer 
(Moore & Walker 1964). 

Andre eksempler pa overf0ring av gift fra en generasjon til en 
annen har vi hos amerikansk kanin, hvor konsentrasjoner pa 
30 mg/kg ble funnet i testiklene, 5-32 mg/kg i musklene. Hos 
nyf0dte unger etter disse individer ble det funnet konsentrasjoner 
pa 67-380 mg/kg. Hos rotter som ble foret med dieldrin, inntraff 
det d0delig utgang f0rst i 3. generasjon, og da hos 81 % av dyrene 
(Lundholm 1963). Det er altsa tydelig at pattedyrartene utsettes 
for giftpavirkninger allerede pa fosterstadiet. 

Meget alarmerende er nyere svenske erfaringer med «beising» 
av sakorn. Beising av sakorn vii si at man behandler det med 
kvikks01vforbindelser mot parasittiske sopper, ofte kombinert med 
behandling mot insekter f.eks. med aldrin. Beisingen er blitt 
foretatt i stadig st0rre utstrekning, og har f0rt til markert nedgang 
i bestanden av en lang rekke fuglearter. Problemet har na fatt 
et slikt omfang at det karakteriseres som en katastrofe for visse 
arter. Bestanden av enkelte arter er kanskje blitt redusert med 

anslagsvis 90-95 %, mens andre har forsvunnet helt i flere 
omrader (Otterlind 1964). 

Dette ledet til at man i Sverige i januar 1964 sendte ut et opprop 
til bl.a. medlemmene av Sveriges Ornitologiska Forening om 
arapportere inn iakttatte skadevirkninger av biocider. Rapportene 
som kom inn, er na bearbeidet i forel0pig form l ), de viI bli n0yere 
vurdert og publisert i foreningens organ «Var Fagelvarld». 

Rapportene omfatter forel0pig 160 tilfeUe av iakttatt forgiftning 
blant fugler, fordelt pa 50 arter. I denne forbindelsen skal vi sakse 
noen avsnitt fra en tabell som summarisk viser forandringen 
i bestanden av visse arter: 

«Gulsparv. Har som hackfagel gatt sterkt tillbaka i de allra 
fiesta omraden, lokalt helt fOrsvunnen. Pa hyggen och smarre 
odlingar i skogstrakter, som ligger avsides fran de intensivt upp
odlade omradena, rapporteras den forekomma i ungefar oforandrat 
antal. 

Ortolansparv. Har i det narmaste helt forsvunnit som hackfagel 
fran lokalerna i SHme, Halland, Smaland och de flesta platserna 
i Vastergotland. Samma ar forhallandet i Varmland och Narke, 
medan den fortfarande finns pa en del lokaler i Uppland. Har 
i Norrland avtagit i antal pa de flesta lokaler, men finns pa slatter
angsmark t.ex. i Norrbotten. 

Grasparv och pilfink. Grasparven har minskat starkt pa manga 
platser. Pilfinken har ocksa avtagit i antal, men har pa en del 
lokaler visat tendens att klara sig battre an grasparven. 

Tornfalk. Samtliga rapporter fran jordbruksbygder talar om 
katastrofal tillbakagang. Har forsvunnit helt fran ett flertal omraden. 
Har dock hallit sig oforandrad i antal i Ostergotlands skargard». 

Bruken av biocider har i dette tilfellet f0rt til nedgang i bestanden 
av en rekke fuglearter, og dermed har altsa skaden manifestert seg 
i et synlig problem. Fuglene er lette a observere, og ingen annen 
dyregruppe er gjenstand for en sa utbredt interesse. Hva med aUe 
de dyregrupper vi ikke legger sa godt merke til? 

1) Iakttagelser r0rande de kemiska bekiimpningsmedlens inverkan pi\. £agel
Yiirlden (Sammanstiillning av material som inkommit vid en av Sverigea 
Ornitologiska Fbrening fbretagen inventering angaende biocidernas skadeverk
ningar. 1964. Stensilert. 44 s.) 
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17.1 

Mange mennesker d0r hvert ar av biocid~forgiftning. Bare 
i Sverige i perioden 1955-58 forekom 28 forgiftningstilfelle, hvorav 
5 med d0delig utgang (Hanstrom 1963). Arlig inntreffer i USA 
ca. 150 d0dsfall forarsaket av biodder, mens Iettere forgiftnings~ 
tiIfelIe kan regnes med femsifrete tall (Otterlind 1964). Dette 
representerer som oftest tilfeller der mennesket kommer direkte 
i kontakt med giften. Med bakgrunn i det som ble nevnt om 
stofftransporten i nreringskjeden, kommer det heller ikke som 
noen overraskelse at ogsa mennesket deltar i en Iangsiktig, 0kende 
giftlagring. I denne forbindelse skal en referere noen data som 
viser innhold av DDT hos mennesker i en del land (Lundholm 
1963). 

Tabell2. Tabellen viser innhold av DDT + DDE i kroppsfett hos mennesker 
(Etter Lundholm 1963) 

DDT + DOE Antal! 
i mg/kg undersokt 

i 
USA for 1942 ............ . ............ 0 10
1 

USA i 1950 ........................... , 5,3 75 
USA i 1955 ....... . ....... . . . .... . . . . i 19,3 49 
USA i 1961-62 ...... : 12,9 117 
Canada 1959-60. . ..... . ..... . .... i 4,9 62 
Vest-Tyskland 1958- 59 .... ... ..... . .. .. 1 2,3 60 
England 1961- 62 ...... . . . ..... . . . . . 1 2,2 13i 
Frankrike 1961 ..... . . . ... . . . . .. . . . . .... i 5,2 10 

En nylig foretatt unders0kelse i USA viser hvordan konsentra~ 
sjonen fordeler seg pa ulike grupper av mennesker. Figur 3 er 
velvilligst stilt til disposisjon av professor Ottar Dybing, Norges 
Veterinrerh0gskole; tallene er hentet fra Hayes (1963.) Ved a 
sammenligne fig. 2 og 3 ser vi den samme tendens, at rene plante~ 
etere er langt mindre utsatt enn kj0ttetere. Man rna regne med 
at konsentrasjonen av DDT i mennesker vil stige med fortsatt bruk 
av DDT i plantevemet, og det er ikke a undres over at jordbrukere 
som unngar bruk av bl.a. giftstoffer, oppnar stadig st0rre priser 
for sine produkter. Det ligger i sakens natur at man ikke kan 
passe seg for giften, den kommer inn med drikkevann og aIle sorter 

p.p.m. DDT I KROPPSFETTET 
(parts per 20 HOS MENNE SKER I U.S.A. 
million) 

:mg/kg r

15 

10 

6,0 
r-.4,9

5 ...., 
2,3 

n 
Vegetarianere AIm. 8efolkning i Sproyte

befolkning fruktdistrikter mannskap 

Fig . 3. Diagra1l11llet viser innholdet av DDT i kroppsfen hos amerikanere i mg/kg. 
(Etter Ha)"es 1963.) 

matvarer, om enn i forskjellig konsentrasjon fra produkt til 

produkt. 
Vi vii understreke at man rna skjerpe kontrollen med bioddene. 

Med dette mener vi at man i sterkere grad enn f0r rna vurdere 
risikoen ved anvendelsen av giftstoffet mot den okanomiske vinning sam 
bruken ventes amedfore. Det rna vrere helt klart at alle giftige biodder 
som ikke har en markert selektiv virkning eller som ikke nedbrytes 
hurtig, villagres enten i milj0et eller i organismene selv. 

Lovgivningen nar det gjelder biocidene, baseresvesentligpaprepa~ 
ratenes akutte giftighet (maling av LD~50verdien).Det er imidiertid en 
misforstaeise at man kan teste preparatene pa en rekke fors0ksdyr 
i Iaboratoriet (oftest pa rotter), og sa starte spmyting i stor maIe
stokk basert pa disse malinger. I Iaboratoriet gis stoffene ingen 
anledning til a gjennomf0re den syklus som de skal igjennom 
i naturen. Man rna i tillegg til malingen av den akutte giftighet 
vurdere beswndigheten av preparatet, samt undersoke hvordan opptak, 
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lagring og skadevirkning forl0per hos organismer ogsa utover dem som 
bekjempelsen er rettet mot. 

Da man bare har ufullstendig kjennskap tillagringsdynamikken 
i organismer i alminnelighet, og mangler tilstrekkelige data angaende 
lagringen av pesticider (Hayes 1963), vil en fullgod oversikt over 
biocidene med denne malsetting medf0re store 0konomiske og 
forskningsmessige problemer. Vi har i dag ikke tid til a vente pa 
disse resultatene, f0lgelig blir vi n0dt til a vurdere biocidene ut 
fra de erfaringer, gode eller darlige, som er gjort i forskjellige land. 
Man rna i dette tilfellet ikke engang overse eller bagatellisere tydelige 
indisier. 

Dt fra de resultater som na foreligger, rna man advare mot 
fortsatt bruk av enkelte biocider innen de klorerte hydrocarbonene 
(DDT, aldrin, dieldrin, endrin m.fl.) samt organiske fosforinsecti
cider som f.eks. parathion. Dessuten rna man ut fra de omtalte 
svenske erfaringene pa det skarpeste advare mot den nav~rende 
beising av sakorn med bl.a. kvikks0lvpreparater. Nar det gjelder 
dyrelivet, b0r man ogsa huske at aile biocider er giftige, og at mange 
giftstoffer dessuten virker indirekte ved at de f.eks. forandrer og 
forringer leveomriidene (biotopene) i en slik grad at de opprinnelige 
dyreartene ikke kan klare seg der lenger. 

Man skal pa ingen mate undervurdere den store praktiske · 
og 0konomiske nytten man har av giftige kjemikalier i plantevernet, 
og det er ikke riktig a ta aIle biocider under ett i omtalen av 
skadevirkningene. Men utviklingen rna ikke fortsette i samme spor 
med en jevnt akselererende bruk av farlige biocider, basert pa de 
nav~rende kortsynte forskningsresultater. Man rna legge et sunnere 
okologisk syn til grunn for utviklingen, slik som er skissert av bl.a. 
Cole 1963. Til tross for at problemet med a regulere en populasjons 
st0rrelse (enten det dreier seg om planter, insekter eller gnagere) 
vesentlig er av 0kologisk natur, blir 0kologiske synspunkter stadig 
ignorert. 

Vi skal merke oss at tendensen i fIere land na er at stoffer tas 
ut av bruk eller at konsentrasjonsmalene blir forandret. Som 
eksempel kan nevnes at if0lge pressemelding (Daily Telegraph 
11 /4-1964) skal aldrin, dieldrin og heptachlor trekkes tilbake fra 
ordin~rt bruk i England. I Sverige er det na anbefalt at kvikks0lv

konsentrasjon ved sakornbeising blir redusert med 50 % (MaIm 
1964). Dessuten er aldrin og dieldrin pr. 4. mars 1964 blitt forbudt 
i Sverige som tilsetting til sakornbeisingen. Samtidig er fosfor blitt 
forbudt (0. Otterlind i brev). Dette er imidlertid bare ett skritt 
i riktig retning; selve bruken av giftstoffer b0r opp til fullstendig 
revisjon. 

Samtidig som man arbeider med a forbedre den kjemiske 
kontroll, ma man bevilge mer til forskning og dessuten intensivere 
arbeidet med a finne andre, alternative metoder til plantevern. Man 
ma 0ke opplysningsvirksomheten om biocidenes bivirkninger pa 
mennesker, dyreliv og milj0 bade overfor almenheten og dem som 
anvender biocidene. Dette er nemlig ting som angar oss aile. 

Foruten en lang rekke direkte og synlige skadetilfelle, er det 
altsa na klarlagt at det foregar en lagring av giftige stoffer i levende 
organismer. Man ma regne med at denne lagringen vil fortsette sa 
lenge disse stoffer er i bruk. Pa grunn av giftvirkningen og biocidenes 
evne til i lengre tid a bestii i aktivt giftige former, kan dette fa 
enna ukjente konsekvenser for allievende natur. 

Summary 

Use of toxic chemicals in nature 
Although there is as yet no direct evidence of widescale destruction of 

naimallife due to u se of pesticides in Norway, the alarming reports from neigh. 
bouring countries make it clear that concern for such dangers must be no less 
urgent here. 

This article summarizes some of the current findings on the use and effects 
of pesticides in other European countries. Much more research is needed not 
only on the toxicity of chemicals used and their persistence in nature, but also 
on their uptake, accumulation and influence in plants and animals in the eco· 
system of the «pests». Meanwhile it is an established fact that many toxins 
presently used may be accumulated in all organisms, including man, and imme· 
diate action must be taken to hinder the increasing wide·spread use of such 
chemicals. 
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Parasi ttologiske notiser II 

Av August Brinkmann jr. 

Ar om annet er det mangt et faglig sp0rsmal en zoolog blir 
stillet overfor. For en del ar siden (Brinkmann 1950) refererte jeg 
i dette tidsskrift noen parasittologiske smaiakttakelser gjort i 
forbindelse med konsultasjoner. Flere er kommet til i de forl0pne 
ar. Noen av dem skal her omtales, ikke fordi de i og for seg er 
sa zoologisk merkverdige, men fordi de gir eksempler pa hvilke 
parasittologiske sp0rsmal en zoolog far her til lands. 

Menneskeloppa (Pulex irritans L.) er blitt mangelvare i Norge. 
U nder gitte forhold kan denne biologiske nisje fylles av andre 
loppearter, til skrekk og fortvilelse for den angrepne, til forbl0ffelse 
for behandlende lege, men til glede for den som skal legge opp en 
samling kurspreparater. 

Gjennom Gades Institutt (Mikrobiologisk avdeling) fikk jeg 
varen 1962 oversendt en pr0ve «smadyr» fra en familie i Nordfjord. 
Fra f0lgeskrivet siteres: «Varen 1961 fekk yare barn noen underlige 
bitt av ukjendt art, sam vi s(?Jkte lege for uten resultat. Vi fann da slike 
dyr som medsendte pr0ve i massevis pa barna og pa oss selv og 
pa katter og m0bler. Disse bitt k10r noe forferdelig og gjentar seg 
ved nye bitt. Vi har ogsa iar fatt samme sort bitt aIle sammen, og 
vi har ogsa iar fatt pa oss av disse dyr nu pa samme tid som ifjord. 
Vi vet ikke hvad slags dyr dette kan vrere, men vi trodde kanskje 
at det kunne vrere en sort loppe eller Ius som skriver seg fra fugler, 
da vi siste to ar har fatt bes0k av stare og kj0ttmeis, og vi har 
noen reir i kjeIlermuren og i raft, og funnet disse dyr under disses 
reir.» Det skulle vise seg at innsenderen hadde rett i sin formodning. 
Da sendingen ble apnet, hoppet ut en mengde brunsorte, godt 2 mm 
store blodt0rstige insekter. Allerede i hoppet og i svevet var det 
klart at her dreiet det seg om lopper av ett eller annet slag. I mikro, 
skopet viste dyrene seg a ha en kraftig kam pa baksiden av forbrystet 
(pronotal ctenidium) med henimot 30 tenner, mens derimot 
hodekam (genal ctenidium) manglet. Det matte da dreie seg om 
fuglelopper, slekten Ceratophyllus sensu Jordan 1933, nrermere 
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bestemt C. gallinae (Schrank 1804) (syn.: Pulex avium Taschenberg 
1880). Ofte kalles arten «honseloppa», et navn som ikke er srerlig 
godt, da arten langt fra bare forekommer hos hons, men ogsa hos 
mange andre tam- og burfugl samt mange ville fuglearter. Fra 
Sverige nevnes saledes strer, £luesnappere, traster, meiser og duer. 
Da angrepene etter innsenderens opplysning fant sted om varen, 
og loppene ogsa fantes under reirene i raftet, er det overveiende 
sannsynlig at streren var den egentlige vert. Strerens passasjerer var 
nok et skar i familiens glede over dens hyggelige varbud. 

