
f AU N A 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 


"\:>(>I ~. :~:~ . i>;;;:.··.··'~i;~~:~!"11i;,;ij~. 
Du..'O-r ..f.c. •\~ ..",~",i . ,. " ,_""" """", '" .. '" ,~"", ~l-:,'>/r , U f!~r~' C'!':' I/"I 

' ;f >r ~-...~ ::: II., IJ'./ "~ ~" ., ~ 'H :',Ii .('* lc )3J'~'( "r; * ';; ,',. ',. / ;' ,~""v't: ://~ ,,11'<, ' ., ~1' '1" '//.~'V_ : :1:''; -n-". _ ,,;...:,,~-- , ,... .•,1" ,,: ~ ~<: _0",","~ I,e;."" .....m~ ~ _ 

"'"......"'" ~ --
~~' ··~~~'A!j;;i1fl r:<;~r;::uO"NSUND . :)-r ·. \l. ~ ) i .....,~ ,-, 

Il " 0 •• _ ",", ~ ".J .<""_" ,,,;/>. , \\;v~·~ 
\0 \c.... 


~---L-__....J 
 :;::~~~;;~~; ':;\"r' 
'0 
" J? 

Skisse over arbeidsonmldet i Hornsund. 
Map of the working area, Hornsund. 

INNHOLD 
Side 

OSMOREGULERING HOS MARINE VERTEBRATER 105-120 
Av KjeU Johansen 

BYGNING, UTVIKLING OG FUNKSJON AV UPARRETE 
0YNE HOS HVIRVELDYRENE 121-136 
Av Arne L~v!ie 

STUDIER AV R0DNEBBTERNAS (STERNA MACRURA'S) 
BIOLOGI PA VESTSPITSBERGEN 137-154 
Av Magnar Norderhaug 

OM PREPARERING AV PARASITTISKE INNVOLDSORMER 154-157 
Av Trond Brdten 

SMANOTISER, BOKANMELDELSER, 

FORENINGSMEDDELELSER 158-160 

Arg. 17 196.. Befte 3 

I 



F A U N A 

NORSK ZOOLOGISK FORENINGS TIDSSKRIFT 

1964ARG. 17 HEFfE 3 

UTGITT AV NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Foreningens adresse er: Universitetet, Blindern 


Ansvarlig redaktpr: Dosent dr. philos. Rolf Vik 


Redaksjonssekretrer: Preparant Inger Sretren 

Redaksjonskomite: Forspksleder Alf Bakke, redakt¢r Ragnar Frislid, lektor 
Carl M¢lbach-Petersen, fors¢ksleder Leiv Rosseland og konservator dr. 
philos. Johan F. Willgohs. 

Osmaregulering has marine vertebrater 

Av Kjell Johansen 

De fleste kjemiske prosesser finner sted mellom stoffer i 
oppl0sning, og vann er som kjent det universelle biologiske 
I0sningsmiddel. En organismes vanninnhold vil vcere bestemmende 
for den effektive konsentrasjon av aIle I0ste stoffer og dermed for 
den osmotiske konsentrasjon. St0rrelsen av denne er igjen bestemt 
at det totale antallI0ste partikIer uavhengig av den kjemiske natur 
av de I0ste stoffer. Med osmoregulering skal vi forsta den regulering 
ulike organismer ut0ver for a opprettholde bestemte osmotiske 
konsentrasjoner i blod og andre vevsvcesker. 

Til marine verebrater skal vi regne de dyr som erncerer seg 
utelukkende fra sj0en uten annen kilde til vanninntak enn den 
som sj0vannet eller livet der byr. Med utgangspunkt i en slik 
definisjon finner vi typiske marine former innenfor aIle klassre 
av vertebrater, med amfibier som en unntagelse. Vedmrende de 
marine vertebrater som respirerer med gjeller og f01gelig aldri 



i urinen. Nylige fors0k av Forster og Berglund (1956) har for
anlediget den viktige pastand at en fundamental oppgave for alle 
vertebraters nyretubuli bestar i a konservere monovalente salter; 
C) Marine fisk utf0rer et osmotisk arbeid ekstrarenalt og ekstra
intestinalt fordi det fra inntatt sj0vann dannes en hypoton urin 
og isotont eller hypotont tarmresidual. 

Smith antok at disse essentielle fysiologiske kompensasjons
mekanismer kunne f0res til bake til en prosess, nemlig en ekstrarenal 
utskillelse av en salt10sning som ikke alene er hyperton til blodet, 
men ogsa til det sj0vann som tas inn. Han resonerte at en prosess 
av en slik vitalitet matte assosieres med en srerlig h0Y blodgjennom
stmmming og umiddelbar kontakt mellom blodet og det omgivende 
medium. En kunne vanskelig tenke seg et mer passende organ for 
en slik oppgave enn gjellene. Omtrent samtidig viste Keys (1931) 
at klorid ble aktivt eliminert fra gjellene hos iiI mot en konsentrasjon 
som var tre ganger st0rre. Den faktor som stimulerte klorid
sekresjonen, var konsentrasjonen av klorid i det indre medium. 

Keys kalkulerte at gjellene er i stand til a utf0re et like stort 
osmotisk arbeid pr. gram vev som en pattedyrnyre. I en serie 
senere arbeider fra Keys og medarbeidere ble disse resultatene 
bekreftet. Histologisk ble interessen rettet mot noen spesialiserte 
eeller lokalisert basalt pi\. gjellebladene. Cellene har store sferiske 
kjerner og eytoplasmaet viser en markert granulering med srerlig 
affinintet til eosin. I de senere ar har disse sakalte klorideellene 
blitt studert med stigende interesse. Srerlig har Copeland (1948 og 
utover) og Getman (1930) bidratt mye til en nrermere forstaeise 
av selve sekresjonsmekanismen. Cellene er karakterisert ved a vrere 
osmofile og svrert mitokondrierike. Nar en euryhalin art som 
Fundulus sp. bringes fra ferskvann til sj0vann, opptrer straks store 
vesicler i eellene som gir positiv histokjemisk reaksjon pa klorid. 