Sa sjelden er lopper blitt her i landet at praktiserende leger 
£lest aldri har sett loppebit og derfor pa egen hand har vanskelig 
for a stille diagnosen. 

Fluelarver i tarmtraktus, Myiasis intestinalis, er vel kjent fra 
Norge (Harbitz 1913, Natvig 1932, Brinkmann 1950). Fra Haukeland 
sykehus (Medisinsk avdeling B) fikk jeg i 1961 to «mark» fra 
pasientfaeces til identifikasjon. Som sa ofte ellers, dreiet det seg 
ogsa hel om larver av danse£lua, Fannia scalm'is Fabr., 3. ins tar. 
De hadde ikke gitt arsak til noe besvrer for pasienten, og forholdet 
bor henregnes til fakultativ (pseudo) parasittisme. Det hersker 
fremdeles en del uenighet om hvorvidt fluelarven kan leve i for
doyelsestraktus (Natvig 1950). Foruten til de vanlige hand boker 
kan det henvises til Hewitt (1912). 

Det er dog ikke bare i faeces en kan finne arthropoder, men ogsa 
i urin, selv om det er meget sjeldnere. Fra Haukeland sykehus 
(Medisinsk avdeling A) fikk jeg i 1962 et totalpreparat av urin
sediment med «dyr» i. Urinsedimentet (katetertatt urin) stammet 
fra en 70 arig kvinne. Dyret var en del massarert, men viste tydelig 
at det dreiet seg om en acarin. Det var dog tydeligvis ikke Nephro
phages sanguinarius Miyake & Scriba, som er tidligere beskrevet 
fra pasienturin tatt med kateter. Morfologien tydet pa en eller 
annen art av slekten Tarsonemus. Da T. hominis Dahl kun er be
skrevet fra hudsvulster i genitaltraktus, mens T. /loriculus Canestrini 
& Fanzago gjentatte ganger har vrert funnet i pasienturin, er det 
sannsynlig at det var denne arten som forela. Sa vidt jeg vet, er det 
forste gang et slikt tilfeHe registreres her til lands. Kasuistikken 
for midder i urin har kritisk vrert gjennomgatt av MacKenzie (1922) 
og spesielt Mekie (1926) som konkluderer med at visse urinveis

lidelser kan ha midder som arsak. Mekie bemerker at midder 
i urin kun kan ansees som parasittiske dersom de ved gjentatte 
kateteriseringer er funnet hos samme pasient, samtidig som prove
takeren forut har forvisset seg om at det nyttete kateter var rent. 
I det her refererte tilfelle kunne midder ikke senere pavises ved 
gjentatte kateteriseringer. 

Men - urin kan inneholde meget annet av interesse for en 
zoolog. I mai 1962 fikk jeg en oppringning fra Diakonissehjemmets 
klinikk (Bergen) om en hollandsk pasient som hadde chyluri og 
mikroskopiske «al» i urinen. Disse srerdeles karakteristiske funn, 
samtidig som pasienten hadde opplyst at han tidligere hadde hatt 
malaria og filiariasis, var jo nok til, pro telefon, a stille diagnosen 
Wucheriasis. Men det gjensto a verifisere diagnosen. Den lymfe
holdige urin som jeg kort etter fikk opp til laboratoriet, viste ved 
sedimentering og mikroskopering rikelig mikrofilarier av Wucheria 
bancrofti (Cobbold 1877) Seurat 1921. Da denne arts mikrofilarier 
er nocturne i sin opptreden i vertens blod, ble det etter mitt onske 
tatt blodutstryk fra pasienten om natten. Ogsa disse viste masser 
av mikrofilarier og da de hadde hylster (<<sheated»), og samtidig 
manglet ceHekjerner i bakenden, var diagnosen verifisert. Pasienten 
har saledes neppe vrert helbredet for sin Wucheriasis og hadde 
stadig kjonnsmodne dyr sittende ett eHer annet sted i sine lymfearer. 
Selvsagt kan det ha dreiet seg om en nyinvasjon, men en gammel 
invasjon er kanskje det mest sannsynlige, da en vet at de kjonns
modne dyr kan holde seg levende i mange ar. 

Det kan kanskje her vrere pa sin plass a minne litt om ormens 
interessante biologi. Mikrofilariene ble forst funnet i hydrocele
vreske av Demaraquay (1863), senere i lymfeholdig urin - dvs. ved 
chyluri som i nrervrerende tilfelle - av Wucher (1866). I det 
sirkulerende blod ble de oppdaget av Lewia (1872) som ga dem 
navnet «Filaria sanguinis hominis». De voksne kjonnsmodne dyr 
fant sa Bancroft (1876) i lymfearesystemet der de la oppnostet, og 
CobbolI ga dem het etter (1877) dets navrerende navn Wucheria 
bancrofti. Invasjonsveien var imidlertid ukjent inntil Manson i 
1878-80 kunne vise at det var blodsugende mygg som tjente som 
transportverter og overforere av ormene fra person til person. 
Videre oppdaget han at mikrofilariene tallmessig oket enormt 
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i pasientens perifere blod om natten. Denne nocturne opptreden 
av mikrofilariene i det perifere blod ansa han som en biologisk 
tilpasning til myggenes stikkevaner - de suget mest blod om 
natten. Nar mikrofilariene med det oppsugete blod kom ned 
i myggemagen, kastet de av seg sitt elastiske h ylster, penetrerte 
mageveggen, og i l0pet av 14 dager vandret de til myggens munndeler 
der de ble liggende i labiumveggen. Nar sa myggen suget blod pa 
nytt, kmp de ut av veggen og ned i stikksaret. Ca. 22 arter av 
slektene Culex og Aedes tjener, alt etter sin geografiske utbredelse, 
som overf0rere. Mennesket er den eneste definitive vert, og her 
vandrer de tilf0rte mikrofilarier fra det perifere kapillrersystem til 
sentrale deler av lymfesystemet, der de slar seg ned og i 10pet av 
ett ars tid blir kj0nnsmodne, og som sadanne kan leve i mange ar. 
Hannen er bare ca. 4 cm lang, mens hunnen blir mere enn det 
dobbelte. De er bare fra 1-2 tiendels mm tykke. Snylterens 
hovedutbredelsesomrade ligger stort sett mellom 30 0 N og 30o S, 
dvs. i tropiske og subtropiske stmk. De sterkest infiserte omrader 
finnes i Stillehavet, med Fiji- og Samoa0yene som sentrer. Syk
dommen - Wucheriasis - har en rekke ytre kliniske tegn, sa som 
axill~re og inguinale va ricer, lymfescrotum, hydrocele, chyluri, 
elephantiasis (av lemmer, scrotum, vulva og mammae). Alt sammen 
tegn pa obstruksjoner av lymfearesystemet. 

Av hjemlige nematoder hos mennesket er det selvsagt mest 
Ascaris lumbricoides L. en leilighetsvis treffer pa. Jeg har rett sa ofte 
fatt arten til identifikasjo~ - og alltid fra barn. Arten er samen 
god norsk borger i mang en barnetarm. Uten at det noensinne har 
vrert unders0h, har jeg et alminnelig inntrykk av at invasjonene 
aldri er store. Som regel dreier det seg om et par tre ormer. 

Av bendelormene har jeg ikke sett oksetintens bendelorm, 
Taenia saginata Goeze, siden arene umiddelbart etter krigen, men 
den forekommer stadig. Siste var fikk jeg en dame tilvist fra Gades 
Institutt (Patologisk-anatomisk avdeling) «pa grunn av mulig bendel
orm». Hun m0tte opp pa laboratoriet hos meg med en levende 
bendelormproglottid i handen, som ved nrermere unders0kelse 
viste seg a vrere fra T. saginata. Hennes beskrivelse av det 0yeblikk, 
under en damete, da hun ble klar over at hun hadde bendelorm 
var dramatisk - og klassisk. Artens meget bevegelige proglottider 

vandrer jo som kjent aktivt ut korteste vei og er lett f0lbare der 
de kommer ut. Pasienten ble umiddelbart innlagt for bendelormkur 
og kvitterte i tidens fylde sin gjest. Dette skjedde i mai, og det gar 
ca. 2Yz maned fra invasjon til dyret er kj0nnsmodent og avgir ledd. 
Da hun videre hadde merket ormen et par ukers tid , rna invasjonen 
sannsynligvis ha funnet sted ca. en gang i slutten av februar. Hun 
hadde etter eget utsagn ikke spist innf0rt kj0tt og heller ikke vrert 
utenlands pa ett ars tid. Smittekilden er tintet storfekj0tt. Men 
dette rna da i sin tur vrert infisert innenlands med Cysticercus bovis 
utviklet fra bendelormegg fra menneskefaecalier. Det er da rimelig 
a anta at en og annen av denne bendelormart nok stadig finnes her 
til lands. Man skal dog vrere oppmerksom pa at vart storfe kan 
smittes fra tilfeldige gjester som har denne bendelorm, f.eks. 
turister, sj0folk, tilreisende handverkere 0.1. Nissen Meyer (1954) 
beretter saledes om et importtilfelle, en mont0r fra Schweiz til 
Bod0-omriidet, som f0r han ble behandlet og reiste hjem kan ha 
smittet storfe, da det fulgte 10 bendelormtilfelle i samme omriide. 
Disse 10 tilfelle syntes a ha en viss sammenheng. 8 av de 10 arbeidet 
med kj0tt, nemlig 1 p0lsemaker og 7 husm0dre. AIle innmmmet 
at de hadde vanen a smake pa ra kj0ttdeig. Faren ved denne vane 
og det overveiende antaH tilfeHe hos kvinner er vel kjent fra 
tidligere. 

Taeniasis' epidemiologi har i de siste artier vrert nrermere 
unders0kt i Danmark, da sykdommen her b0d pa nye probfemer 
i det moderne tettbyggete samfunn. I midten av 30-arene begynte 
tallet av Taeniasistilfelle, som n0dvendiggjorde sykehusinnleggelse, 
a stige. Samtidig var ogsa forekomsten av Cysticercus bovis hos 
storfeet, srerlig kalver, 0ket. Dette forhoid fortsatte under og etter 
siste verdenskrig. Arsakssammenhengen interesserte selvsagt danske 
forskere. Jepsen & Roth (1950) fant at cysticercfrekvensen, som 
i 1932 hadde vrert 0,33 % hos voksent storfe og 0,04 % hos kalver, 
i 1949 var 0ket til henholdsvis 1,24 % og 0,68 %. Kloakkspillvann 
ansaes med god grunn som et reservoir for Taenia-egg, og de to 
forskere gjorde da f0lgende fors0k: 20 kaiver, pa forhiind kun 
Foret pa melk og korn, ble satt pa beite pa marker som var irrigerte 
med spillvann fra K0benhavn. Etter 4-5Yz maneds beite ble 
kalvene slaktet, og hele slaktet n0ye unders0kt for tinter. Alle 
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20 kaiver viste seg invaderte med fra 2-31 tinter pro dyr. De aller 
fleste var svaktintet. De samme kaiver (+ 3 fra en annen liknende 
fors0ksserie) var ogsa unders0kt for tinter etter gjengs metode 
for rutinemessig kj0ttkontrol1. Ved denne unders0kelse ble bare 
4 av de 23 dyr funnet tintet. Dette viste tydelig nok at ved den 
rutinemessige kj0ttkontroll ma en regne med at en liten, men 
konstant str0m av svaktintet kj0tt nar ut til konsumentene, som 
medf0rer taeniasis i tilfelle der det har veert smakt pa kj0ttet, eller 
dette ikke har veert tiistrekkelig koagulert. Rutinekj0ttkontrollen 
ga altsa bare en relativ beskyttelse mot taeniasis. 

En annen forsker, Gotzsche (1951), fant at det pa sykehusene 
i Aarhus og Skanderborg amter i arene 1948- 50 var behandlet 
224 tilfelle av taeniasis fra personer bosatt i samme omrader. 
I samme omrader og til samme tid hadde kj0ttkontrollen pavist 
tinter i 189 slakt. Av disse hadde hele 94 % fra 1-3 tinter og 
75 % herav bare 1 tinte. Det er saledes apenbart de tynttintete 
dyr som i praksis utgj0r faren, og etter Jepsen og Roth's under
s0keIse er det av disse en del som ikke oppdages under kontrollen. 
Gotsche fant at taeniasispasientenes kj0nnsfordeling var 8 kvinner 
for hver mann, og mennene h0rte vesentlig til yrker som stelte 
med kj0tt, sa som p0lsemakere, kokker 0.1. Forholdet gjenspeilet 
seg ganske tydelig i Nissen Meyer's materiale fra Bod0-omradet 
som ovenfor nevnt. 

Taenia-egg flnnes i kloakkvann og i de humane faecalier der. 
Ved kloakkutl0p i sj0en blir disse spist av maser. I et enkelt 
praktisk fors0k paviste Gotzsche cysticerkinfeksjon hos kalv foret 
med opphakkete masetarmer med innhold. Han satte da frem 
hypotesen om at maser spredte bendelormegg fra kloakkutl0pene 
til buskapens beitemarker. Masene tjente sam transport0rer, idet 
bendelormeggene ikke tapte sin smitteevne, selv om de passerte 
en masetarm. Dette problemet ble tatt opp av Guildal (1956) som 
unders0kte magetarm-innholdet av 146 maser skutt ved K0benhavn 
kommunale renseanlegg. I 6 maser fant han egg av Taenia saginata, 
en av dem ogsa med egg av en Trichuris-art. For 0vrig ble Trichuris
egg pavist hos 7 maser. Av de 6 maser var flertallet hettemaser 
(Larus ridibundus L.), mindretallet smamase (L. canus L.). I de 
0vrige unders0kte masearter fantes ikke egg av Taenia saginata. 
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Det er jo cgsa de to nevnte masearter en vanligst finner, ogsa pa 
beitemark. Dette st0lt,~r Gotzsches hypotese, og det ma ansees som 
overveiende sannsynlig at de nevnte masearter tjener som spredere, 
uten egentlig a veere verter, da eggene ikke kommer til utvikling 
idem. Sammellhengen skulle sa!~Qes veere : Taenia saginata i 
mennesket - egghoidige faecalier i kloakkvann - eggholdige 
faecalier etes av maser - eggholdige masefaecalier kvitteres pa 
beitemark - eggene opptaes av storfe pa beitet og utvikles her til 
Cysticercus bovis - tintet storfekj0tt spises av mennesket med 
paf0lgende utvikling av den kj0nnsmodne orm. 

Ovenstaende forhold er et utmerket eksempd pa hvorledes 
smitteveienes relative betydning varierer - her 0ker - grunnet 
bosetningens konsentrasjon i by og tettbygde str0k. Til tross for 
at kloakeringen her pa de fleste mater er bedre enn pa landsbygden, 
sa har den svakheten av a konsentrere de bende1ormeggholdige 
faecalier mot ett bestemt punkt - kloakkutl0pene - hvorfra de 
igjen spredes. En ny smittevei er blitt h0yaktuell grunnet det 
moderne kloakksystem. 

Et potensie1t farlig bende10rmtilfelle hos hund kom jeg i kontakt 
med siste sommer. Pa oppfordring fra dyriege opps0kte en hunde
eier meg, da bikkjen hans kvitterte proglottider. Bestemmelse av 
bendelorm bare pa grunnlag av eggholdige proglottider er ikke sa 
lett, men skjer for hundebendelormens vedkommende enklest etter 
n0klen i Fiebiger (1936, p. 180). Tre muligheter foreligger da: 
Taenia pisiformis Bloch, 8-14 later. hovedgr. ut fra hv. uterusside. 
Taenia hydatigena Pallas, 5-10 -»-
Multiceps multiceps (Leske), 9-29 -»

De avgitte progiottider viste 16-22 slike grener, hvorfor kj0nns-
modent individ av sauekvesens bendelorm, Multiceps multiceps, 
matte flnnes i hunden. Det er denne bendelorms tintestadium, 
Coenurus cerebralis, som i mellomverten (vanligvis storfe) oftest 
flnnes pa hjernen og gir sveere nerv0se symptomer. Den er ogsa 
funnet hos mennesket og er en meget alvorlig parasitt. A ha en 
slik inflsert bikkje 10pende rundt og inflsere beitemark er selvsagt 
uforsvarlig savel fra et veterineer-hygienisk som fra et human
hygienisk synspunkt. Hunden kom ogsa under behandling og 
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kvitterte, etter hva det senere ble opplyst, en «bendelorm». Arten 
synes dessverre ikke a vrere blitt oppgitt. 

. . Coenurosis eller «ekte dreiesyke» hos smafeet forekom tidligere 
her i landet. Det var dog kun i meget fa tilfelle der «dreiesyke» var 
diagnostisert og deretter ved seksjon ble verifisert som coenurosis 
ved pavisning av kvesen. Tuff (1924) har oppsummert var viten 
om dreiesykens utbredelse i tid og rom i Norge. Han gjorde dog 
oppmerksom pa at det var tvilsomt om det alltid var «ekte dreie
syke» (coenurosis) som val' innberettet. Her skal bare nevnes de 
av ham anforte tilfelle der det er grunn til a anta at coenurosis 
virkelig forela, dvs. bare de tilfelle der kvesen og/eller bendelorm 
ble pavist iden lokale hundebestand. I 1880 val' sykdommen 
meget alminnelig i Sunnhordland, hvor man overalt hadde mange 
sauehunder som meget ofte hadde Multiceps multiceps (og Dipylidium 
caninum). I 1881 var hundene pa Stord sterkt angrepne, og 200 
bikkjer ftkk bendelormkur for a stanse sykdommen ogsa for 
sauenes vedkommende. I 1884 forteIler Bjorndal (amtsdyrlege 
i Vage, Cristiania amt) at han ved diseksjon av en syk sau pa hjernen 
hadde funnet en dueeggstor kvese med mange innvendige hoder. 
Pa fire garder i Vats (Rogaland) dode 27 sauer av sykdommen 
i 1886, og hundene pa gardene val' sterkt infiserte med bendelorm. 
I 1894 matte man pa en gard pa Sunnmore nodslakte 20 geiter 
grunnet sykdommen og ogsa her angis at gardshundene ofte hadde 
bendelorm. I Sogn og Fjordane ble hundeskatt innfort for a minske 
hundeholdet og for derved ogsa a hindre smitte til sauene. Syk
dommen spilte dog i 1924 stadig en viss roIle der, om det na virkelig 
var «ekte dreiesyke». I 1929 angir Tillier at sykdommen synes 
sjelden her i landet. 

'. Nrerland (1950) anforer at den «ekte dreiesyke» (coenurosis) 
forekommer meget sjelden i Norge, om den overhodet na lenger 
finnes. De eneste sikre tilfeIle han kunne etterspore, var et enkelt
tilfeIle pa Jreren for da henved 40 ar siden (Kjos Hansen), videre 
9 tilfelle fra Vikebygd, hvorav kvesen ble funnet pa 5 sauehjerner, 
samt et tilfelle fra Stord, aIle fra Hordaland i 1901 (Jensen). 

Etter litteraturen a domme (Tuff 1924 & Nrerland 1950) er det 
vesentlig i Rogaland og Hordaland at coenurosis har forekommet. 
De fleste «dreiesyke»-tilfeIle har rimeligvis hatt andre arsaker, 

heriblantbakterisykdommen (Listeriose) forarsaket av Listeria 
monocytogenes (Murray et a1. 1926) Pirie 1940. Som arsak til «dreie
syke» ble denne bakterie her i landet f0rste gang pavist av Grini 
(1942) som en saueencephalomyelitt med kliniske kjennetegn nrer 
opptil coenurosis. Den kan jo ha vrert sykdomsarsak tidligere 
ogsa, selv om organismen forst ble beskrevet i 1926. 

Det hender at dyr, som notorisk ikke er, og ikke kan vrere 
parasitter, innsendes med en sykehistorie som skulle tyde pa at 
det dreiet seg om en parasitt. Det kan da foreligge en mystifikasjon, 

slik som i folgende tilfelle. 
Gjennom Stavanger Museum fikk jeg varen 1962 tilsendt en 

orm fra distriktslegen i en Vestlandsbygd. Fra folgebrevet siteres: 
«En av pasientene pa gamlehjemmet her (kvinne) pastar at hun 
har makk i urinen, og na kommer bestyreren hit med dette preparat 
pa sprit. Han har tatt det fra hennes ·urin og sier at gjenstanden 
var storre for den kom pa sprit, og han hadde inntrykk av at den 
levde.» Med en parasittologs oyne sa dyret merkverdig ut - men 
ikke med en zoologs. Under binokulrerlupen fantes jordpartikler 
(steinkorn) pa dyret - - og det lot seg lett identifisere som en 
ca. 4 cm stor Lumbricide - kort og godt en meitemark. Da den 
ikke var kjonnsmodell, lot den seg ikke bestemme til art. Ogsa 
tidligere rna det ha forekommet tilfelle av at meitemark har vrert 
pastatt kvittert av mennesker. Brumpt (1949) angir i sin lrerebok: 
«L'ordre des Oligochetes renforme les Vel'S de terre qui sont 
presente au medecin somme ayant ete rendus par les malades; 
il s'agit toujours dans ces cas paseudoparasites ou de mystifications.» 

Da jeg gjerne ville ha verifisert tilfellet, skrev jeg til innsendende 
lege at de som best kjente de nrermere omstendigheter ved funnet 
best ville kunne b:domme sannsynligheten av om her virkelig 
forela en mystifikasjon. Til eksempel om pasienten eller andre 
(medpasienter?) kunne ha hatt anledning til a slippe en meitemark 
opp i urinen. Fra pasientens side da for a skape «sensasjon» om 
seg selv, eller av andre for a skremme pasienten. I begge tilfelle 
kunne meitemarken lett vrere tatt f.eks . fra en blomsterpotte og 
overfort til pasientens potte. Kanskje nettopp det stille beskyttete 
ved et gamlehjem der «den ene dag var lik den annen», kunne vrere 
arsak til en slik reaksjon? Fra distriktslegens svar siteres: «De 
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nevner som en mulig teori at pasienten selv kan ha sluppet meite
marken i urinen for a lage sensasjon og for a henvende oppmerk
somheten pa seg. Og det er en meget brukbar teori, for pasienten 
er nettopp den typen. Dessuten har hun urtepotter pa vrerelset, sa 
kilden var ikke vanskelig a finne. Hun ble meget fornrermet da 
bestyreren pa gamlehjemmet forsiktig antydet dette, men senere 
er det i hvert fall ikke rapportert om nye markfunn i hennes urin.» 
Selv om vi her ikke har noen «tilstaelse» a holde oss til, sa er det 
klart at hun ikke har kvittert meitemarken, og da rna det dreie 
seg om en mystifikasjon slik Brumpt angir kan forekomme. 

Ovenstaende lille utvalg av tilfelle «fra praksis» vil forhapentlig 
underholde leserne like meget som de i sin tid moret forfatteren. 
For en zoolog som kanskje til daglig har et noksa ensformig 
rutinearbeid, er slike konsultasjoner !itt av fagets salt. Det er bade 
interessant og underholdende - og det skal zoologien helst vrere. 

Summary 

Case reports of human and canine parasites. Ceratophytlum gallinae (Schrank, 
1804) on man. Myiasis intestinalis in man, caused by Fannia scalaris Fabr. , third 
instar. Tarsonemus·acarin , probably T. jloriculus Canestrini & Fanzago, in human 
urine (catheter). Import case of Wucheriasis. Proglottids of Multiceps multiceps 
(Leske) from dog. This T aenid has apparently not been recorded from Norway 
for at least half a century. Case of immature Lumbricid claimed by a patient 
to have been pased in urine. Probably case of intended mystification. 
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Otodistomum veliporum (Creplin, 1837) 
(Trema toda, Azygiidae) i Norge 

Av Trond Braten 

I oktober 1962 ble det i Oslofjorden fanget et eksemplar av 
spansk hakjerring (Dalatias licha) (Barth 1963). Haien ble unders0kt 
for parasitter av dosent Vik ved Zoologisk laboratorium, og det 
ble imagen pa haien funnet seks eksemplarer av en meget stor 
ikte, Otodistomum veliporum. Den st0rste av iktene malte, etter 
at den var blitt bed0vet og fiksert, 135 mm med en st0rste 
bredde pa 11 mm. Dette er en god del mer enn litteraturen angir 
som maksimalmal for arten, men bed0vnings- og fikserings metode 
viI spille avgj0rende inn nar det gjelder lengden av slike dyr. 

Ikten finnes imagen pa forskjellige hai- og skatearter. Den er 
tidligere funnet i en spansk hakjerring fanget utenfor Shetland 
i 1953 (Rae 1963). I Norge er denne store ikte funnet flere ganger. 
Den f0rste som nevner den fra norske farvann, er svensken Peter 
Olsson som i 1867 samlet ikter fra fisk pa vestkysten. En annen 
svensk zoolog, L0nnberg, rapporterer a ha funnet ikten under sine 
unders0kelser pa vestkysten i 1889, og Nybelin, som samlet ikter 
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fra fisk i norske farvann i 1890 og 1891, angir ogsa a ha funnet 
den (Brinkmann 1952). I 1891 fikk Lonnberg tilsendt et materiale 
fra Zoologisk museum i Oslo hvor han fant ikten i svartskate 
(Raja nidrosiensis) (Lonnberg 1891). Olsson og Lonnberg fant 
Otodisomum veUporum i de fleste av yare vanligste skatearter, slik 
som storskate (Raja batis), nebbskate (R. fu11onica), kloskate (R. 
radiata) og hvitskate (R. Uneata) (Olsson 1876, Lonnberg 1890). 
Parasitten rna altsa kunne sies a tilhore var fauna. Det kan ogsa 
nevnes at den ble funnet i det eneste eksemplaret av kragehaien 
(Chlamydoselaehus anguineus) som er tatt her i landet. Denne haien 
ble fanget ved Bugoynes i Varangerfjorden i 1896 (Lonnberg 1898). 

For alle disse eldre funnene gjelder at ikten er beskrevet under 
slektsnavnet Distomum eller Distoma (Distomum = to munner). 
I eldre litteratur ble nemlig de fleste ikter med to sugeskaler 
beskrevet under disse slektsnavn da en forvekslet de to sugeskaler 
med munnapninger. 

Otodistomum vetiporum er en kosmopolittisk parasitt som er 
funnet i forskjellige hai, og skatearter over hele verden. Det er 
beskrevet en hel rekke meget like arter innenfor slekten. Yamaguti 
forer i sitt store oversiktsverk opp hele 11 arter (Yamaguti 1958). 
Det er vesentlig eggenes storrelse og eggskallets tykkelse som inngar 
i bestemmelsen av disse artene. Senere undersokelser har vist at 
iktenes eggstorrelse kan variere meget innenfor samme art, og 
Dawes er av den mening at slekten bare bestar av en art (Dawes 
1946). 

Som for sa mange marine parasitter er livseyelus hos Otodisto, 
mum veliporum ikke kjent. Alt man vet, er at det er funnet et 
larvestadium (metaeerearie) eneystert imagen hos havmus (Chimaera 
monstrosa). Vart manglende kjennskap til sa mange marine parasit, 
ters livsey-elus, kommer selvsagt av de praktiske vanskeligheter en 
slik undersokelse forer med seg i et sa stort omrade som sjoen 
representerer. Familien Azygiidae, som Otodistomum veUporum 

tilhorer, har flere ferskvannsformer som har ferskvannssnegl som 
forste mellomvert. Det vil derfor kanskje ikke v~re urimelig 
a anta at en marin mollusk kan fungere som forste mellomvert 
for Otodistomum veliporwn. 

74 

Summary 
Six specimens of the fluke Owdistomum veliporlOn (Creplin 1837) were found 

in the stomach of Dalatias licha, caught iri the Oslo' Fiord in ' 1962. The' largest 
individual measured 135 mm long and 11 mm wide, a record size for the species. 
Previous records of Otodistomum veliporum in Norway are reviewed. 
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Fiskeiglen, Piscicola geometra (L.) 
fra 0stfold 

Av Odd Ha!vorsetF _ 

Som tidligere omtalt i Fauna (Vik 1962), er det offentliggjort 
lite om igier pa ferskvamisfisk i Norge, og selv en sa tilsynelatende 
vanlig form som Piseico!a geometra er lite omtalt i norsk litteratui. 

Somme (1950) og Andersen (1962) angir at fiskeiglen fote; 
kommer i Klaravassdraget (Trysilelva), og Vik fant to fiskeigler 
blant n~rmere 60 borsteigler (Acanthobdella pdedina) da han 
unders0kte igler funnet pa harr i dette vassdraget. 

I et arbeid om fiskevann i Tr0ndelag har Huitfeldt,Kaas (1912) 
et generelt kapittel om Piscicola geometra, men han skriver ' ingen 
ting om eventuelle funn av denne iglen. . 
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Bjerkan (1916) nevner ogsa Piscicola geometra i et arbeid om 
ikten, Octobothrium sagittatum, men heller ikke han nevner noen 
konkrete funn. 

Det skulle derfor vrere av interesse a nevne at Piscicola geometra 
i vinter er funnet i Tune (0stfold). 

Under «klubbing» av fisk pa Glomma ved Stmrnnes en av de 
siste dagene i desember tok Arne Finstad, Tune, 37 gjedder 
(Esox lucius) og en rekke karpefisk som alle var tett besatt med 
mark. Fiskeren syntes at fangsten var svrert uappetitlig, sa aUe 
fiskene ble, dessverre, etterlatt pa isen. 

Karpefiskene ble betegnet som stamme. Det dreier seg da 
sannsynligvis om en blanding av starn (Leuciscus cephalus) og gullbust 
(Leuciscus leuciscus), da disse to arter er funnet i stort antall pa 
dette stedet tidligere. 

I begynnelsen av januar ble det igjen tatt en gjedde som var 
sterkt angrepet av den samme marken. Det viste seg da at det 
var fiskeiglen, Piscicola geometra, som opptradte i slike mengder 
her. Gjedda var i f0lge fiskeren et meget stygt syn. Den hadde et 
stort, dypt sar pa ryggen, og rundt saret satt iglene tett i tett. 
Gjedda var ogsa angrepet av sopp. 

Det kan vrere mange grunner til at en har sa fa opplysninger 
om Piscicola geometra her i landet. . 

Kanskje den vanligvis blir oversett eller ansett for a vrere uten 
interesse. Dette nye funnet ville heller ikke blitt registrert om ikke 
Ivar Halvorsen, Sarpsborg, hadde gjort en som arbeider med 
parasitter pa fisk oppmerksom pa det. 

Masseangrep som det en har omtalt her, er muligens ikke sa 
vanlige. Herter (1939) peker pa at nesten aIle de beretningene en 
kan finne i litteraturen om fisk med en stor mengde igler, skriver 
seg fra forhold der mennesker har skapt kunstige betingelser. Det 
dreier seg ofte om karpedammer og liknende der fisken gar meget 
tett. I naturlige vann er antall igler pa en angrepet fisk vanligvis lite. 
I Danmark er det imidlertid vanlig i f0lge Wesenberg Lund (1937) 
a finne ferskvannsfisk besatt med 20-30 fiskeigler. 