Ferskvannsfisk drikker ikke, men har likevel en meget h0Y 
diurese som kan na 100-150 ml pr. kg pr. d0gn. Vannet blir hos 
disse absorbert gjennom membraner i munn og pharyngealhulen 
savel som gjennom gjellene. I sterk kontrast til den rikelige urin
dannelsen hos ferskvannsfisk utskiller normale marine fisk lite 
urin. En lav urinutskillelse er for den marine fisk energisparende 
idet nesten alt vann som utgj0r urinen rna skaffes fra inntatt 

sj0vann, og dette koster energi i og med den ekstrarenale ekskresjon 
av salter som er n0dvendig. Det har lenge vrert kjent at forskjellen 
i diurese mellom ferskvannsfisk og marin fisk korrelerer med 
tilstedevrerelsen av glomeruli og rikelig filtrasjon hos ferskvanns
former mens marine former viser ulike grader av reduksjon 
i glomeruli helt ned til den fullstendig-aglomerulrere nyre slik den 
er srerlig kjent fra Sygnathus-artene og Lophius sp. En kjenner i alt 
10 familier med 15 siekter av marine fisk som fremviser en full
stendig aglomerulrer nyre. Dette forhold som f0rst ble oppdaget 
av Huot i 1897, ble senere systematisk unders0kt av Marshall og 
Grafflin og Marshall og Smith, og det har kommet til a danne 
kjernen i en teori som ikke alene hevder a forklare osmo
reguleringen hos marine versus ferskvannsbenfisk, men som for
fekter at den glomeruirere nyre er den eldste og mest primitive 
nyre og at vertebratenes opprinnelige habitat var i ferskvann. 
Andre, og i senere tid srerlig ]. D. Robertson i Glasgow, forsvarer 
tanken om at vertebratenes f0rste habitat var marin og peker pa 
en rekke fakta til st0tte for dette, blant annet at den ioniske 
sammensetning av sj0vann viser en slaende likhet med sammen
setningen av vevsvreskene. F0r vi gar videre til a behandle de 
marine eyclostomer og haifisker skal vi ofre kort tid pa de former 
som tolererer varierende saltholdigheter i det ytre medium, de 
euryhaline formene , som for eksempel laksefiskene, alene og 
flyndrene. Disse formene har naturlig nok inntatt en n0kkeistilling 
i de fors0k som har vrert gjort for eksperimentelt a unders0ke de 
underliggende osmoregulerende mekanismer. 

Hickman har nylig (1959) publisert inngaende fors0k med en 
fl yndreart, Platichtys stellatus, som er utpreget euryhalin. Han har 
s0kt a vurdere kvantitativt de energikrav som inngar i det osmotiske 
arbeidet som er n0dvendig ved overgang til 0kende saltholdighet 
i det ytre medium. Det viser seg at surstofforbruket er minst 
i ferskvann og 0ker i sj0vann og i supernormale saltholdigheter. 
Disse forandringer skulle reflektere de krav som stilles til transport 
av elektrolytter og vann i de prinsipielle utvekslingsorganer som 
gjellene, nyrene og tarmtraetus. Selv om ingen direkte fors0k har 
vrert gjort inntil na av surstofforbruket av et perfundert gjelle
apparat under ulike grader av osmotisk arbeid, sa har Ussings og 
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Zerahn's arbeid (1956) med ione-transport gjennom froskehud 
antydet energikrav av de forskjelligste biologiske membraner under 
aktiv transport. Deres resultater antyder at surstoffopptaket star 
i et bestemt forhold til antaH ioner som transporteres, mens den 
osmotiske gradient pr. sekund er av sekund~r betydning. 

Alt kunne ha v~rt sa mye enklere for den marine fisk om den 
spesifikt kunne ha skilt vannmolekyler fra sjovannet for direkte 
absorpsjon. Det synes imidlertid som om ingen animalsk celle kan 
pumpe vann inn i cellen mot en osmotisk gradient. Vann kan 
imidlertid apenbart pumpes ut av en celIe mot en osmotisk gradient 
etter at det passivt har diffundert inn. 

Den presisjonen hvormed marine fisk regulerer sin osmotiske 
konsentrasjon, har vist seg a v~re overordentlig stor. Desto 
viktigere synes en serie nylige undersokelser av Scholander og 
medarbeidere a v~re. De studerte underkjoling og osmoregulering 
i arktiske fisk. Frysepunktet for plasma fra gruntvannsformer av 
torsk og ulke ble bestemt til --:- 0,80° C i sommerhalvaret. Denne 
frysepunktnedsettelsen stemmer godt med hva som er kjent fra 
tilsvarende arter i mer sydlige farvann. Om vinteren gar imidlertid 
vanntemperaturen i disse strok ned til --:- 1,73° C, og sporsmalet 
om hvordan fisk i disse farvann unngar frysning meldte seg naturlig. 
Undersokelsene viste at i vinterhalvaret stiger den osmotiske 
konsentrasjon av vevsv~skene i disse fiskene til henimot isotonisitet 
med sjovann. Frysepunktet av plasma fra torsk ble om vinteren 
malt til --:- 1,60° C. Det kunne vises at klorider utgjor ca. 80 % av 
den okning i osmotisk konsentrasjon som finner sted. Disse 
resultater viser ganske enestaende hvordan adaptasjoner til en 
bestemt habitat kan overskygge selv de mest aksepterte regler om 
konstans i det indre miljo. 

Cyclostomata 
Som tidligere beskrevet oppviser de marine cyclostomer, 

myxinoidene en tiln~rmet osmotisk likevekt meHom blodet og 
sjovannet de lever i. Denne likevekt oppnaes imidlertid pa helt 
forskjeHig vis enn den haifiskene anvender for a oppna likevekt 
eHer svak hypertonisitet med sjovannet. Hos myxinoidene utgjores 
praktisk talt hele den osmotiske konsentrasjon av inorganiske 

ioner (99 %). Ingen andre vertebrater oppviser et slikt forhold. 
Myxine er derfor det omgivende miljo osmotisk overlegen og vil 
helt passivt skaffe vann til dannelse av en hypoton urin. De indi
viduelle ioner ser imidlertid ut til a v~re regulert hos Myxine. 

Natrium forekommer for eksempel i hoyere konsentrasjon enn 
i sjovann, mens alle andre ioner unntatt bikarbonat og fosfat er 
lavere i konsentrasjon enn de tilsvarende i sjovann. 

Hos petromyzontidene foreligger sv~rt fa undersokelser, s~rlig 
hva angar var form, nemlig den anadrome Petromyzon marinus. To 
undersokelser av Dekhuysen fra 1904 og av Burian 1910 har 
imidlertid avslort at deres osmotiske konsentrasjon avviker 
fundamentalt fra myxinoidenes. Frysepunktnedsettelsen malt av 
disse forfatterne var 0,500° C og 0,586° C, mens sjovann ligger pa 
ca. 2,30° C. Denne forskjell fra myxinoidene indikerer en markert 
forskjell i disse dyrs fysiologiske karakter og bringer n~ring til 
diskusjon om hvorvidt myxinoider og petromyzontider virkelig er 
sa systematisk beslektet som en har antatt tidligere. 

Elasmobranchii 
Haifiskene inntar som kjent en helt enestaende posisjon blant 

vertebratene ved at blod og andre vevsv~sker og alt vev for ovrig 
inneholder enormt store mengder av urinstoff. Dette usedvanlige 
fenomen ble iakttatt for mer enn 100 ar siden av Staedeler og 
Frerichs (1858). 

Denne tilstand av uremi er et fellestrekk for aIle haifiskene, savel 
Selachii og Batoidei som Holocephali. Urinstoffkonsentrasjonen 
kan hos alle disse lope opp i mer enn 3 %. Resultater s~rlig av 
Smith (1936) har godtgjort at retensjonen av urinstoff er en normal 
fysiologisk prosess hos haifiskene. Grunnlaget for retensjonen ligger 
i at gjellemembraner og membraner i munn og pharyngealhulen er 
relativt impermeable til den ellers sa lett diffusible substans urin
stoff. En renal konservering av urinstoff bestar i reabsorbsjon fra 
glomerulusfiltratet i tubuli. Saledes er urinstoffkonsentrasjonen i 
normal urin lavere enn i blod. Konsekvensen av det hoye innholdet 
av urinstoff er at den osmotiske konsentrasjon ogsa for marine 
haifisker er storre enn for det ytre medium. 

Konsentrasjonen av salter i plasma er sv~rt lik den en finner 
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for marine benfisk. Mer enn 50 % av den osmotiske konsentrasjon 
har saledes sin arsaki urinstoffretensjon. Duval (1925) var den 
f0rste som understreket dette forholdet som jo selvsagt har 
fundamentale konsekvenser rent fysiologisk. De marine haifiskene 
blir pa denne maten osmotisk overlegne vis a vis sj0vannet, pa 
samme maten benfisk er det i ferskvann. Dette forholdet tillater 
at vann absorberes direkte gjennom gjellene og andre membraner 
slik at dyret ikke trenger drikke for a skaffe vann til a danne en 
hypoton urin. Ogsa hos haifiskene forekommer en utstrakt ekstra
renal utskillelse av salter. Dette gjelder srerlig utskillelsen av 
monovalente ioner. Burger og Hess (1960) viste at slike kunne 
utskiHes fra rektalkjertler hos haL Fange og Fugelli (1962) har 
nylig pelet pa at en liknende mekanisme for ekstrarenal saltutskillelse 
foregar hos representanter for Holocephali. 

Urinstoffretensjonen hos haifiskene gj0r det mulig a opprett
holde en langt st0rre urindannelse, vannekskresjon, enn de marine 
benfisk kan. Dette forhoidet har Smith (1936) antydet som mulig 
arsak til at haifiskene pa langt nrer viser den glomerulrere degenera
sjon som de marine benfisk gj0r. Pa den annen side viser haifiskene 
overhodet ingen mekanismer for a redusere glomerulrer aktivitet 
eHer andre former for konservering av vann. 

Det er interessant a merke at den spesialiserte livsf0rsel basert 
pa urinstoffretensjon som haifiskene har, ogsa er gjennomf0rt i det 
embryonale stadium av livssyklus, enten i form av viviparitet 
eHer ved en impermeabel eggkapsel som bevarer et h0yt urinstoff
innhold i egget. 

Amphibia 
Ingen representant for klassen Amphibia kan klassifiseres som 

typisk marin. Enkelte arter ser ut til a kunne tolerere en brakkvanns
habitat i noen tilfeHe svrert nrer saliniteten for kystsj0vann. Det er 
for eksempel kjent at Bufo viridis kan tolerere saliniteter opp til 
29 )/00 for perioder opp til en maned. Denne overraskende resistens 
til et hypertont medium er apenbart ikke basert pa impermeabel 
hud cHer peroralt inntak av det ytre medium. Adolph (1933) val' 
den [0rste som viste at amfibier forblir hypertone til det omgivende 
medium helt opp til den letale konsentrasjon. Utover denne 

observasjon var vi svrert uvitende om osmoregulering i h0Y salinitet 
for amfibier inntil 1961, da Gordon, Schmidt-Nielsen og Kelly 
publiserte sine uhyre interessante resultater fra unders0kelser pa 
Rana cancrivora. Denne arten lever i kyststt0k i S0t0st-Asia mellom 
s0rlige Vietnam og s0rlige Thailand. De kunne vise at voksne frosk 
av denne arten tolererte saltholdigheter helt opp til 28 %0 ved 30° C. 
Larver tolererte til og med hypersaltholdig milj0 helt opp til 39 %0' 
Forandringer i kroppsvekt ved overf0ring til ulike saltl0sninger 
avsl0rte at huden er permeabel for vann og at dyret ikke inntar vann 
peroralt seiv i svrert h0ye saltholdigheter. Analysene over fryse
punktnedsettelsen for plasma og den ioniske sammensetningen av 
plasma viste at Rana cancrivora all tid forblir hyperton til sitt 
omgivende medium. Srerdeles interessant er det at 0kningen i 
osmotisk konsentrasjon som finner sted, skyides i alt vesentlig 
retens;on av urinstoff. Urinstoffkonsentrasjoner opptil 2,90 % ble 
malt. Dette utgjorde ca. 60 %av 0kningen i frysepunktnedsettelsen. 
Plasmakonsentrasjonen av monovalente ioner 0kte imidlertid ogsa 
og viste en dobling nar dl'r ble overf0rt fra ferskvann til en salt
holdighet pa 80 % av normalt sj0vann. Urin fra Rana cancr;vora var 
aHtid hypoton til blod og viste generelt et lavt innhold av mono
valente ioner. Disse resultater har tydelig godtgjort at selv amfibier 
kan adapteres til en semi-marin habitat. Forfatterne er av den 
mening at Rana cancrivora demonstrerer en nl' nisje for evolusjon av 
amfibier og profeterer at mangrovehabitaten i tropiske stt0k vil 
bli invadert av amfibier av typen Rana cancrivora. Det interessante 
rent fl'siologisk er imidlertid at den mekanismen som ligger til 
grunn for den overraskende toleransen hos Rana cancrivora og som 
faktisk overstiger 3 ganger hva andre amfibier tolererer, ikke er 
noen nl'komling hva angar evolusjon av osmoregulering hos 
vertebrater. Den patent pa metoden som haifiskene tilsl'nelatende 
hadde, har senere vist seg a matte deles med estiverende lungefisk 
(Smith 1930) og den afrikanske ferskvannsfrosken Xenopus laevis 
i disse dyrs streben etter a konservere vann i t0rkeperioder. 

Gordon og hans medarbeideres unders0kelser levner ingen tvil 
om betydningen av urinstoffretensjonen for Rana cancrivora. 
Uremien hos disse antyder at huden pa samme maten som gjellene 
hos haiflskene, rna vrere relativt impel' mea bel for urinstoff. Nyrene 
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synes ogsa i noen grad a konservere urinstoff idet urinverdiene 
alltid la laverere enn plasmaverdiene. Det hittil enestaende tilfellet 
med Rana cancrivora minner oss sterkt om at evolusjon er noe som 
fortsatt pagar. 

Reptilia 

Om vi lar reptiliene naturlig bli vart neste angrepspunkt, er det 
jo kjent og klart at fra na av blir det prosentvis fcerre og fcerre 
arter som har funnet veien tilbake til den aquatiske habitat. Pa 
mange mater er jo ogsa en slik retur en regresjon av den overlegenhet 
over omgivelsene som pulmonal respirasjon og markerte for
andringer i permeabiliteten av huden representerer. Osmoregu
ieringen fortsetter imidlertid a vcere et presserende problem, og 
scerlig er det konservering av vann som blir staende sen trait. Det 
ligger utenfor rammen av denne artikkelen a diskutere de mekanis
mer som bes0rger konservering av vann i typiske terrestriske 
former. For marine former med en impermeabel hud er imidlertid 
konservering av vann et like akutt problem, scerlig fordi den 
tilgjengelige fode ofte har et hoyt saltinnhold. 