Pa det stedet der vare observasjoner er gjort, er Glomma meget 
hurtigstmmmende og dyp. Langs bredden er det grunne partier 

og viker med ganske rik bunnvegetasjon. En slik Iokalitet skulle 
vrere typisk for Piscicola geometra (Mann 1962). 

Det antall igler en kan finne pa fisken, varierer i l0pet av aret. 
Som regel kommer iglene til syne pa fisk om h0sten, og en kan 
finne dem der gjennom hele vinteren. I 10pet av varen og sommeren 
forlater de fleste iglene fisken for a forplante seg. I den siste halv, 
delen av sommeren klekkes de unge iglene, og fisken blir angrepet 
av disse (Bauer 1958). 

Om vinteren blir det arbeidet og fisket relativt lite i vare vann 
og elver. Det er derfor mulig at mangelen pa opplysninger om 
fiskeiglen i en viss grad kan tilskrives denne arsrytmen, men en 
b0r nevne i denne forbindelse at vi ogsa har svrert fa opplysninger 
om b0rsteiglen, Acanthobdella peledina, og denne iglen forekommer 
i st0rst antaIl pa fisk om sommeren (Dahm 1962). 

Wesenberg Lund mener at karpefisk er mer utsatt for angrep 
av Piscicola geometra enn de andre fiskene i ferskvann. Om det er 
slik, er det en mulighet for at en kan finne at utbredelsen av 
fiskeiglen viser samsvar med utbredelsen av karpefiskene her 
i landet. Andersen skriver at i Klaravassdraget blir Piscicola geometra 
bedre representert fra Sensj0en og nedover. Dette kan muligens 
tyde pa et slikt samsvar. Det er ogsa rimelig a tro at vi ville ha 
svrert fa opplysninger om en parasitt som i en viss grad er knyttet 
til karpefisk. Norske fiskebiologer har for det meste konsentrert seg 
om laksefiskene, og har vist karpefiskene liten interesse. 

Nar det gjelder a vurdere i hvilken grad Piscicola geometra er 
til ulempe for den fisken den parasitterer, har en ikke annet enn 
subjektive antagelser a holde seg til. 

Schaperclaus (1954) mener at et lite antall igler ikke er til 
nevneverdig ulempe for en stor fisk. Bauer skriver at ved st0rre 
angrep blir fisken irritert og holder seg i stadig bevegelse. Dette 
f0rer til vekttap, og i spesielle tilfeIle til d0den. 

Angrep av mange igler kan ogsa f0re til at det dannes store 
sar. Disse sarene er i seg selv en stor skade, men i tillegg kommer 
at de legger veien apen for andre parasitter som f.eks. skimmelsopp. 
Det var et eksempeI pa en slik utvikling i det materialet som er 
beskrevet her. 

Foruten den skaden Piscicola geometra pa denne maten voIder 
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ved sin egen virkscimhet, overforer den ogsa blodparasitten 
Trypanoplasma til nsken. Trypanoplasma er i mer slekt med de 
flagelleatene som forarsaker sovesyke hos mennesker. En vil ogsa 
nnne et sykdomsbilde som minner om sovesyke hos nsk som 
er angrepet av denne parasitten. 

Om vi skal kunne utvide vart kjennskap til hvordan Piscicola 
geometra er utbredt i Norge, trenger vi hjelp av folk som er 
interesserte i faunaen var. Det er i det foregaende gitt noen opp~ 
lysninger om hvor og nar en kan vente a nnne denne iglen, men 
funn som ikke passer inn i dette bildet, kan kanskje were de mest 
interessante. 

Opplysninger og sporsmal kan sendes til Fauna eller Zoologisk 
laboratorium, Blindern, Oslo. 

Summary 
Piscicola geometra (L.) is recorded parasitizing pike (Esox lucius) and Cyprinids 

from the River Glomma. 
The scarcity of information on Piscicola geometra in Norwegian literature is 

discussed in relation to the biology of the leech. 
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Litt om breiflabbens eggband 

Av J. F. Willgohs 

I Akvariet i Bergen har man ett ars tid h att en enslig breiflabb, 
Lophius piscatorius. Den er ca. 1 m lang, en ganske vanlig storrelse 
for voksne eksemplarer avarten, om en nok stundom har funnet 
breiflabb som har vrert nesten dobbelt sa lange. 

Den 24. februar ringte direktor Rollefsen meg opp og fortalte 
at breiflabben i lopet av natten hadde gytt. Begivenheten kom jo 
ikke helt uventet, for m~n hadde i lopet av de siste 3 ukene merket 
at den hadde lagt pa seg, og srerlig under de siste 8 dagene, da 
eggene ved vannopptagelse begynte a svulme foralvor. Selve 
gytingen rna imidlertid ha gatt temmelig raskt. 

Da jeg samme dag kom ut til Akvariet for a se nrermere pa 
saken, la breiflabben rolig pa sin plass pa bunnen, med det svrere, 
geleaktige rognbandet flytende i mange bukter oppe ved overflaten 
(se ftg .). I gjennomfallende lys virket det nrermest melkeaktig hvitt 
pa farge. Ellers kunne det sies a ha et svakt rosa skjrer. Etter 
atskillig strev lyktes det oss a fa pakket sammen hele gytemassen 
og plassert den uskadd oppi et stort plastkar som sa ble transportert 
til Zoologisk Museum. Det var meningen, om mulig, a ta noen mal 
og siden preparere endel av den. 

Dette sleipe eggbandet var imidlertid ikke sa lett a handtere, 
men det lo t seg da gjore a feste et tynt snore til den ene enden 
og sa dra dette parallelt med hele bandet, fra et kar og over i et 
annet (for kontroll frem og til bake). Pa denne maten ble utm alt 
hele 28,6 m snore. (Det er sannsynlig at dette malet ble noe sto rre 
enn det en ville fatt om bandet befant seg flytende i sjoen, pa gruim 
av strekk). Bredden og tykkelsen sa ut til a vrere noksa jevn over 
det hele og ble regnet til h enholdsvis ca. 30 og 0,5 em. 

Eggene la i ett enkelt lag, med temmelig jevn innbyrdes avstand. 
De virket kule- eller svakt prereformete og malte ca. 0 ,2 em i 
diameter. I fersk tilstand kunne tydelig skjelnes sma, rodbrune 
oljekuler i eggene. 

I Norges Dyreliv (Bd. III. Oslo. 1958) anfores at hvert egg ligger 
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Breiflabben sees pd bunnen med en del av rognbdndet flytende ovenfor. 

The Angler and part of the sheet of spawn floating at the surface above. 


i et sekskantet rom av slim. Noen slik sekskant-struktur fikk jeg 
ikke tydelig se i dette tilfellet. 

Slik eggene la fordelt i bandet, var det n<erliggende a pr0ve 
med en enkel beregning av det samlete antallet. Som maleenhet 
brukte jeg da en flate pa 10 cm2 og tellet eggene over denne pa 
5 forskjellige steder. Med temmelig jevne tall for hver pr0ve kom 
j eg da til et middeltall pa 12,5 egg pr. cm2• Regnet med en totalflate 
pa 30 X 2800 = 84 000 cm2

, skulle dette gi 1 050 000 egg i alt. 
I litteraturen har jeg funnet forskjellige lengdeangivelser for 

breiflabbens eggband, fra 4 til ca. 10 m og for eggantallet «over 
en million» og i andre til feller fins oppgitt et antall av 1 345 000. 
(Kfr. Ehrenbaum, E.: Naturgeschichte u. wirtschaftliche Bedeutung 
der Seefische Nordeuropas. Stuttgart. 1936. - Otterstmm, C. V.: 
Danrnarks Fauna. Fisk 1. Kbh. 1912. - Jenkins, J. T.: Th Fishes 
of the British Islands. London 1925.) 

Breiflabben oppgis i yare farvann a gyte om varen og sommeren. 
Na og da er man kommet over eggband drivende i overflaten, 
stundom istykkerslatt av b0lgene. 

Summary 
Spawning of a single female Angler (Lop hi us piscatorius) has taken place in 

the Aquarium in Bergen. 
The sheet of roe was aproximately 28 metres in length, 0.30 m in width 

and 0.005 m in thickness . Number of eggs calculated at about 1 050000. 

NYTT FRA UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XII* 

Om utbredelsen av vannskorpionen 
(Nepa cinerea L.) i Norge 

Av Jan 0kland 

Vannskorpionen finnes s<erlig pa grunt vann langs bredden av 
dammer, innsj0er og elver. Den holder oftest til pa steder med 
frodig plantevekst og leirete bunn. Vannskorpionen er et utpreget 
rovdyr, og byttet Fanger den med forbena som er omdannet til 
griperedskaper (fang ben). Disse fangbena har en viss overfladisk 
likhet med kl0rne til de egentlige skorpioner som lever pa land. 
Det lange ander0ret som vannskorpionen har bakerst (se fig. 1), 
minner ogsa litt om skorpionens hale, men stikkebrodd ytterst har 
vannskorpionen ikke. Derimot kan den stikke med snabelen. 

Vannskorpionen er et insekt og f0lgelig ikke mert beslektet 
med landskorpionene som tilh0rer edderkoppdyrenes gruppe. 

Nar de sma vannskorpionungene kommer ut av egget, har de 
et helt annet utseende enn de voksne individene. Ved hvert hud
skifte blir ungene mer og mer lik de voksne, vingeanleggene blir 
st0rre og ander0ret lenger og lenger. Hos de voksne individer 
finner vi et par store klare flyvinger foldet sammen under dekk
vingene, og ander0ret er langt og smalt. 

*Deler av arbeidet er utfort mens forfatteren var knyttet til Zoologiske labo· 
ratorium, Universiteret i Oslo. 
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er et funn i Akersvann i Vestfold, som ble gjort av cando mag~ 

Hans Jan Bjerkely. D et avbildete eksemplaret (fig. 1) kommer ogsa 
herfra - fotografert i akvarium. 

0stfold 
Fr edrikstad : Dam ved vindebrua, Gamlebyen. S kjeberg: 

Tvetevann j Isesj0 . Be r g: Femsj0 ved A sak skole. I d d : Krus<eter~ 
tjern. Degerne s : Stomperudtjern. R ygge : Vansj0 ved Arvoll. 
Rakkestad: Rakkestadelva ved kirken. 0ymar k: Kolbj0rnvik~ 
Sj0. R0d enes: Lundtjern ved Kallak. Eid sbe r g : Lundebytjern. 
Valer: Vansj0 ved R0d (L0dengfjorden)j Vann ved Bj0rnef0d, 

nord for Vansj0. 

Oslo 
I' i 

0stensj0vann j 0vre Smestaddam. 

Akershus 
Asker: Brennsrudvann. Fet: Dam, Fetsund. 

i . 
Hedmark 

Fig. 1. Vannskorpionen (Nepa cinerea) jinnes saerlig pd grunt vann langs bredden . S0r~Odal: Opstad~elva ved kirkenj Fl0iten ved Odals Verk. 
av dammer, inns/0er og elver der vegecasjonen er ceet og bunnen leiree. D en fanger 

Brandval: Prestegardstjern. Grue: Gardsj0 ved Harstad. Asn es :byecee med det forresee benparee som er omdannee eil griperedskaper. Andemree bakerse 
er ogsd ee karakeeriseisk bygningstrekk. Eksemplaree pd fotograjiee mdlte 30 mm fra Baksj0en j Gjesassj0en. 

«snuee» eil andemrees yeeersee ende. (Foto: J. 0.) 

Oppland 
j evnaker: Hallomtjern. Lunner: Vassj0tjernj Orentjern. 

I Norge beskriver Warloe (1925) vannskorpionen som «ikke Gran: Rokotjern. Brandbu: Berstjern ved Brandbu. 
almindelig». F01gende lokaliteter nevnes som finnesteder: Odalen, 
Ringerike, Lier, Oslo, Df0bak, Moss, Kragef0, Lista og Stavanger. Buskerud 

Vannskorpionen er ogsa kjent fra j<eren (0kland 1961). I vare 0vre Eiker: Fiskumvann. Lier: Vann ved Gjellebekk. 

museer foreligger det bare materiale fra ett eneste sted utenfor de Norderhov: Gullerudvann. 

trakter som er nevnt ovenfor, nemlig Arendal (Zoologisk museum 
Vestfoldi Oslo). Utbredelsen skulle etter dette omfatte lavereliggende stf0k 

Stokke: Akersvann. Ande bu: Rismyrvann , Kodal. Borre:i S0r~Norge, fra Odalen i nord og S0rover til Oslofjord~distriktet, 
Borrevann j Vann nord for Borrevann.samt spredte funn langs kysten til Stavanger. 

I forbindelse med regionale unders0kelser av ferskvanns~ 
Telemark

invertebrater har jeg ofte st0tt pa vannskorpionen, og nedenfor 
Skiit0Y: ~lupantjern, Kragef0. Holla: Hj0ntvedttjerh.

f01ger en liste over de steder der arten ble funnet. Inkludert i listen 

83
82 



Aust-Agder 
Stokken: S0ndre Totjern, 0st for Arendal. Landvik: 0stre 

Tyssekiltjern. 

Vest-Ag(l~. 

OdderGcs: Kjostjern. S0r-Audnedal: Tarvann. Lista: 
Neseimvann; Elva fra ~:eseimvann. 

Rogaland 
Sta vanger: Mosevannj Mostuncfammen. Stangeland: Et 

vann (<<Tj0nna») 2 km vest for Kopervik, ca. 20 m o.h. 

Hordaland 
Fana: Mildevann. 

Vi ser at ovennevnte liste gir en del nye opplysninger om 
utbredelsen av vannskorpionen i Norge, bade nar det gjelder 
a flytte de f0r kjente utbredelsesgrenser for arten og med hensyn 
til a fylle ut huller innenfor det arealet der arten f0r var kjent. 
Pa 0stlandet finnes vannskorpionen innenfor et relativt begrenset 
omrade i de s0t0stlige deler, nord til Asnes i Sol0r og til Brandbu 
pa Hadeland. Langs S0rlandskysten finner vi at utbredelsen som 
ventelig kunne v~re, er mere sammenhengende enn det som f0r 
var kjent. Utbredelsen pa Vestlandet, som vi f0r visste gikk nord 
til Stavanger, er utvidet nord til Kopervik og videre til Bergen 
(Mildevann i Fana). 

Kartet i fig. 2 viser vart nav~rende kjennskap til utbredelsen av 
vannskorpionen i Norge. Paliteligheten av et slikt kart er selvsagt 
avhengig av hvilke omrader som er unde.rs0kt og hvor grundig 
unders0kelsene har v~rt. Her skal nevnes litt om bakgrunnen for 
mine egne funn. I arene 1953-57 foretok jeg innsamlinger av 
ferskvannsdyr samt registrering av en rekke 0kologiske data 
pa 0stlandet og S0rlandet, S0r til Kristiansand. Dette omradet er 
stort sett meget rikt pa ferskvannsdyr, og jeg matte naturlig nok 
begrense min oppmerksornhet til spesielt a gjelde en enkelt dyre
gruppe (sneglene). Funn av andre dyr, slik som vannskorpionen, 
ble imidlerdd notert, men unders0kelsene pr0vet ikke pa noen 
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Fig. 2. Utbredelsen ali liannskorpionen (N e pa cin ere a) i Norge. 
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mate a klarlegge utbredelsen av denne arten. Derfor vil man 
innenfor dette omradet sikkert kunne gjore mange nye funn, men 
det er et apent sporsmiJ.l om disse i srerlig grad vil utvide den 
nordlige og vesrlige grense for utbredelsen slik denne fremgar av 
kartet. I arene 1960-62 undersokte jeg resten av Norge, og 
vannskorpionen var da en av de artene jeg spesielt var pa utkikk 
etter. Pa Vestlandet lyktes det meg ikke a finne vannskorpionen 
lenger nord enn til Bergen, og selv her var den bare representert 
pa en eneste lokalitet (Mildevann) til tross for at en rekke av de 
mest frodige vannene ble undersokt. Mellom Bergen og Stavanger 
var det ogsa bare ett eneste funn (ved Kopervik). Pa Vestlandet 
er det derfor sannsynlig at utbredelsen ikke gar stort lenger mot 
nord enn til Bergen, og det rna ansees som sikkert at vannskorpionen 
ikke finnes nord for Sognefjorden. Undersokelsene pa resten av 
Vestlandet (nord for Bergen), i Trondelag og i Nord-Norge var 
aIle negative med hensyn til vannskorpionfunn. 