Det viktigste ekskresjonsprodukt hos sauropsidene er som kjent 
urinsyre som ncermest skilles ut i fast form. Den primcere urin 
forligger imidlertid som vceske, men vann absorberes fra kloakken 
slik at det elimineres en semi-fast masse. De fleste urinsyresalter 
er som kjent svcert lite 10selige. 

Reptiliene er representert med hva vi kan klassifisere som 
marine former fra aIle av sine fire nalevende ordener. Av skilpadder 
finnes 5 marine arter samt en rekke brakkvannsformer. Crocodilia 
har kun en marin form, C1'Ocodylus porosus. Av slanger fmnes en 
rekke arter hvorav mange ogsa er vivipare slik at selve reproduk
sjonen foregar i marint milj0. Av 0gler finnes i hvert fall en marin 
art, nernlig den som interesserte Darwin sa sterkt, Amblyrhynchus 
cristatus fra Galapagos. Var viten om disse marine formers osmo
regulering er forel0pig svcert begrenset, men unders0kelser av 
Schmidt-Nielsen og Fange (1958) har apnet veien for en bedre 
forstaelse av de fysiologiske mekanismer i reptilienes osmoregu
Iering. Inspirert av nylige undersokelser over ekstrarenal salt
utskillelse hos marine fugler ble det utf0rt histologi av en rekke 

kjerder i hodeiegionene av flere reptilier ut fra den hypotesen at 
disse kunne fungere som ekstrarenale ekskresjonsorganer. Struk
turen var piifallende lik den en finner i saltkjertelen hos fugler 
(se senere). Ved injeksjon av hypertone saltl0sninger kunne de vise 
at sekretet fra disse kjertler hos brakkvannsformen Malacolemys 
terrapin var 50 % mer konsentrert enn sj0vann. Den marine iguana 
viste en saltkonsentrasjon pa bortimot det dobbelte av sj0vann 
etter injeksjon av salt. Ekstrarenal saltutskillelse er enda mer 
livsviktig for reptiliene enn for fuglene, fordi den konsentrerende 
evnen av nyrene er lavere. Den manglende evnen til a utskille en 
hyperton urin gj0r ekstrarenal saltutskillelse til en n0dvendighet 
hos alle sauropsider slik det var det for alle marine fisk. De marine 
reptilier har altsa lost sitt osmoreguleringsproblem pa en mate 
svcert lik den de marine benfisk benyttet, nemlig ved inntak av 
sjovann peroralt og etterfolgende ekstrarenal saltutskillelse. Enkelte 
brakkvannsreptilier synes a ha lost sitt problem ved a praktisere 
en fullstendig abstinens mot a drikke vann. Pettus (1958) rapporterte 
saledes at en underart av en marin slange som lever i en brakkvanns
habitat ikke drikker vann mens en annen underart som lever 
i ferskvann viI drikke saltvann ved tilbud og faktisk do av det. 

Aves 
Gar vi skrittet videre til fuglene, finner vi en rekke som er 

adaptert til en ren marin habitat. Enkelte arter opps0ker land bare 
i hekketiden. Pingviner har blitt sa fullstendig adaptert til sin 
akvatiske habitat at de har mistet evnen til a fly. Keiserpingvinen 
kommer aldri pa land, heller ikke i hekketiden, men ldekker 
eggene pa den antarktiske is. 

Mange av de marine fugler har fisk som hovedbestanddel av 
sin diet. Fisk har et relativt lavt saltinnhold (se tidligere), og dette 
vil redusere problemet med ekskresjon av salt, sammenliknet med 
andre fugler som spiser store kvantiteter av evertebrater som er 
isotone med sjovann og setter store krav til saltutskillelsen. Endel 
pingvinarter lever for eksempel utelukkende av krepsdyr. For disse 
ma ekstrarenal utskillelse av salter vcere en nokkelfaktor i osmo
reguleringen. Hvilke fysiologiske mekanismer har sa disse fuglene? 
Svaret er at den ekstrarenale saltutskillelse foregar i et eksessorisk 
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ekskresjonsorgan, en kjertel i orbitalregionen ofte betegnet som 
glandula nasalis supraorbital is. Denne kjertelen er sterkt utviklet 
i aIle marine former, et faktum som har vrert kjent i lang tid. 
Den tidligere oppfatning av nasalkjertelens oppgave var at 
den skulle redusere irritamentet av sjelVannet pa slimhinnene 
i nasalkavitetene. For ca. 5 ar siden ble kjertelen unders0kt med 
tanke pa den som ekstrarenalt ekskresjonsorgan. Schmidt-Nielsen 
og medarbeidere h0rte til dem som tok initiativet til disse under
s0kelsene som senere har gjort kjertelen til en av hovedorganene 
for studier av aktiv transport. Det er interessant a merke at ekstra
renal saltutskillelse hos reptilier er lokalisert til kjertler som 
anatomisk ikke er homologe med orbitalkjertelen hos fugler. 

Vi skal summarisk trekke frem endel fysiologiske karakterer 
ved saltkjertelen hos fugler. Ved injeksjon av saltvann med mave
slange hos en makeart ble det infuserte volum utskilt i sin helhet 
i 10pet av tre timer, det samme gjaldt den mengde Na som ble 
reinfusert. Makefuglene tolererer med andre ord med letthet en 
saltpakjenning som et menneske for eksempel ikke ville klare. Mens 
saltkjertelen er ansvarlig for ca. 1/3 av volumutskillelsen, sa er den 
mer enn 10 ganger viktigere enn nyrene hva angar saltutskillelsen. 
Na-konsentrasjonen forble uforandret eller sank i urinen under 
saltutskillelsen. Den vreske som utskilles fta saltkjertelen, er klar 
og fargel0s og dominert ved sitt innhold av NaCl. Aktiviteten 
i kjertelen er et typisk alt eller intet fenomen: kjertelen er kun 
i virksomhet under en osmotisk belastning og ikke kontinuerlig 
som en nyre. At osmolariteten i blodet representerer en stimulans, 
kunne vises ved infusjon av hyperosmotisk glukosel0sning som 
like effektivt stimulerte kjertelen til sekresjon. 

Det synes a eksistere en klar sammenheng i konsentrerende 
evne av saltkjertelen og spisevaner hos fuglene. For eksempel viser 
skarv som lever av fisk et lavt saltinnhold, mens sildemake som 
vesentIig lever av evertebrater sekrerer en langt mer konsentrert 
10sning. Det finnes intet organ hos noe hvirveldyr unntagen patte
dyrnyren som har en konsentrerende evne som kan sidestilles med 
saltkjertelen hos fugler. Kjertelen er likevel vesensforskjellig fra 
nyren i sin oppf0rsel idet den sekrerer kun NaCI, produserer aUtid 
en vreske som er hyperton vis a vis blod og virker etter et 

(enten eller) alt eller intet prinsipp. Innervasjonen skjer apenbart 
over ganglion ethmoidale via nervus fascia lis som ved stimulering 
gir en rik NaCI sekresjon. Den sekretoriske nerve synes a vrere 
av parasympatisk natur idet acetylcholin induserer sekresjon. 

Mammalia 
Gar vi videre til pattedyrene, skjer det store forandringer 

og nyrene kommer for f0rste gang til a spille hovedrollen i osmo
reguleringen. Arsaken e~ pattedyrnyrens overlegne evne til a 
produsere en sterkt hyperton urin. AIlerede Marshall pekte pa 
denne fundamentale forskjellen og at den kunne tilskrives tilstede
vrerelsen av Henles s10yfe. Dette strukturelle grunnlag gir mulighet 
for en «countercurrent» funksjon som vi i dag vet spiller en 
vesentlig rolle i pattedyrnyrens konsentrerende evne, srerlig med 

hensyn til vann. 
Noen fa pattedyr har utviklet en sekundrer adaptasjon til marint 

liv. Selene, hvalene og sj0kuene er eksklusivt marine og kan aIle 
hanskes med et Iiv i sj0en fordi deres nyrer kan produsere en 
h0yt konsentrert urin. Enkelte gnagere fra 0rkenhabitater kan 
utskille en urin som er mer enn dobbelt sa konsentrert som 
sj0vann. Grunnen til at mennesket ikke tolererer inntak av sj0vann 
er simpelthen at nyren er underlegen mange andre pattedyrs nyrer 

i sin konsentrerende evne. 
Vannbalansen hos sel har vrert studert av Irving et a1. (1935), 

Smith (1936), Hiatt og Hiatt (1942) og nylig av B. Schmidt-Nielsen 
et a1. (1959). Bed0mt fra kloridunders0kelser av urinen konkluderte 
Irving at selen ikke drikker sj0vann, men n0yer seg med preformert 
vann i f0den og metabolsk frigjort vann. Smith (1936) kastet 
ytterligere lys over osmoreguleringen hos sel ved a vise at urin
dannelsen var forbausende intermitterende. For en fastende sel, 
Phoca vitulina (20 kg), kunne urindannelsen utgj0re ca. 0,06
0,1 ml/kg/min., mens den hos dyr umiddelbart etter et maltid 
kunne vrere mer enn 1,0 ml/kg/min. for sa a falle igjen til hvile
verdier en tid etter maltidet. For selen er denne ekstreme respons 
i filtrasjonshastighet en vesentlig faktor i vann0konomien. Den h0ye 
osmotiske konsentrasjonen i glomerulusfiltratet vil sette en grense 
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for den mengde vann som tapp:s i urinen. Dette vanntapet kan 
kun nedsettes ved en nedsatt filtrasjonshastighet. Dette er nettopp 
hva selen gj0r. Hiatt et al. (1942) kunne vise at nyre plasma-flow 
og filtrasjonshastighet varierte med en faktor av mer enn fern ved 
inntak av f0de. Den effektive stimulans til 0ket gjennombl0dning 
av nyren er apehbart ikke vanninnholdet i dyret, men en faktor 
bestemt av proteininnholdet av den inntatte f0den. Selens l0sning 
pa sitt osmoreguleringsproblem synes derfor a vrere: Ikke drikk 
sj0vann, spis fisk og la den sterkt konsentrerende evnen hos nyrene 
sammen med en enestaende kontroll av blodgjennomstr0mningen 
gjennom nyrene ta yare pa resten. 

Andre marine pattedyr som hvalross og en rekke hvalarter 
lever imidlertid for en stor del av evertebrater og vil derfor selv 
uten aktivt a drikke sj0vann fa en langt st0rre saltbelastning enn 
selene. De fa unders0kelser som er gjort med urin fra hval, viser 
igjen en usedvanlig konsentrerende evne av nyrene. Alt tyder 
saledes pa at ogsa hvalene behersker sitt osmoreguleringsproblem 
ved hjelp av nyrene alene. Det synes eiendommelig at de eksklusivt 
marine sj0kuene ikke har vrert unders0kt med hensyn til nyre
funksjon. De er nemlig de eneste marine pattedyr som er vege
tarianere og skulle derfor f0lgelig vrere utsatt for en srerlig stor 
salt belastning. 

En belastning pa vann0konomien som pattedyrene er alene om, 
er produksjonen av melk. For de marine pattedyr med sitt sterkt 
begrensede vannbudsjett er det srerdeles interessant at melken hos 
sel og hval er uhyre konsentrert med vanninnhold helt ned til SO %. 
En har vrert tilb0yelig til a anta at denne sterkt konsentrerte kosten 
skulle vrere en adaptasjon til en srerlig rask vekst av ungene, men 
b0r snarere oppfattes som en faktor i morens vannhusholdning. 

Det foregaende har vrert et fors0k pa en deskriptiv gjennom
gaelse av de ulike ekskresjonsorganer og deres rone i osmo
reguleringen opp gjennom hvirveldyrrekken. Dersom vi fors0ker 
a analysere de endogene mekanismer som regulerer disse ulike 
organers oppf0rsel ved ulike tilstander av osmotisk stress, sa er 
var viden s0rgelig fragmentarisk, srerlig nar problemet skal belyses 
i komparativ sammenheng. 

Vi skal derfor avslutte med noen fi ord om mulig antidiuretisk 

hormonvirkning i komparativ sammenheng. En rekke forhold 
tyder pa at den antidiuretiske virkning synes a vrere en adaptasjon 
til en terrestrisk habitat og er vesentlig knyttet til en fasilitert 
tubular reabsorpsjon av vann. Saledes har hormoner fra nevro
hypofysen en pavisbar antidiuretisk effekt hos fugler, reptilier og 
amfibier. Ingen fors0k har vrert gjort for spesifikt a unders0ke 
forholdene hos marine former. Hos fisk har det ikke vrert mulig 
a pavise en slik sammenheng. Anatomien av nevrohypofysen hos 
fisk er da ogsa slaende forskjellige fra den generelle hos tetrapoder. 
De nevrosekretoriske nerveender er enten lokalisert til vevet 
i adenohypofysen eller i nrer sammenheng med blodtilf0rselen til 
denne. Mangelen av en typisk nevral lapp av nevrohypofysen hos 
uaqatiske evertebrater blir tolket som en indikasjon pa at nevro
hypofysen i disse former fungerer som lokalt sekresjonsorgan 
med effekt pa adenohypofysen, mer enn et organ for selvstendig 
utskillelse av systemiske hormoner. 