Faktorer som kan vrere av betydning for a forklare en ut
bredelsestype hos ferskvannsdyr som den vi finner pa kartet 
i fig. 2, skal jeg belyse nrermere senere. For vannskorpionen skal 
her bare anfores: (1) Med hensyn til innvandringsmulighetene etter 
istiden ligger omradene pa 0stlandet og delvis ogsa Sorlandskysten 
gunstig til. Vi rna ogsa huske pa at vannskorpionen kan fly. 
(2) Miljofaktorene pa de ulike steder har sikkert stor betydning. 
Her kommer f.eks. klimaforhold inn i bildet, slik som gunstige 
sommertemperaturer og lang vekstsesong. Dessuten er vannene 
der vannskorpionen finnes, gjennomgaende lavtliggende, i omrader 
der det ofte er marin leire, noe som bade har betydning for strandens 
topografi - bredden blir ofte langgrunn - samtidig som plante
veksten gjerne er frodig og vannets nreringsinnhold betydelig. Pa 
slike nreringsrike lokaliteter finner vannskorpionen lett de nod
vendige byttedyr, og planteveksten gir den muligheter for a gjemme 
seg bort. 

En av forutsetningene for en diskusjon av utbredelsestyper er 
at artenes utbredelse er godt kjent. Denne artikkelen er bl.a. blitt 
skrevet for om mulig a fa interesserte amatorzoologer til a prove 
og pavise vannskorpionen pa nye steder. Slike undersokelser kan 
FaIle i to grupper: (1) Prove a flytte de kjente utbredelsesgrenser. 
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De storste muligheter burde vrere a prove lokaliteter i 0sterdalen 
nordover fra Asnes i Solor, dessuten traktene rundt Hamar og 
eventuelt sondre del av Gudbrandsdalen, samt i andre innlandsstrok 
vestover. (2) Prove a gjore nye funn innenfor det omradet der vi 
vet at vannskorpionen finnes , men hvor det fremdeles er glissent 
med prikker pa kartet. Gunstige omrader kan i sa mate vrere 
Nittedal, Hakadal, Eidsskog, Romskog, Setskog, Bjorkelangen, eller 
omradene ved Skien og Notodden. Likeledes er det opplagt at 
man vil kunne gjore nye funn langs Sorlandskysten og videre 
iallfall til Stavanger, da utbredelsen langs denne kyststripen 
sannsynligvis er enda mere sammenhengende enn det kartet gir 
uttrykk for. 

Summary 
On the distribution of the water scorpion (Nepa cinerea L.) in Norway 

Based mainly on the author's own investigations, finds of the water scorpion 
are indicated in the list on pp. 83-84. Our present knowledge of the distribution 
in Norway is summarized on the map in fig. 2. 
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Smanotiser 
Gravende Asterias rubens og IEquorea vitrina i Oslofjorden 

Under et dykk den 2/2·64 like syd for Moss ble jeg vitne til noe jeg tidligere 
ikke har observert og som kanskje ikke er videre kjent, nemlig at A. mbens 
i enkelte tilfelle graver ereer sitt bytte. Jeg iakttok to eksemplarer, ca. 20 cm 
i diameter, som begge hadde gravet en grop med storste dybde p a 6- 8 em. 
Gropen var traktformet og omgitt av en lav voll av oppkastet materiale. Ved 
nrermere undersokelse viste det seg at sjostjernen(e) hadde lagt seg over andehullet 
til Arctica islandica, som utvilsomt var ment som bytte. De sentrale sugefottene 
var stukket ned i hullet, men dyrets mage var ikke synlig. Hvorvidt sjostjernen 
ville greie 1\ fullfore sitt angrep, var vanskelig ,\ avgjore. Pa det davrerende tids
punkt var skjellet fremdeles levende, men ville vel antagelig do av mangel pi\. 
surstoff, da sjostjernen, som nevnt, blokkerte 'mdehullet. 

Det som gjorde at sjostjernene valgte et sa vanskelig bytte som en nedgravet 
A. islandica, var neppe matmangel, da det tett ved var en storre bestand av 
Modioltls modioltls. 

Den 1/ 1·64 observerte og fotograferte jeg, pa vestsiden av Jeloya i Oslofjorden, 
en hydromeduse p a 8 meters dyp. Ut fra fotografiet ble den bestemt til 
IEqtlorea vitrina. 
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Summary 
Digging Asterias rubens, attacking Arctica islandica and observed 
.!Equorea vitrina in the Oslofjord 

A starfish Asterias rubens was observed in the Oslofjord to have dug out 
and attacked the mollusc Arctica islandica. A specimen of the coelenterate 
.!Eguorea vitrina was also observed in the Oslofjord, at 8 m depth near Jeloya. 

Finn Aarefjord 

Taggknurr, Trigla 1ineata Gmelin 
Eksemplar nr. 2 for Norge ble tatt i reketral den II. mars 1964 10-12 

kvartmil (= ca. 20 km) SSV av Torbjornskjrer fyr i munningen av Oslofjorden. 
Den veide 110 gram og har totallengde 26,9 cm. M.a.o. er den av meget nrer 
samme storrelse som det forrige eksemplaret (tatt 21/2-1962), omtalt i «Fauna» 
1962 s. 108- 111. Fangststedet var tilnrermet det samme som sist, og dybden 
denne gang ca. 120 meter (sist ca. 140 m). Det er samme mann, John Martinsen 
fra Vesteroy pa Hvaler, som begge gangene har tatt denne sjeldne fisken og sendt 
den via «Fredrikstad Blad» til Zoologisk Museum i Oslo. 

Summary 
Trigla lineata Groelin 

The second record for Norway of Trigla lineata was found in the Oslofjord 
in March 1964, near the same site as the first, caught in 1962. 

Edvard K. Barth 

Ringdue i bymilj£l 
En ringdue ble sett og hort pa Oslo Katedralskole 27. mai i ar. Den satt 

pa skoletaket og kurret og var lite venn[ig overfor tamduene i sko[egarden. 
I andre byer i Nord-Europa er det ganske vanlig a se ringduer som er halv

tamme, men dette er savidt vites forste gang fuglen er sett i bymiljo her i landet. 

Summary 
Wood Pigeon in city environments 

A Wood Pigeon was seen and heard at Oslo Cathedral School on the 25th 
of May 1964. 

Carl M01bach Petersen 

Norske 4H's Holkrapport 1963. 
Norske 4H startet opp med «Ho[koppgaven» (snekring, opphenging, stell og 

vedlikehold av fuglekasser) i 1962. Forste !lret hadde 200 4H'ere denne oppgaven 
med 1800 opphengte holker. I 1963 var tallene 465 oppgaver og 5045 opphengte, 
kontrollerte, reingjorre og vedlikeholdte holker. 4H slo inn pa dette emnet 
i forste rekke for a kob[e ungdommen inn pa positive interesser i forbindelse 
med dyrelivet og oke respekten for det. Samtidig hjelper de yare typiske hull
rugere med hekkplasser der moderne og intensiv skogskjotsel har gjort det 
vanskelig for de typiske hullrugerne a finne gode hekkemuligheter. 

Forberedelsene til hekkesesongen 1964 er na i full gang. Det snekres og 
diskuteres i klubbene rundt om i landet om utsiktene foran arets holksesong. 

De vedlagte uttalelsene fra fylkene tyder pa at vi ogs" i ar gar en aktiv holk
sesong i mote. 

0stfold: 
Jeg tror nok flesteparten kommer til a ga videre med oppgaven. Det er utrolig 

hvor flinke disse har vrert til a fa lest boker som handler om naturen og fugler. 
De har ogsa pa enkelte klubbmoter holdt kaseri. Spesielt morsomt er det a ha 
med disse pa skogvandringene. 

88 

I denne 110lken holder den gra f/uesnappcrell tit. 
(Foto Bjorn Bjornsrud) 

Det er ogsa flere skogteknikere, assistenter eller andre som har sitt daglige 
arbeid i skogen som n,\ er villige til a f0lge oppgavene i de forskjellige klubbene. 
Dette synes jeg e;' et fint tilrak, og det styrker interessen hos de unge. 

4 H -i nstrukt0rCll 

Hedmark: 
Her skriver jeg om en ting jeg syntes var veldig trist. En dag jeg kom hjem 

for ,\ se til holkene mine, fant jeg 2 av dem plyndret, det var en strerholk og 
en kjottmeisholk. Jeg har tenkr " fortsette med oppgaven neste ar. 

Kjel! EinG1sen, Bmmunddal 

Det er is",r holk nr. 19 jeg synes det er noe rart i. Forst kom bliHneiscn der 
og bygde reir og fikk lagt ett egg, helt til pilfinken kom og hey ut blameisen + 
det ene egget den hadde fbtt lagt. Deretter bygde pilfinken om reiret, men la 
ikke ett eneste egg. 

Lars Kapdrud, Vddre 
Jeg har lenge hatt interesse for fugler. Selv om jeg slutter til neste ar i 4H, sa 

kommer jeg til " fortsette med " henge opp holker. 
Hans Martin H@rsancl, Adalsbruk 

Jeg likte oppgava godt. Det var ei grei oppgave syntes jeg. Men jeg har ikke 
noe srerlig lyst til a fortsette med den neste ar. 

Ashild Karenersen, Asb)gda, Rena 

Jeg likte denne oppgaven meget godt, fordi jeg er meget interessert i fugler, 
og liker a hjelpe dem. Til neste ar skal jeg ikke ha denne oppgaven, men holkene 
mine skal jeg fortsatt reingjore og vedlikeho[de. Jeg har tenkt pa om jeg skat 
henge ut noen holker til for kjottmeis til varen, for aile de holkene var bebodde. 
Jeg [rerte svrert mye om fuglene av denne oppgaven. 

Solvdr Hagen, Kjern11loen 
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Jeg liker oppgaven godt og vii fortsette og utvide den til neste ar for jeg synes 
den er interessant. 

Knltt M. Morheim, Flisa 

Det er altfor lite fugleholker satt opp til aile fuglene. Aile mine holker hadde 
nok blitt bebodd, hvis det ikke hadde blitt slagsmal mellom fuglene i to holker. 

Edgar Kristiansen, Kjemmoen 

Neste ar har jeg tenkt a ha mange flere holker, for jeg symes det var veldig 
moro. Fuglenc kom og fl0Y hele dagen, og det var veldig moro a se demo 

Lars Haakendsen, Ring 
Oppland: 

En kan for 0vrig regne med at iallfall 800 holker var bebodd. Stort sett sa 
har aile bebodde holker hatt framf0rte kull sj01 om en ser av rapportene at 
enkelte er f0vet, andre skydd. 

Interessen for oppgaven er stor og ser ut til Ii 0ke. 
4H-instr"kt0ren 

Buskerud: 
Denne oppgaven er mottatr med all interesse i vart fylke. 4H-medlemmer 

med denne oppgaven har utf0rt et meget godt arbeid, foreldrene til disse med
lemmene har ogs1\ blitt interesserte i fugler og 4H. 

Med stlldieplan til denne oppgaven vii den bli en av de mest popuhere 
oppgavene i 4H. 

Avisene i vart fylke har v~rt s~rlig interesserte i denne oppgaven, og den er 
stadig blitt omtalt der. Medlemmene har notert mye om holkene og livet som 
har vrert der, ting som vi aldri kunne tenke oss hvis vi ikke hadde fulgt med 
pi\. en slik oppgave. Interessen for holkene er st0fst i HaUingdal. 

4H·instrukt0ren 
Telemark: 

Det er mykje som tyder pa at denne oppgava vil fa aukande interesse i tida 
som kjem. Etter vart syn er det ei fin og h0velig oppgave for 4H. 

4 H -sekreta?ren 
Aust-Agder: 

De som bar fllllf0rt holkoppgaven, har gjort seg flid med den, og interessen 
er god. Jeg er sikker pit det blir anda flere som tar holkoppgaven neste ar. 

4H-instr"kC0ren 
Vest-Agder: 

Her skulle v~re muligheter for ekspansjon innom denne oppgava. 
4H-sekreta?ren 

Hordaland: 
Det blir flere og flere som velger denne oppgaven etter hvert som de far se 

resultatet av den og blir kjent med hva oppgaven g:h ut pa. 
4H·instru/<t@ren 

Sogn og Fjordane: 
Ein fekk det inntrykk na pi! utstillingane at denne oppgava hadde mykje 

for seg. Det var gjerne denne oppgava som vart mest diskutert og som medlem
mane gjekk mest inn for. Alle som hadde denne oppgava na i sumar, vii halda 
fram til komande ar ogsa, sa til sumaren blir det mange som kjem til a ba 
fugleholkar. Det er ei sv~rt god oppgave. 

4H-sekretceren 

M0re og Romsdal: 
Aspiranter og juniorer som hadde disse oppgiivene, var svert interesserte, og 

det hadde og vekt interesse blant mange av foreldra til medlemmene. Mange 
fuglehistorier fekk eg h0yre i sommar nar eg vitja desse fllglegutane. Dei fleste 
hadde 3 bebodde holkar, men det var og dei som h adde opptil 8 stk. UtstiUingane 
av oppgavene var og mange plassar flott. Dei hadde inne trestammer med holkane 

festa pa, og somme hadde kornband ved siden avo Eg trur detre med fug leholkane 
er ei oppgave som rakar midt i blinken for mange gutar, og eg ser det og som 
ei nytrig oppgave at dei vert kjend med naturen og far respekt for den. 

4H·instrakt0ren 
S0r· Tr0ndelag: 

Detre er en oppgave som bar fanget stor interesse blant 4H-medlemmene, og 
de aller fleste som har hatt oppgaven i ar, har uttalt at de vil fortsette med den 
og utvide antall holker til neste ar. Det blir sikkert og mange nye som tar til 
med oppgaven. 

Holkoppgaven har og fatt meget god omtale av foreldre, i det at de setter 
stor pris pa at ungdommen l~rer a verne om og hjelpe smMuglene i staden for 
ara ne egg og reir. 

4H-instr"ktoren 
Nord- Tr0ndelag: 

Svarene som er kommet inn, gjenspeiler at det blant de unge er meget stor 
interesse for denne oppgaven; og de som har begynt pa den, linner den meget 
interessanr. I sp0rreskjemaet som ble utsendt, sp0rres det spesielt om hvordan 
4H'erne liker oppgaven og om det har hendt noe spesielt i eller omkring holkene. 
- Jeg liker oppgaven godt fordi jeg liker ,\ gil i skogen, lyder et svar. - Det har 
styrket min interesse for fugler, svarer en annen. En tredje rapport inneholder 
en stor skuffelse formet i disse enkle ord: «Det var ikkje noko i bura mine». 
Oppgaven krever en god porsjon talmod, men du verden sa l~rerik den er. 
- En oppdager noe nytt som en ikke visste om fugler. - Stor spenning hver 
gang jeg skulie se om holkene. - Det har hendt st~ren er blitt sa tam at jeg kan 
stryke den. - Slik lyder en del andre svar. Men det er ogsa andre skuffelser 
enn de som er nevnt. To svar forteller at det ble bvepsebol i stedet for fuglereir 
i en holk, og det var vel litt overraskende. Men rapportene gir ogsa interessante 
opplysninger om ornitologi. F.eks. forteller en at i en kasse klekket lauvmeisa 
og hadde flygeferdige unger den 13. juni. Straks etter overtok en svart og hvit 
fluesnapper den ledige kassen - og 5 unger va r flygedyktige den 1. august. Men 
«gleden og sorgen vandrer tilhope» ogsa her, og en sommerens lille tragedie 
ligger i rapporten fra en ung mann som forteller - det var noen slemme gutter 
som rev ned holkene og tok eggene. 