Summary 
The article is from a lecture reviewing problems in the osmoregulation of 

marine vertebrates. 
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Bygning, utvikling og funksjon 
av uparrete 0yne hos hvirveldyrene. *) 

Av Arne Lovlie 

Hos nulevende hvirveldyr fmnes et uparret 0ye bare hos noen 
fa former, bl.a. hos enkelte krypdyr og hos dem sitter det mediant 
oppe pa hodet i et foramen parietale i skalletaket. Ved a underS0ke 
denne parietalapningen i fossile kranier far vi det inntrykk at et 
slikt uparret 0ye har spilt en meget st0rre rolle i tidligere jord
perioder enn det gj0r i dag. En parietalapning fantes saledes 
allerede hos de kjeveI0se fisk fra sUur- og devontiden, og den 
forekom hos de f0rste primitive fisk med kjever, da med 
unntak av de hailiknende former. I devon forekom en parietal
apning i alle grupper av benfisk og var srerlig alminnelig hos 
Crossopterygiene (kvastfinnede fisk) som antas a ha gitt opphav 
tillandvertebratene. Apningen beholdes hos aile primitive amfibier 
og krypdyr, hos de sistnevnte ogsa hos dem som star pattedyrene 
nrermest. Fra og med trias synes det imidlertid som det tredje 
0yet litt etter litt gar av mote. Parietalapningen forsvinner meget 
tidlig hos benfiskene. Apningen er helt forsvunnet hos moderne 
amfibier, fugl og pattedyr og hos de fleste krypdyr. I dag fore
kommer et virkelig foramen parietale bare hos noen 0gler av ordenen 
Squamata og hos den new-zealandske tuarara - 0glen Sphenodon 
punctatus, som nrermest rna regnes som en levende fossil. 

Foruten hos disse krypdyr forekommer et velutvikiet 0ye hos 
ni0yene (Petromyzontia), som h0rer med til de kjeveI0se fisk. 
Dessuten har nyere unders0kelser vist at det uparrete frontalorgan 
hos frosk ogsa rna betraktes som et slikt 0ye. 

Embryonale unders0keIser viser at disse 0yne tilh0rer det sakalte 
pineale system. Dette system utgj0res av en serie utbuktninger 
i taket av diencephalon. I sin mest fullstendige utforming er 
systemet vist skjematisk pa Figur 1 (A). Forrest har vi parafysen (Pf) 
og sa i rekkef0lge etter velum transversum (V), saccus dorsalis (Ds), 

*) 	Holdt som pr0veforelesning (oppgitt emne) for den filosofiske doktorgrad 
28/5·1964. 
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Fig. 1 A: Skjematisk lengdesnitt gjennom en hjeme. Pf = parafysen, V = velum 
transversum, Ds = saccus dorsalis, Pp = parapinealorganet, Po = pinealorganet. 
B: Skjematisk tVerTsnitt som viser forskjellen mellom det uparrete og de parrete "yne. 
Pilene angir retningen av det innfallende Iys. De [ylte cirkler antyder de ["lsomme 

elementer i sansecellene. L = linse. 

parapinealorganet (Pp) og pinealorganet (Po) eller epifysen. De 
siste to ligger mellom commisura habenularis og commisura 
posterior. De uparrete 0yne utvikler seg i prinsippet fra 0yeblrerer 
som dannes i forbindelse med de to sistnevnte utbuktninger. 
Parapinealorganet forekommer hos voksne dyr bare hos noen fa 
former og da hovedsakelig som et 0yeliknende organ, mens 
epifysen derimot forekommer hos aIle vertebrater - uavhengig av 
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Fig. 2. Til venstre: Skjematisk tve)'1'snitt gjennom pinealsystemet has: A. Petromyzon, 
B. Frosk, C . 0gle. Pp = [)arapinealorganet, Po = pinealorganet, Ep = epifysen, 
Pf = parafysen, Ds = saccus dorsalis, Ch = commisura habenularis, Cp ~~ commisura 
[,osterior. (Fra Studnicka 1905.) - Til h@yre: Snitt gjennom pinealorganet hos: 
a. Petromyzon (9 = sanseceller, 10 = pigmentceller, 5 = ganglieceller, 7 = 
nervefibre). 	b. Frosk, c. 0g1e. (a fra Tretjakojf, b fra Eakin et al. 1963, c fra Eakin 

and Westfall 1959.) 
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hvorvidt det dannes en 0yebla:re eller ikke. Hos lavere hvirveldyr 
er epifysen delvis oppbygget av de samme celletyper som de 
uparrete 0yne, mens den hos fugl og pattedyr er omdannet i retning 
av et sekretorisk organ. 

Petromyzon og dens slektninger har to mediane 0yeliknende 
organer som henholdsvis representerer pinealorganet og parapineal
organet (Fig. 2 A). Pineal0yet (Po) ligger i en uthulning i taket 
over hjernen. Parapineal0yet (Pp) er mindre differensiert og 
ligger ventralt for pineal0yet. Eldre unders0kelser viser at 
pineal0yet foruten a ha forbindelse med commisura posterior (Cp), 
har nerveforbindelse med det h0yre habenularganglion (denne 
forbindelse vises ikke pa figuren), mens parapineal0yet har for
bindelse med det venstre (Ch). Dette forhold kan tyde pa at de 
to uparrete 0yne hos Petromyzon representerer det h0yre og 
venstre av et opprinnelig parret organ. Dette syn er senere blitt 
underst0ttet av unders0kelser av fossile fisk fra devon. 

Ingen av de andre vertebrater har to mediane 0yeliknende 
strukturer. Froskens frontalorgan (Fig. 2 B) som ligger mediant 
fremme pa hodet under huden, utvikler seg fra samme utbuktning 
som gir opphav til epifysen og er hos enkelte arter forbundet 
med commisura posterior (Cp) ved en nerve. I eldre litteratur 
hevdes det at det velutviklede uparrete parietal0ye som vi 
finner hos Sphenodon og hos firfirsler (Fig. 2 C, til venstre) er et 
parapinealorgan, med forbindelse til habenulargangliene. Etter dette 
skulle altsa froskens frontalorgan va:re homologt med pineal0yet 
hos Petromyzon, mens reptilenes parietal0ye skulle va:re homologt 
med Petromyzons parapinealorgan. Steyns embryologiske under
s0kelser fra 1957 pa noen sydafrikanske 0gler har imidlertid vist 
at deres uparrete 0ye utvikles fra samme utbuktning som epifysen 
og derfor er a oppfatte som et pinealorgan. Fig. 3 viser utviklings
fod0pet hos 0glen CordyIus polyzonus. 

Det f0rste billedet (2) viser et snitt gjennom den begynnende 
utbuktning av taket i diencephalon. Det f0rste spor av 0yebla:rens 
avsn0ring markeres allerede pa dette tidspunkt av fold en TG. 

Det neste lengdesnitt (3) viser et senere stadium. Utbuktningen 
er utvidet forover, og vi ser antydning til en begynnende differen
siering av linsen (LE). 

Fig. 3. Snittene viser forskjellige utviklingsstadier av pinealorganet (PO) og epifysen 
(EP) hos en ",gle. LE = anlegg til linse, AF = fremre vegg av den opprinnelige 
utbuktning, EPP = bakre vegg av den opprinnelige utbuktning, HAB = habenular

ganglion, PAR = parafyse, DS = saccus dorsalis (fra Steyn 1957). 