4 H -sekreta?ren 
Nordland: 

Hvor mange som har tenkt a fortsette med oppgaven neste ar, vet jeg lite 
om enna, men det er grunnn til a anm at en ganske stor del av disse som har hatt 
fugleholkoppgaven i ar, vii fortsette med oppgaven. 

4H-instrukt0ren 
Troms: 

Jeg kan dessverre ikke si at interessen for bolkoppgaven er s~rlig stor. Den 
er i aUe faU betydelig mindre enn jeg pa forhand hadde trodd. Etter det jeg har 
forsratt, vii nok ikke aUe som i ar har hatt denne oppgaven fortsette neste ar. 
Personlig ser jeg like stort pi\. holkoppgaven som f0r, og til neste sesong vil jeg 
fors0ke ,i pavirke flere av yare 4H 'ere til 1\ velge fugleholker til arbeidsoppgave. 

4H-sekret=en 
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Bokanmeldelser 

S. A. BARNETT; A study in behaviour. 

Principles of ethology and behavioural physiology, 

displayed mainly in the rat. 

Methuen & Co., London. 1963. 

288 s., hvorav 8 hels. fotoplansjer; 74 tekstfig. 

Pris kr. 57,00. 


«Some research workers will always like to watch animals, while others 
will prefer cathode ray oscillographs» ... of those who study behaviour, some 
will crouch over rats in problem boxes while others lie in bogs peering through 
a binocular ... all these activities are desirable and ... none is morally superior 
to any other.» 

Det er en av de verdifulle egenskaper i denne boken at den godtar nytten 
av ulike fremgangsmater, og prover 11 analysere sa objektivt som mulig hvordan 
forskjelligc fag kan bidta til en forstflelsc av dyrenes adferd. Fordi utgangspunktet 
er zoologi, og ikke dyrepsykologi, interesserer forfatteren seg ikke hovedsakelig 
for laering eller avvikende oppf",rsel, men for hele den normale adferd hos 
dyret, dens evolusjon og funksjon, dens utvikling hos individet, og de indre og 
ytre faktorer som forarsaker den. 

Bokens premise er at, selv om sammenliknende etologi ma bygges pa 
opplysninger fra forskjellige arter, kan etologiske prinsipper bli illustrert fra en 
art. I den brune rotte RattLLs non'egicLLs har man et utmerket materiale, ikke 
minst pa grunn av aile de kontrollerte eksperimenter og kvantitative data som 
foreligger om dens adferd, fysiologi, og nevrofysiologi. I tillegg hal' en muligheter 
for a sammenlikne adferden av forskjellige laboratorieraser og ville raser av 
en art, og dessuten sammenlikne denne med en merbeslektet art, den svarte 
rotten R. rarttls. Barnett har ogsa fors0kt a bringe inn data fra andre dyr, hvor 
han anser det som verdifullt. Men en av svakhetene ved boken er at svrert fa 
eksempler er blitt hentet fra det store etologiske materiale vi har fra andre 
dyregrupper enn pattedyr. Dette henger sikkerr sammen med at han betrakter 
etologi hovedsakelig som en gren av fysiologi, og, pa trOSS av sitatet ovenfor, 
legger mest vekt pa fysiologiske analyser (best kjente fra rotter) av adferd - noe 
som vii skuffe dem som tror at evolusjonrere og funksjonelle analyser er like 
viktige. 

Boken er godt organiserr og skrevet i en klat', meget konsis, men samtidig 
lesverdig stil. Barnett begynner alltid fra generelle observasjoner av hva dyret 
gj0r i ulike situasjoner, og fra disse stiller han de teorctiske problemer som 
ma besvares for a forklare adferden. Han beskriver deretter de viktigste under
s0kelser som belyser disse problemene og oppsummerer etter hvert konklusjoner 
man kan trekke av resultatene. Definisjoner av aile begrep er bygget 0PP slik 
pa en logisk mate. 

Etter en kort oversikt over generelle etologiske prinsipper tar forfarteren 
opp de ulike adferdsomra.der hver for seg; «utforskningsadferd» (exploratory 
behaviour), og de vanlige bevegelser en rotte gjor i sitt leve·omrade; ernrerings
adferd, bl.a. de faktorer som stimulerer hamstring, vaig av f0de, osv., og de 
som regulerer mengden av mat som spises; sosial oppforsel, de adferdsm0nstrene 
som muliggjor samvrer mellom rotter og de som utloser kamp og territorial 
oppforsel; og forplantningsadferd og yngelpleie. Til slutt kommer kapitler med 
ypperlige diskusjoner om mere teoretiske emner; drifter, motivasjon, lrering, 
og hjernens rolle i reguleringen av adferd. Boken er ogsa forsynt med en liste 
over faguttrykk, en verdifull fortegnelse over nyere oversiktsartikler og en 
bibliografi med 344 henvisninger. 
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«A study of behaviour» kan anbefales for dem som har en bakgrunn i zoologi 
og fysiologi, som er interesserte i adferden hos dyr og som vil ha et godt grunnlag 
til a forsta det kompleks av faktorer, hovedsakelig fysiologiske, som pavirker 
den. For det formalet egner boken seg godt som en lrerebok. Men en vil ogsa 
Q)!lske a supplere den med originale studier som gil' et mer levende inntrykk 
av urvikling og funksjon av adferd og forholdet mellom adferd og andre sider 
av dyrenes biologi enn det man far ved lesningen av denne boken alene. 

Joan Helen Haatlie 

ROBERT GALAMBOS; Nerver og muskier. 
Cappelens realboker 1963. Oversatt av Per Bergsjo. 
125 s. Kr. 10,00. 

Dette er den f",rste i serien av Cappelens «Realboker» som er oversettelser 
av den amerikanske «Science Study Series». Serien er planlagt med over 100 bind 
som skal dekke aile naturvitenskaper. 

Denne lille boken gir et meget godt resyme av hvorledes nerver og muskier 
arbeider bade hver for seg og sammen i en organisme. Bokens innhold gar for 
sa vidt ikke utenom hva man burde vente av yare artianere. Boken apner med 
et forblommet kapittel om et bes0k pa et hospital, der den hvitkledte allvitende 
innvier oss utrolig enfoldige i en Medisinerens verden. Etter dette nesten parodiske 
kapittel kommer sa et om Galvanis forste elektrofysiologiske fors0k. Deretrer 
et kapittel om membranteorien for nerver og muskIer og ett om bioelektrisitetens 
grunnlag. Deretter kommer noen mer fysiologiske avsnitt, nervestimulering 
i kroppen og hjernens elektriske utladninger. Boken avsluttes med et kapittel 
om fysikk, biologi og tid. 

Stort sett er fremstillingen klar, og oversettelsen virker god. Jeg tror den 
v:'\kne gymnasiast ville ha glede av a lese boken, og jeg antar at biologi·lektorer 
i sin alminnelighet b0r lese den. Den omhandler jo stoff som, skj0nt det er 
kommet inn i zoologipensum forst de siste par ar, har vrert vel kjent de siste 
15 ar og som har stor betydning for a kunne forsta hvorledes dyr beveger seg 
pa en koordinert mate. 

Boken er enkelt, men meget klart illustrert. En del av tegningene er gode 
nok til at en kan gjennomfore skoJefol'sok pa grunnlag av dem og av teksten. 

J. B. Steen 

MICHAEL W. OVENDEU; Liv i Universet. 
Cappelens realb0ker 1963. Oversatt av Tor Bjerkman. 
112 s. Kr. 10,00. 

Dette er den :ittende boken i Cappelens serie «Realboker». Boken er utstyrt 
med en undertittel; «Kan det bo mennesker utenfor jorden», som gjor det klart 
at Cappelen ikke vet hva boken inneholder. Forfatteren reiser to sporsmal; 
Det ene er; Kan det tenkes noen form for liv utenfor var klode?; det annet er: 
Kan andre kloder ha samme form for liv som finnes pa Val' klode? For a belyse 
disse sporsmal sammenlikner han jordens geologiske og meteorologiske milj0 
med der pa andre planeter. Likeledes trekker han frem endel grenser for det 
miljo hvor liv, slik vi kjenner det, kan besta. Pa grunnlag av dette trekker han 
den alminnelige slutning at liv slik "i kjenner det kanskje finnes pa Mars, men 
neppe pa noen av de andre planeter. Om liv av andre typer finnes pa andre 
planeter, sier han - som mange andre - at det kan han ikke si noe om pi\. 
grunnlag av de foreliggende data. 
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Boken er bade vederheftig velskrevet og beundringsverdig godt oversatt. 
Den er en sammenfatning av den viten over emnet som kan serveres i populrer 
form. Men boken har ingen intellektuell spenst i likhet med f.eks. G. Gamovs 
b0ker over liknende emner. 

J. B. Steen 

VLADIMIR POKORNY: Principles of zoological micropaleontology. 
Vol. I. International series of monographs on Earth Sciences, vol. 10. 
U.S. Geological Survey, Washington D.C. 

Pergamon Press, Oxford, London, New York, Paris, 1963. 

Pris kr. 10,00. 


Den originale tsjekkiske utgave av Vladimir Pokorny's lrerebok, «Zaklady 
zoologicke mikropaleontologie», utkom i 1954 som en sammenarbeiding av 
hans forelesninger i mikropaleontologi ved Karls·Universitetet i Prag. I 1958 
utkom en revidert og urvidet rysk utgave, «GrundzUge der zoologischen Mikro· 
palaontologie», under vitenskapelig redaksjon av Kurt Diebel. Begge disse b0ker 
fikk meget god mottagelse, og har erobret en selvf0lgelig plass som lrereb0ker 
og oppslagsverker ved mange universiteter, f0rst og fremst i Europa. 

Det er derfor helt naturlig at boken na er kommet i engelsk oversettelse. 
Oversettelsen er foretatt av K. A. Allen, mens John W. Neale har forestatt 
redaksjonen. Bortsett fra spraket er boken i alt vesentlig den samme som utgaven 
av 1958, bare uberydelige forandringer er foretatt. At den allikevel er 70 sider 
st0rre enn den ryske utgaven (652 sider mot 582 sider) skyldes antagelig det 
rypografiske utsryret. Satsen er luftigere og rypene st0rre. Den tyske utgaven 
var forsynt med opplysende kolumnetitler (sidetitler). Venstre-oppslaget fortalte 
hvilken orden, h0yre-oppslaget hvilken overfamilie og familie som var under 
behandling. Til stor hjelp under bladingen i arbeidet. Den amerikanske utgaven 
har ogsa kolumnetitler: til venstre fortelles hva hele boken heter, til h0yre 
hvilken orden som behandles. Altsa et tilbakeskritt. Ellers er forfarrernavnene 
i den systematiske delen satt med sa store typer at det, iallfall i f0rste omgang, 
virker forsryrrende. 

Boken behandler radiolarier, thekama ber, foraminiferer, tintinnider, chiti 
nozoer samt hysterikosfrerer og lignende mikroorganismer. Hovedvekten er 
lagt pa foraminiferene, 432 sider er spesielt viet dem, og dertil henter de interes
sante innledningskapitler om historie, pmvetagning, preparering og lignende, 
i stor utstrekning eksemplene ira denne gruppe. For alle grupper, men spesielt 
nar det gjelder foraminiferene, er biologi, genetikk, morfologi og morfogenese 
og ikke minst 0kologi inngaende behandlet. Dette er helt i trad med den vei 
moderne mikropaleontologi har sh'm inn pa og som den ma ga hvis mikrofossilene 
skal bli mer enn blott og bart stratigrafiske «markers». Bare inng~\ende studier 
pa de ovennevnte felter kan gj0re dem til fullverdige pale00kologiske indikatorer. 
Ikke bare i den rent vitenskapelige mikropaleontologi, men ogs!! i den anvendte 
er dette et 0kende behov. Det sparres ikke bare etter stratigrafiske enheter, men 
mer og mer ogsa om sedimentasjonsbetingelser, hvordan artet seg dengang 
det fysio-kjemiske milj0? 

De systematiske avdelinger, srerlig foraminiferenes systematikk, bygger pa 
og er en videre utforming av M. Glaessner's i hans «Principles of micropaleonto
logy» fra 1945. Den skiller seg pa vesentlige punkter fra J. A. Cushman's 
(<<Foraminifera, their classification and economic use», 1928, tredje trykning 
av fjerde utgave, 1955), som stort sett er eneradende i Amerika, og ogs;, fra 
Loeblich og Tappan's «Suprageneric classification of the Rhizopodea», 1961. 
Systematikken, slik vi overtar den, bruker den og eventuelt utvikler den, er for 
en stor del underlagt tradisjon og vane. Det er tungt a ga med pa noe nytt. Men 

det virker unektelig naturligere a fa cassidulinidene plassert i overfamilien 
Buliminoidea etter underfamilien Bolivininae, slik Pokorny gj0r det, enn langt 
ut i rotalidene. Elphidium-formene synes, som Pokorny fremstiller det, naturlig 
a h0re hjemme langt ute i systemet, ikke foran buliminidene. Pa den annen 
side {0lger Pokorny og Cushman hverandre i distribuering av slektene Lagena, 
Oolilla, Fissurina og Parafissurina: Lagena i familien Nodosariidae (= Lagenidae), 
OoUna og Fissurina (tilsammen = Entosolenia) i familien Buliminidae og 
Parafissurina i Pleurostomellidae ( = Ellipsoidinidae). Rimeligere ville det vrere 
a gi alle plass i den f0rste familie. 

En verdifull egenskap ved Pokorny's bok er at den i stor utstrekning refererer 
nye russiske unders0kelser innen mikropaleontologien. De er rikelig representert 
savel med figurer og beskrivelser som i de utf0rlige litteraturlister. Boken vil 
derfor sUi en h0yst pakrevet bro mellom to veldige arbeidsmarker. Litteratur
listene er f0rt frem til 1957. Foraminifer-delen i boken er dessuten avsluttet 
med en kort men nyttig liste over de mest alminnelige foraminiferologiske 
termer pa engelsk, fransk, rysk og russisk (transskribert). (En femspraklig og 
mer omfattende ordbok, «Diccionario foraminiferologico plurilingue» ble 
urarbeidet av E. Boltovskoy i 1956). 

Den amerikanske utgaven av Pokorny's bok har brutt en stor spraklig 
skranke. Den vii fa berydelig og fortjent utbredelse i den engelsktalende verden. 
Bind 2, som skal omhandle svamper, koraller, scolecodonter, conodonter, 
ostracoder, echinodermer og otholitter, kan im0teses med st0rste interesse. 

Rolf W. Feyling-Hanssen 

RA YMOND F. DASMANN: African Game Ranching. 

The Commonwealth and International Library of Science, 

Technology, Engeneering and Liberal Studies. 

Pergamon Press. Oxford, 1964. 

75 sider. Pris 7 s 6 d. 


Dette er en usedvanlig godt skrevet og innholdsrik liten bok. Den gir i et 
notteskall en mengde opplysninger som ellers ikke er lett tilgjengelige. Enhver 
zoologiinteressert vii ha glede av boken. 

Forfatteren begynner med en beskrivelse av Afrika, vi far litt historikk og 
litt geogran som kan vrere godt a ta med. Her finner en ogsa en liste over 
Afrikas hovdyr (Ungulata), et godt eksempel pa den tropiske faunas artsrikdom. 
Det fins 62 arter av hovdyr og enda er ikke listen komplett. 