Snitt 4 og 6 gj0r det klart at epifysen dannes savel fra fremre 
(AF) som fra den bakerste yegg (EPP) av den opprinnelige ut

buktning. 
Snitt 7 viser en avsn0rt 0yebla:re som har fiernet seg noe fra 

epifysen. Til a begynne med er det en forbindelse mellom 0yebla:ren 
og commisura habenularis (HAB), men denne forsvinner senere, 
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og Steyn mener med st0tte i eldre litteratur at det hos mange 
former ikke er nerveforbindelse mellom det uparrete 0yet og 
hjernen hos voksne dyr. Dette er et sp0rsmal som vi senere skal 
komme tilbake til. Det siste snitt (9) viser sa den endelige situasjonen 
hvor parafysen (PAR) ligger mellom 0yet (PO) og epifysen (EP). 

Det viktige punktet i denne utviklingshistorien er altsa at 
epifysen dannes bade fra forreste og bakerste yegg av den f0rste 
utbuktningen. 0yet rna derfor betraktes som oppstatt ved en 
avsn0ring av epifysen. Bed0mt ut fra illustrasjoner som er offentlig
gjort i eldre embryologiske unders0kelser, synes dette skjemaet 
a f0lges av alle reptil. Et liknende utviklingsm0nster kan pavises 
hos frosk. For Petromyzon foreligger det imidlertid motstridende 
opplysninger som krever nye unders0kelser. Her er det nemlig 
en mulighet for at de to organer oppstar ved to adskilte utbukt
ninger, selv om det mest sannsynlige er at de ogsa f01ger det 
samme m0nster som vi finner hos krypdyrene. 

Fig. 2 c viser snitt gjennom det uparrete 0yet hos en 0gle. 
Vi ser at 0yeblreren er differensiert i en linse og en del som muligens 
kan minne litt om retina i de laterale 0yne. 

Figur 1 B viser den prinsipielle forskjellen mellom de uparrete 
og de laterale 0yne. Som de laterale utvikles de uparrete som 
utbuktninger fra det samme hjerneavsnitt. I begge typer er sanse
cellenes f01somme del (markert med fylte cirkler) vendt innover 
mon lumen av 0yeblreren. Den uparrete 0yeblreren utvikler seg 
imidlertid ikke til et 0yebeger, og da sansecellene fortrinnsvis er 
lokalisert i den ventrale delen, blir dette 0yet everst: det lys som 
trenger gjennom linsen (markert med en pil), faller direkte pa de 
partier som eventuelt er f0lsomme. De laterale 0yeblrerer danner 
derimot et dobbeltvegget 0yebegerj og da det er den fremre delen 
av den opprinnelige 0yeblreren som gir opphav til sansecellene, 
blir 0yet inverst: lyset rna pass ere hele cellen f0r det nar frem til 
de f0lsomme partier. Unsen i det parrete 0yet dannes fra en 
innbuktning av huden, mens den i det uparrete 0yet dannes ved 
differensiering av 0yeblrerens fremre yegg. Hos de nulevende 
former er ikke huden over det uparrete 0yet sa fint differensiert 
som de laterale 0ynes hornhinne, men hudpartiet inneholder alltid 
mindre pigment enn huden omkring og er gjennomskinnelig for lys. 

De embryonale unders0kelser som Trost har gjort pa reptil0yet, 
har vist at differensieringen i forskjellige celletyper begynner f0r 
0yeblreren er avsn0rt, muligens allerede samtidig med at den f0rste 
utbuktning begynner a vise seg. 

Fig. 2 a viser de forskjellige celletyper i pinealorganet hos 
Petromyzon. I retina er sansecellene (9) omgitt av pigmentceller (10). 
Sansecellenes uti0pere star i forbindelse med et nerv0st sjikt, hvor 
vi foruten nervefibre (7) ogsa finner ganglieceller (5). Kjernene til 
sansecellene og pigmentcellene ligger hos Petromyzon innenfor 
nervefibersjiktet. I reptil0yet ligger derimot sansecellenes kjerner 
og pigmentcellenes kjerner pa hver sin side av nervefibersjiktet, 
pigmentcellekjernene ytterst (se Fig. 4, til venstre). Ser vi bort fra 
denne forskjellen, er de uparrete 0yne hos Petromyzon og 0g1ene 
i prinsippet bygget opp pa samme mate. I frontalorganet hos frosk 
finnes det ingen regelmessig anordning av cellene (Fig. 2 b), men 
celletypene er stort sett de samme, selv om pigmentet synes 
a mangle. 

Fra et funksjonelt synspunkt er sanse- og gangliecellene de 
mest interessante, likeledes forbindelsen mellom dem og den 
videre forbindelse til hjernen. 

Elektronmikroskopiske unders0kelser har vist at sansecellene 
har den samme ultrastruktur som de lysoppfattende elementer 
i netthinnen i de laterale 0yne. Ultrastrukturen er vist pa den 
skjematiske tegningen til venstre pa Fig. 4. 

Den delen av sansecellen som stikker frem i 0yeblrerens lumen, 
bestar av et ytre og et indre segment som er forbundet med hver
andre gjennom et smalt midtstykke. Det ytre segment er bygget 
opp som en stabel av et stort antall skiver eller avflatete sekker. 
Disse synes a vrere oppstatt ved en rekke innfoldninger av celIe
membraen (Fig. 4 A). Pa den ene siden av stabelen (Fig. 4, til venstre) 
l0per et fibersystem som i tverrsnitt apenbarer sin cilienatur. 
Fibrillene konvergerer mot basis, gar gjennom midtstykket og 
ender i en kort elektrontett sylinder. Denne representerer 
basallegemet eller med andre ord den axiale centriole. Centriole 
nr. 2 ligger i nrerheten, sedvanligvis i en vinkel til den axiale. 
Fra basallegemet l0per det et tverrstripet band videre ned i cyto
plasmaet. Det indre segment er forholdsvis mitochondriefritt, 
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Fig. 4. Figuren til venstre ([ra Eakin 1960) v iser den elektronmikroskopiske struktur 
av sanseceller, pigmentcelleJ' og nerveceller ira pinealorganet hos en ogle. Figurene til 
h0'yre ([fa Sjostrand 1961) viser hvorledes det ytre segment i de lateJ'ale oyne er bygget opp. 

sa f0lger et omrade hvor det er rikelig med mitochondrier. 
Distalt for kjernen er det en konsentrasjon av endoplasmatisk 
reticulum (ergastoplasm) besatt med granuIa, men man kan ogsa 
pavise agranuirere membraner som sannsynligvis utgj0r Golgi
komplekset. Proximalt fortsetter sansecellen i en utl0per. 

Pigmentcellene karakteriseres ved at deres frie overflate er tett 
besatt med utbuktninger (microvilli). De kan i tillegg brere et 
vanlig cilium. Cellene utvider seg trompetformet mot basal
membraen, og i denne utvidelse ligger kjernen. 