Taksonomisk er det selvsagt nok av ting a gj0re i dette enorme kontinentet , 
men det er farst i de seneste 20 arene at okologien for alvor er kommet med 
i bildet. De fleste undersakelsene is" mate er publisert i de seneste 10 ar. 
Fors0mmeIsene har apenbart vrert store. 

La meg forst gj0re et fors0k pa a summere opp en del ting som direkte eller 
indirekte bemrer de problemer vi har i omrndet. 

Det normale, menneskelige dagsbehov for protein skal vrere 80 g, hvorav 
30 g av animaIsk opprinnelse. [ Nigeria er det daglige konsum av protein 70 g, 
og av dette er 5 g av animalsk opprinnelse. Med andre ord et stort underskudd. 
Proteinbehovet blir forsokt dekket ved tilf0rsel av fisk bade fra ferskvann og 
sjoen, og gjennom husdyrhold og viltet. 

Som bekjent er uhyre store omrilder i Afrika tsetseflue-innserte; husdyrene 
far anfall av nagana og trives ikke. Det blir altsa viltet som da ma forsake a dekke 
proteinbehovet. Og sa blir viltet borte etter hvert pa grunn av utilfredsstillende 
viltpleie. I tillegg kommer en alvorlig sak, nemlig krypskytingen. Den er drevent 
organisert og bestar av store gjenger som driver det helt systematisk. Som 
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eksempel kan nevnes at i Nord-Rhodesia blir grubelandsbyene for en sror del 
forsym med kj0tt av dyr som er tatt ulovlig. 

Vanstellet er uhyre_ Jeg har funnet frem en del dyrs skjebne: 
Ikke elefanter i Kappstaden unmatt noen fa stammer i reservater. 
Hvitt nesehorn utryddet i hele S0r·Afrika og Rhodesia unmatt en liten rest 

i et reservat i Zululand. Lenger nord er utbredelsen diskontinuerlig. I Uganda 
er del' ingen reservater sa det stiir i fare for a bli totalt utryddet. 

Svart nesehorn utryddet i Kapplandet og NataL Lenger nord i sterk tilbake· 
gang. 

Quagga'en (en sebraart) er totalt utryddet. 
Den blii. anti lopen er totalt utryddet . 
Gjennom mesteparten av Syd-Afrika er ilodl1esten utryddet. 
Fjellgorilla og bongoantilopen star i fare for a bli utryddet. 
Likedan krokodillene. Sk innet er sterkt ettertraktet, og bestanden avtar. 
Dusinvis av andre engang vanlige dyr eksisterer bare som godt beskyttete 

rester. 
Arsaken til elendigheten skyIdes rovdrift bade av europeere og innf0dte. 

Lenger og lenger innover i landet har sivilisasj onen bredt seg, noe som setter 
sitt ubonnh0rlige preg pa dyrelivet. Det verste er jo at dette fortsetter den dag 
i. dag - til tross for aHe fete o rd om conservation. V ilt-departementer skal 
finnes i nesten alle regjeringer, men like fuHt gar det til bake med dyrelivet. 
Og grunnen har vi: Vi er her i Afrika, som over kloden ellers, stillet ovenfor 
en sterk befolknings0kning. 

Regjeringer kan finne pol mye rart. For a bekjempe naganaen har de sorget 
for a fa skutt ned store v iltmengder, slik at de er pa grensen til utryddelse_ 
Men det hjalp ikke. Tsetsefluen med sine trypanosomer trives utmerket frem· 
deles og naganaen herjer. For a si med Dasmann: «The whole business resembles 
a sort of government-sponsored madness». 

En ting for seg er at utryddelsen av viltet og introduksjon av husdyr odelegger 
nreringsgrunnlaget, og resultatet er 0rken. 

Dasmann foretok en unders0kelse mens han var der. Han og en kollega 
katalogiserte sa godt de kunne viltet pa en bestemt farm. Sa beregnet de hvor 
stor prosent de kunne skyte ned, og s,' gikk de i gang. Resultatet var, noe som 
for 0vrig har vrert kjem lenge, at viltet kan gi bedre avkastning enn husdyrhold. 
Dette gjaldt en farm i Rhodesia. 

Ja, slik hoper problemene seg opp. Det er synd pa biologene fra aHe verdens 
kanter som engasjeres for it rydde opp i uforet. 

Men les om dette selv i dr. Dasmanns bok. Den gir problemene pa en lettlest 
og instruktiv mare. 

Per Kmvig 

North Atlantic Biota and their histor.,.. 

E.: Askell Love. Pergamon Press, Oxford 1963. 

430 s . Innb. £ 5. 


p" universitecet i Reykjavik ble det i juli 1962 holdt et symposium med 
stotte av NATO. Der deltok et amall innbudte botanikere, zoologer og geologer, 
de fleste fra Ska;"'dinavia, men ogsa noen fra andre land . Foreliggende bok gjengir 
de foredragene som ble holdt, i alt 26. Askell Love hal' skrevet en innledning 
og en sammenfatning til slun. 

Av foredragene er syv geologiske (iallfall overveiende), seksten botaniske og 
tre zoologiske. Dette tallforholdet er ganske betegnende. Det er f0rst og fremst 
botan ikere som sliter med problemer som synes ~ "rere uloselige om man ikke 

ancar at ilere eller ferre arter har kunnet overvintre under siste istid, og til dels 
ogsa at fordelingen av land og hav til sine tider har vrert sterkt forskjeHig fra 
hva den er i dag. Zoologene kom senere inn i bildet, men ogs!\. fra den side er 
det blitt trukket frem forhold som synes a vrere umulig a forklare uten at en 
antar geografiske og klimatiske tilstander som avviker fra dem vi har i dag og 
fra dem som man tidligere pleide regne med hersket under istidene og inter
glas ialtidene. 

Her skal bare nevnes noen hovedpunkter fra de zoologiske avhandlingene. 
Carl H. Lindroth (Lund) behandler srerlig bilJefaunaen og mener at det er 

helt nodvendig a anta at der har vrert landforbindelse Europa.Island·Gronland 
(men ikke videre over Davisstredet) og at faunaen har overlevd minst en istid, 
sannsynligvis flere, in situ pa kystrefugier pa Island, Gronland og sannsynligvis 
ogsa Freroyene. Som et nytt argument for denne ide nevner han at en avsetning 
fra Riss.Wurm-interglasialen nrer Reykjavik inneholder rester av syv billearter. 
En av dem kan ikke bestemmes til art. De andre seks fins ogsa i den mivrerende 
billefauna pa Island, og tre av dem kan ikke fly. Han sp0r: «Er det virkelig 
innenfor sannsynlighetens grense a anta at Riss· \Vurm-interglasialfaunaen pa 
Island ble utryddet og sa senere, i postglasial tid, ble erstattet igjen ved at de 
samme arter, til dels ikke·flyvende, innvandret over havet I». 

P. Omodeo (Siena) gir en oversikt over jordboende o ligochreter pa begge 
sider av Atlanterhavet og deres utbredelsesforhold, som til dels er ytterst eien· 
dommelige (for eksempel, en spes ialist kunne godt forveksle en samling mete
marker fra Patagonia med en fra Kapp, mens der ikke er noen likhet i denne 
henseende mellom Chile og Brasil). Han mener at kontinentforskyvningsteorien 
enkelt og fullstendig forklarer disse utbredelsesforhold, men innt0mmer at 
gyldigheten av teoden bare kan bevises eHer motbevises av geofysikere_ For 
det nordatalantiske omradets vedkommende mener han at den meget store 
likhet i metemarkfaunaen i Nord-Europa og Nord-Amerika bare kan fork lares 
ved en landbro over Atlanterhavet. 

Henrik "/i. Walden (Goteborg) behandler landsneglene, som gir et hell' 
annet bilde. Allerede i slutten av mesozoisk tid ser man en s tor forskjell i 
gastropodfaunaen i Europa og Nord-Amerika, noe som har vedvart frem til 
i dag. Men for Europas vedkommende har den navrerende fauna intet til fe lles 
med den mesozoiske. Der er ingen tegn til at Nord-Amerika har fatt noe tilskudd 
av landsnegler fra Europa (bortsett fra en begrenset utvikling av holarktiske 
taxa), heller ikke er der noen utvilsomme eksempler pa at nordamerikanske 
arter er kommet over til Europa . Denne dyregruppen gir a ltsa grunnlag for 
heIt andre slutninger enn billene og metemarkene. 

De andre avhandlingene skal ikke omtales nrermere her. Helr overveiende 
uttaler forfatterne seg i favor av hypoteser om overvintring under istiden, til 
dels ogs;' landforbindelser i forholdsvis sen tid over Atlanterhavet. Om argu· 
mentene og detaljene i tydningen kan variere en del, er der likev",l en sam· 
stemm ighet som egentlig bare Fregri og Hoppe bringer noen disharmoni inn i 
ved en mer reservert holdning og ved a peke pa vansker som tilsynelatende er 
blitt oversett. 

Ol'e Arbo H<ilcg 

W. T. W. POTTS and GWYNETH PARRY: 

Osmotic and Ionic Regulation in Animals. 

Pergamon Press. Oxford 1964. 

423 s. Pris 60 sh. 


Da August Krogh i 1939 p ubliserte sin na beromte bok, «Osmoregulation in 
Aquatic Animals», var det fremdeles mulig bade a gi en adekvat behandling 
av stoffet, og samtidig :l. referere samrlige relevance enkeltarbeider. Den enorme 
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tilvekst av publikasjoner i de senere ar har gjort det praktisk umulig a tilfredsstille 
begge disse krav. Senere oversiktsarbeider har saledes, for a fylle kravet om 
fullstendig referenseliste, blitt begrenset til mer snevre felter enn hva Krogh 
kunne gj0re. 

I etterkrigstiden har det vrert en enorm fremgang i den analytiske metodikk. 
Dette har i sin tur f0rt til at man bl.a. har revidert tidligere oppfatninger av 
enkelte osmoregulerende prosesser. De nye synspunkter er gjort gjeldende i en 
rekke oversiktsarbeider, men noen samlet, komparativ oversikt har ikke vrett 
tilgjengelig. Det er derfor et stort savn som dekkes med utgivelsen av boken 
«Osmotic and Ionic Regulations in Animals». Boken favner, som tittelen angir, 
meget vidt. Den er velskrevet, og dens logiske disposisjon bygger pa n0kkel· 
arbeider. Fra referensene til disse apnes muligheten for den interesserte til 
fullstendige litteraturstudier innen mer snevre omrftder. 

Det er derfor pa alle mater en glede i\ kunne henlede oppmerksomheten pa 
denne utmerkede boken. 

Rolf Lange 

V. G. DETHIER: The physiology of insect senses. 

Methuen & Co. London 1963. 

266 sider, 99 figurer. Pris: 42 sh. 


Professor Dethier er en velkjent insektfysiolog som gjennom en arrekke hal' 
publisert verdifuUe arbeider over kjemisk sansing hos insekter og som tidligere 
har utgitt meget lesverdige b0ker over dette emne. I den foreliggende bok 
behandler han insektenes sansefysiologi ut fra almene fysiologiske synspunkter. 
Foruten et par generelle kapider har boken st0rre kapitler om mekanisk-, lyd
kjemisk- og fotoresepsjon, og dessuten et kortere kapitel om reaksjoner pa 
fuktighet. Som Dethier selv gj0r oppmerksom pa, er temperatursansing ikke 
tatt med fordi det foreligger fa opplysninger av fysiologisk verdi pa dette omdldet 

Boken viser den sterke utvikling som har funnet sted innenfor sansefysiologien 
i de senere ar, og den brerer preg av de tekniske fremskritt som er tatt i bruk, 
som f.eks. elektronmikroskopi og elektroniske malinger av elektriske for
andringer i nervevevet. Atferdsmessige reaksjoner som indikasjon pa sansing er 
imidlertid ikke blitt gjort overfl0dige som metodiske midler av den grllnn. Det 
liUe anmelderen har hatt mulighet til a vurdere grundigere, gir som aUe Dethier's 
arbeider et meget solid og tiltalende inntrykk. Boken inneholder en litteraturliste 
p:'t ca. 700 arbeider, vesentlig fra de senere ar. 

Som nevnt er boken sktevet ut fra almene fysiologiske synspunkter. Den 
tar ikke for seg atferdsstlldier, og de som er spesielt interessert i emner som 
sansing i relasjon til orientering eUer vertsvalg, v il ikke finne spesieUe kapitler 
om dette, men stoff av interesse pa mange forskjellige steder. Opplegget av boken 
gj0r at den skulle vrere av like stor interesse for fysiologer som entomologer 
80m er interessert i sansefysiologi, og den kan varmt anbefales begge disse grupper. 

Ame Semb Johansson 

A. M. NIKOL'SKII: Reptiles. 

Vol. 1. Chelonia and Sauria, 352 sider, 

og samme forfatter: Amphibians, Salientia and Caudata, 225 sider. 

Begge er utkommet i russisk opplag i serien 

Fauna of Russia and adjacent countries 1915 resp. 1918. 

I engelsk oversettelse: Israel Program for Scientific Translations, 

Jerusalem 1963 resp. 1962. 

Pris ikke angitt. 


Russisk litteratur er pa grunn av sprakets egenart vanskelig tilgjengelig for 
vesterlandske forskere. I de senere arene er der imidlertid satt i gang en livlig 
oversettelsesvirksomhet i USA, i Europa og ogsa i Israel. Forlager i Israel 
(Israe Program for Scientific Translation, IPST) har prisverdig begynt a oversette 
russisk faunistisk litteratur, og som f0rste verk er utkommet de to ovennevnte 
arbeider av den kjente russiske herpetologen og dyregeografen A. M. Nikol'skii. 
Begge arbeidene omfatter datidens (1915, 1918) kjennskap til de arter amfibier 
og reptiler, eksklusive slanger, som forekom inncnfor grensene av tsartidens 
Russland, sammen med en del arter hvis utbredelse tangerer omradet eUer 
ligger inntil. B0kene inneholder bestemmelsestabeller, diagnoser pa latin, 
beskrivelser av ytte morfologi, redegj0relse om de forskjellige artenes levesett 
samt utbredelse. Forfatteren har fors0kt ~l anvende trimer nomenklatur og 
klargj0re sp0rsmalet om raser og arter . Imidlertid var j,) alt innenfor den nye 
retningen av systematikken enn,i nytt og upr0vd. Morgans genetiske arbeider 
var nettopp begynt a utkomme. Harter's store verk over palearktiske fugler, som 
betydde sa mye for gjennombruddet av trimer nomenklatur, var nettopp p1ibegynt 
(1910). Det var ikke mange som hadde fors0kt seg innen herperologien. Selve 
rasebegrepet var ikke klart oppfattet enna. Navn som Dobzh<lnsky, Huxley, 
Mayr, Rensch, tilh0rer jo var tid. Det er derfor ikke a undre seg over at N. har 
begatt feil. Den 0sdige, spiselige frosken f.eks. oppfattes et sted Sc)tn en rase -
Rana escu!enta ridibunda, et annet sted som en art - Rana ridibunda !essonai. 
Av N.'s 8 rasenavn av Lacerta muralis gjenfinnes i lv!ertens og Wermuth's for
tegnelse (1960) bare en av 18 godkjente, og heller ikke dette i sensu Nikol' skii. 
AntaUet slike eksempler er legio. A kunne identifisere N.'s raser uten aha adgang 
til originalmaterialet, er nesten hapl0st. Bestemmelsesfeil som finnes, ligger dels 
pa rase- dels pa artsnivil. Nomenklatur angaende h0yere kategorier, genera og 
oppover, har i oet halvsekel som er gatt, forandret seg sterkt. Noen henvisninger 
i sp0rsmal om moderne nomenklatur, som kunne lette identifiseringen, er ikk", 
tilf0yd. Alt dette gj0r at b0kene ikke kan anvendes av ikke-spesialister, og de 
byr ogs!\ for spesialister pa store vanskeligheter. Opplysningene om levesett er 
interessante, og takker vrere forfatterens n0yaktighet skulle de kunne komme til 
anve:1delse ogsa for moderne zoologer. Spesielt etter den siste verdenskrigen 
begynte en intensiv forskning i USA og Europa, og det betyr at Yare kunnskaper 
om amfibienes og reptilenes liv na er overlegent rnye st0rre. Derfor virker 
Nikol'skii's bidrag j dette hen~eendet altfor tynt. 

Stedsnavn i Sovjetunionen er forandret sa voldsomt i de siste 40 ar at de 
ofte er meget vanskelige a identifisere. 

B0kene er foreldede og har snarere en historisk enn aktueU interesse. A utgi 
dem uten kommentar og synonymfortegnelser, er uforsvarlig, srerlig nar det 
finnes et moderne og mere overskuelig verk om emnet: Terent'ev og Cernov 1949. 

Hans Kauri 
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Foreningsmeddelelser 


NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Arsberetning for tidsrommet 20. oktober 1962 til 5. mars 1964 
Styret har bestatt av: 


Formann: Lektor Carl M0Ibach-Petersen, Oslo. 

Sekretrer: Cando mag. Reidar Mehl, Oslo. 

Kasserer: Cando mag. Kirsten Ruud, Oslo. 

Styremedlemmer: Cando real. Per Brynjulfsen, Trondheim, 


konservator Bengt Christiansen, Troms0, 
lrerer Halvdan Moller, Sandefjord, 
forstckonservator dr. J. F. Willgohs, Bergen. 

Varamenn: Fotograf Dagfmn Moller, Oslo, 

prosektor Jan 0kland, Oslo. 


Revisorer: Universitetslektor dr. Per Bergan, Oslo, 

forstekonservator Nils Knaben, Oslo_ 


I perioden har styret O.tt melding om at folgende medlemmer er avgatt ved 
doden: Paul Akerblom, Adolf Hoel, Hans Jensen, Einar Kofoed og Karsten 
Sonsthagen. 

Arbeidsutvalget har hatt 6 moter (hvorav 2 som fellesmoter med Oslo
avdelingens styre) og har hatt hyppige uformelle konferanser. 

Medlemstallet er p.t. ca. 850, en stigning pa ca. 50 siden siste arsberetning 
(ca. 170 nye er innmeldt, mens ca. 120 er utmeldt , avgatt ved doden eller stroket 
p.g.a. kontingentrestanser). Hertil kommer at vi hat fatt forel0pig melding om 
ca. 25 nye medlemmer i var nye S0rlandsavdeling. 

Foreningens 0konomi er bedret. Tross kontingentforh0yelsen er medlems
tallet so m nevnt stigende, og selv om vi har hatt betydelige ekstra utgifter 
bl.a. til nytt hullkortkartotek og til start av lokalavdelinger - er vi i oyeblikket 
bra a jour med regningene. Da vi for innevrerende ar ogsa kan glede oss over 
forhoyet bidrag fra NAVF til trykking av Fauna, haper vi a vrere over den verste 
kneiken. 

Det st0rste problemet i 0yeblikket synes a vrere tillitsmannskrisen, - det 
er ikke lett a finne folk som er villige eller har tid til a gjore en innsats for 
foreningen. En har bl.a. merket det i forsokene pa a fa i gang studiegrupper 
i samarbeid med 4H's studiefond. Det har hittil strandet pa folk til a utarbeide 
kurser og lede studiearbeidet, - beklagelig nok med tanke pa at mulighetene 
til a fa en del penger er der. 

Osloavdelingen har hatt et nytt godt arbeidsar med mange moter og ekskur· 
sjoner, mens Trondheimsavdelingen later til a vrere inne i en vanskelig periode. 
Det er startet hele 3 nye lokalavdelinger: Haldenavdelingen (4/11-62), Bergens· 
avdelingen (19 /4·63) og Sorlandsavdelingen med hovedkvarter i Kristiansand 
(7/2-64). 

Som tidligere er det kommet en del foresporsler av faglig art fra medlemmer. 
De er besvart av sekretreren. 

Styret 

Regnskapsoversikt 10/ 10-62-1/2-63 

Beholdning 10/10.62 : 
Kassa. . . . . . . . . . . . 12,52 
Postgiro . ......... 1 362,0 I 
Oslo Sparebank . . . 1 151,83 

--- 2526,36 
Inntekter 10/10-62-1/2-63: 
Kontingent ...... 2088,05 
Salg srertrykk .... 117,00 
Salg av Dyrenavnl. 48,00 

Regnskapsoversikt 1/2-1964 
Beholdning pr. 1/2.63: 
Kassa. . . . . . . . . . 12,52 
Postgiro ....... . 2067,03 
Oslo Sparebank . I 151,83 

lnntekt 1/2.63-3 1/ 1-64: 
Kontingent .... 10 107,50 
Salg Fauna, srertr. 1 786,75 
Porto . . . . . . . . . . 0,50 
Salg dyrenavnl. . . 18,00 
Renter. . . . . . . . . 30,20 

2253,05 

4 779,41 

3231,38 

11942,95 

15 174,33 

NAVF: 

Beholdning pr. 1/ 1·63 

Bevilget for 1963 

Bevilget for 1964 .... 


Betalt for Fauna 3/62 

Betalt for Fauna 4/62 

Betalt for Fauna 2/63 


Utgifter 10/10-62- 1/2 -63: 
Fauna, sa:rtrykk 374,93 
A rsmote . . . 733,45 
Kontor og porto. 439,65 

1 598,03 
Beholdning 1/2-63: 
Kassa .. . . .. . . .. . 12 ,52 
Postgiro ........ . 2067,03 
Oslo Sparebank . I 15 [,83 

3 231,38 

Utgifter 1/2-63--31/1-64: 
Kont. (ref.) . . . . 5,00 
Fauna, srertr. 9775,17 
Tilsk., lok.avd.. 857,55 
Kontor, porto 2 217,46 

Beholdning pr. 1/2-64: 
Kassa. . . . . . 12,52 
Postgiro . . . 504,80 
Oslo Sparebank 1 80 1,83 

912,16 
5 000,00 
7000,00 

129[6,16 
3 5 [4,50 
2 450 ,00 
2858 , 10 

8 822,60 

Innestaende P'\ konto pro 1/2·64. 4093,56 

Oslo, den 1. februar 1964 

Kirsten Ruud, kasserer 


(sign.) 


Regnskapet er revidert og funnet i orden 4/3-64 


Nils Knaben Per Bergan 


4 779,4 [ 

12855 , 18 

2319,15 

15 174,33 

100 101 

http:10/10.62


Arsn10tet 1963 i Norsk Zoologisk Forening 

Arsmotet ble holdt i rcstauranten Frederikke i Velferdsbygget pll Blindern 
torsdag 5. mars 1964. Det var mott 40 medlemmer. 

Folgende program var satt opp: 
1. Arsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Valg. 
4. Arsmotet 1964. 
5. Dwfte muligheten av samarbeid med Universitetsforlaget om 
utgivelse av Fauna. 
6. Eventuelt innsendte saker. 

Formannen, lektor Molbach·Petersen, apnet motet med a onske de tilstede· 
vaerende velkommen og mintes de avdode medlemmer. 

Arsberetning og regnskap ble opplest og vedtatt. 
I forbindelse med arsberetningen minte formannen om forcningens lager 

:W cldre Fauna. Aile ,a'ganger flnnes komplett. 
Formannen, som In fram regnskapet i kassererens fravrer, kunne notere 


tilfredsstillcnde fremgang i okonomien, men det mil fremdeles vises forsiktighet. 

Det bn f.eks. bli nodvendig 11 redusere sidetallet i et «Fauna» noe. Lokal· 

avdelingene f1lr p.t. et tilskudd pl\ ca . kr. 2,00 pro medlem Pl'· ar. 

Valg. Sekretreren og kassereren hadde frnsagt seg gjenvalg, den forste pi, 
grunn av arbeid med hovedfaget, den andre pit grunn av sykdom. Sekretrervalget 
blc problematisk, idet den kandidaten styret hadde hapet pa, 510 feil i siste 
omgang. Krisen ble lost av en pa stedet nedsatt valgkomite med Age Jonsgard , 
; \rne W. Martinsen og Rolf Vik. Oct nye styret fikk folgende sammensetning: 

Formamt: Lektor Carl Molbach·Petersen. Oslo. 
Sekretrer: Stud. real. Hans Haagenrud, Oslo. 
Kasserer: Lektor Atle Jorstad, Bryn. 
Styremedlemmer: C~nd . real. Pcr I3rynjulfsen, Trondheim. 

konservator Bengt Christiansen, Tromso. 
Lrerer Halvdan Moller, Sandcfjord. 
forstckonservator J. F. Willgohs, Bcrgen. 

Varamcnn: Fotograf Dagfinn Moller, Oslo. 

cando real. Jan 0kland, Oslo. 


Revisorer: Universitetslektor Per Bergan, Oslo. 

forstekonservator Nils Knaben, Oslo. 


Det ble vedtutt at den oppnevnte valgkomite skulle komme med forslag til 
nytt styre ved neste valg, ,\rsm0tet 1964. 

I forbindelse med valget ble det nevnt (Jonsgard) at det burde v<ere flere 
ikke.fagzoologer i styret. En burde (Mehl) fa flere av styremedlemmene i Oslo 
slik at disse kunne ta spesielle deler av arbeidet i foreningen og avlaste sekretreren. 
For at en fortsatt (Vik) skal f1l styremedlemmer spredt utover landet, kunne 
hvcr lokalavdeling automatisk fii et medlem i hovedstyret. 

Arsmotet 1964. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til a arrangel'e neste ill'slllote 
del' det best passer, fol'trinsvis utenfor Oslo ved et lokallag. 

Mulighetcn for samarbeid med Universitetsforlaget om utgivelsen av Fauna. 
Formannen hadde hatt kontakt med Norges almenvitenskapelige forskningsrad 
og Universitetsforlaget og gjorde rede for sa ken. Den viktigste grunn til at 
sporsmillet reises, er at sekretrerarbeidet med tidsskriftct og dets distribusjon 
etter hvert har antatt slike dimensjoner at det vanskelig kan klares som fritids· 
beskjeftigelse. Lageret av eldre Fauna har ogsa blitt et problem. Forutsetningen 
mil vrere at det oppm\s en 0konomisk ordning som sikrer hovedforeningens 
og lokalavdelingenes ovrige virksomhet, og at Fauna fortsatt kan drives etter 
de samme retningslinjer . Universitetsforlaget vii formodentlig vrere villig til 
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a overta utgivelsen av tidsskriftt:.: samt vart lager av eldre Fauna, - det siste 
uten vederlag. Det ser imidlertid ikke ut til a fore med seg nevneverdige lettelser 
for sekreneren. Innkrevingen av kontingent ma gil som for, og pa ett punkt 
blir det til og med direkte merarbeid: Det blir et distribusjonsapparat ekstra 
a holde a jour med endringer i medlemsstokken. Universitetsforlaget har sitt 
eget, og vi ma beholde kontakten med Ekspedisjonssentralen av hensyn til 
yare ovrige utsendelser. 

I den etterfolgende diskusjon opplyste redaktoren av Fauna, Rolf Vik, at 
redaktoren av Blyttia, Norsk botanisk forening, var meget fornoyd med sam· 
arbeidet med Universitetsforlaget. Det ble fattet vedtak, etter forslag fra Vik, 
om at det nye styret skulle fortsette kontakten med Universitetsforlaget og P" 
neste arsmote legge fram et detaljert forslag til kontrakt med Universitetsforlaget. 

Eventuelt. Martinsen gjorde rede for en planlagt ekskursjon til Haoya 
sommer. Se srerskilt kunngjoring i nr. 1, 1964. 

Etter hovedforeningens arsmote holdt Oslo·avdelingen sitt arsmote. 
Sa var det kaffepause, og til slutt holdt Hjalmar Munthe-Kaas Lund et bade 

morsomt og interessant foredrag om reven i tilknytning til en serie instruktive 
fargelysbilder, vesentlig fra hans eget arbeid med reven i Norge. 

OSLO-AVDELlNGEN 

Arsberetning og regnskap for 1964 
Arsberetning: 

Styret har hatt folgende sammensetning: 
Formann: Arne W. Martinsen. 
Sekretrer : Thor Larsen. 
Kasserer: Christofer Bang. 
Styremedlemmel': Turid Wang Peersen, g. Gra tnes , 

Anders Klemetsen, 
Bjorn Bjornsrud. 

Osloavdelingen har i 1963/64 avholdt folgende medlemsmoter: 
28/2 «Kjempeogler pa Svalbard - et tropisk dyr i arktis.» 

Cando real. Natascha Heintz. - 80-90 personer. 
4/4 «Edderkopper - lykkedyr og storjegere.» 

L;erer Per F. Waaler. - Ca. 70 personer. 
9/5 «Om fisket i Nordmarka og flskeadministrasjonens arbeid.» 

Generalsekretrer Knut Rom. - Ca. 35 personer. 
15/10 «Litt om tilpasning og utvikling.» 

Museumsstipendiat Ingvar Korsen. - Ca. 20 personer. 
14/11 «Jordmesteren - bondens beste hjelper - metemarken.)} 

Lektor C. Stop-Bowitz. - 23 personer. 
20/2 «Studenteksp. til Nordvest·Spitsbergen og Jan Mayen so mmeren 1963.» 

Stud. real. Thor Larsen. Stud. real. Christofer Bang. - Ca. 150 pers. 
Medlemmene ble ogsa innbudt til mote i 0stlandske Naturvernfol'ening : 
«Rovdyrene i naturens husholdning .» 
Jaktkonsulent, dr . Yngvar Hagen. 

Ekskursjoner: 
26.
27/4 Nattlatekskursjon i Maridalen. Cando real. Svein Myrberget og cando real. 


Arne W. Martinsen. - Ca. 20 personer. 
19/5 Dyreparken ved Mosseveien. 

Odd Fornebo.  15 personer. 
26/5 OFA's setteflskanlegg ved Sinober, Sorkedalen. 

Bestyrer Ljungqvist.  15 personer. 
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17/11 Biologisk stasjon, Dr0bak. I samarbeid med Oslo Undervannsklubb. 
Arne W. Martinsen. - 50 personer. 

Styret hal' hatt 6 styremoter. 
Etter den nye kontingentordningen hal' Osloavdelingen tatt inngangspcnger 

ved motene, kr. 1,00 for ikke·medlemmer og kr. 0,50 for medlemmer. 
Oct ble anskaffet ny protokoll, og det er satt 0PP fastere regler for foringen, 

som sikrer mer korrekte referater. 
Av okonomiske og praktiske grunner ble nachspielene sloyfet inntil videre. 

Styret. 

Regnskap 
Kassapenger fra 1962 ................... . .. . ..... kr. 224,09 
Inngangspenger fra motene .... .......... ......... » 66,00 
Nachspiel.inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nachspiel·utgifter .... ..... .. . ................ . 
Utgifter til frimerker, stensilering osv. . . . ... . ..... . 

» 235, 18 
kr. 297,32 
» 65,70 

kr. 525,27 kr. 363,02 
Kassabeholdning Pl'. 31/12·63 ....... . ... . .... ... . . » 162,25 

kr. 525,27 kr. 525,27 

Aile moteinnkallelser er betalt av hovedforeningen og inngar i deres regnskap. 

Cilr. Bang, kasserer 


Revidert 12/2.64 Revidert 5/3·64 

Erling Stensmd Svein Myrberget 


(sign.) (sign.) 


MED GARANTI 
OG FORSIKRING 

SU PREMAKI KKERTEN 

f0res av optikere over hele landet 

~. 6~·~;....?ddu... ~ 
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