Sansecellenes ut10pere er omgitt av nervefibre, og vi finner 
ogsa oppsvulmete endestykker - boutonger - fulle av vakuoler 
som ligger an mot gangliecellene. Forbindelsen fra sansecellenes 
ut10pere er ennu ikke utredet, men enkelte av de elektronmikro
skopiske billeder minner sterkt om det man finner i de laterale 
01'ers netthinne. 

F0r vi gar over til a behandle parietal01'ets mulige funksjon, 
rna det pekes pa at det rader stor uklarhet nar det gjelder for
bindelsen med hjernen. Det mest sanns1'nlige er at sansecellene 
star i forbindelse med gangliecellene og at disse sender ut10pere 
til hjernen, men dette s1'nes ennu ikke a vrere vist rent histologisk. 
Ste1'n var i 1957 til og med av den oppfatning at nerven atrofierer 
hos de voksne dyr hos en rekke firfirslearter. Senere er det 
imidlertid pavist en nerve i 9 arter, og Eakin viser ogsa elektron
mikroskopisk billede av et tverrsnitt. Hos froskene mangler 
den nerV0se forbindelse f.eks. hos Hyla, men er til stede hos Rana. 

Den store likhet mellom sansecellene i uparrete og parrete 01'ne 
tyder pa at ogsa det uparrete 0yet rna vrere et lysoppfattende organ. 
Bade hos c1'clostomene og hos kr1'pd1'rene svarer oyet pa I1's
pavirkning ved at pigmentet forfl1'ttes. Den eldre litteratur gir 
derimot en rekke motstridende opplysninger om hvorvidt dyrenes 
adferdsm0nster kan pavirkes ved belysning av det uparrete 0yet. 
I 1958 kom det imidlertid et bade morsomt og interessant arbeide 
av Stebbins og Eakin, som viser at 01'et hos firfirslene muligens 
funksjonerer som et solstriiledosimeter. Forfatterne fanget inn 
firfirsier av arten Sceloporus occidentalis og delte fangsten i to like 
store grupper som var ens med hensyn til de enkelte dyrs st0rrelse 
og kj0nn. Parietal0yet ble operert bort pa dyrene i den ehe gruppe. 
I den andre gruppen ble det foretatt omtrent de samme operative 
snitt, men 0yet ble ikke fjernet. Begge grupper ble sa satt ut 
i terrenget igjen. Fors0ksomradet ble sa bes0kt med jevne mellom
rom over et helt ar, og ved hvert bes0k ble det fanget inn firfirsler. 
Til tross for at forholdet mellom dyr av de to grupper matte 
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forventes a vrere 1 : 1 i populasjonen, la gjenfangsten av parietal
ectomerte dyr klart h0yere. Dette kan bety at de firfirslene som 
hadde 0yet i behold, holdt seg mer i skjul enn de som hadde fatt 
0yet fjernet. For eventuelt a vise dette ble det sa gjort laboratorie
fors0k i en fototermisk gradient som er vist pa Fig. 5. I den ene 
enden av buret er det en varmeprere, W er en skal med vann, f er 
en matskal og i enden av buret et ly (b) som firfirslene kan krype 
inn i. De kan dessuten grave seg ned i sanden pa bunnen av buret. 
Firfirslene ble delt i tre grupper som ble merket med hver sin 
farge, og det ble konstatert at aIle tre grupper viste samme aktivitet. 
Parieta10yet ble sa operert bort pa dyrene i den ene gruppen. 
Dyrene i gruppe 2 ble ogsa underkastet en tilsvarende operasjon, 

men 0yet ble ikke fjernet, mens gruppe 3 forble ubehandlet. Det 
viste seg at fjernelse av parieta10yet f0rte til en 0kt aktivitet hos 
dyrene. At det er lyset som pavirker parieta10yet, er vist i et annet 
fors0k (Fig. 5, nederst). Kurvene viser aktiviteten gjennom noen 
uker av en gruppe parietalectomerte dyr sammen med en kontroll 
gruppe. Dersom parieta10yet i kontrollgruppen ble dekket med 
en aluminiumsfolie (se f0rste pil), 0kre aktiviteten i gruppen; ble 
aluminiumsfolien tatt bort, sank aktiviteten igjen (se annen pil). 

Det har vist seg at mange reptil i sin aktive periode holder sin 
kroppstemperatur ganske konstant med variasjoner pa 2-SoC, 
til tr~ss for at de tilh0rer de vekselvarme dyr. Dette kan de klare 
ved stadig a forandre sin plassering i forhold til solen og oppvarmete 
overflater. Den 0kete aktivitet som oppstod nar parietal0yet ble 
fjernet, syntes imidlertid ikke a ha noen direkte virkning pa 
kroppstemperaturen. Firfirslene hadde imidlertid en betraktelig 
lavere temperatur nar de la nedgravet i sanden eller unndro seg 
solstralingen pa annen mate. Den tid firfirslene holdt den h0ye 
temperatur, var derfor lengre for de parietalectomerte dyr enn 
for de ubehandlete. Den 0kte aktiviteten rna derfor f0re til et st0rre 
forbruk av energi, noe som under visse forhold kan nedsette 
levedyktigheten hos dyret. Stebbins fant nemlig at dersom dyrene 
ble sultet sa d0de de dyr som hadde fatt 0yet fjernet f0r kontroll 
dyrene. Det kan derfor tenkes at parieta10yet virker som et 
soldosimeter som regulerer lengden av den perioden hvor dyret 
holder seg oppvarmet, og dermed regulerer energiforbruket henimot 
den optimale verdi. Det er en mulighet for at stimulering av 
parieta10yet hever den temperaturterskel som rna overskrides f0r 
dyret aktiveres. Den fysiologiske regulasjonsmekanisme er imidler
tid ikke kjent, men det synes som om stimulering av parietal0yet 
hemmer skjoldbruskkjertlen. 

I aIle fall rna det ansees bevist at parietal0yet reagerer pa sol1ys. 
Miller og W ollbarsht kunne da ogsa med elektrofysiologiske 
metoder pavise nerV0S akrivitet i retina i parieta10yet hos flere 
amerikanske krypdyrarter, og denne aktiviteten forandret seg ved 
belysning med hvitt lys. Responsen ble imidlertid ikke forandret 
om den langb0lgete del av spektret ble filtrert fra. Det uparrete 
0yet synes derfor ikke a vrere en thermoreceptor eller en receptor 
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se teksten side 000 (fra Dodt & Heerd 1962). 

for inframd straling, men reagerer sannsynligvis pa omtrent de 
samme lyskvaliteter som de laterale 0yne. Disse opplysninger er 
gitt i en forel0pig meddelelse, men forfatterne bebuder en mer 
inngaende analyse av reptil0yets f0lsomhet. En slik analyse er 
allerede utf0rt pa frontalorganet hos frosk av Dodt og Heerd. Disse 
forfattere registrerte aktiviteten i den nerve som f0rer fra frontal
organet til hjernen etter stimulering med lys av forskjellig b0lge
lengde og intensitet. Generelt besto responsen enten av en hemning 
eller en stimulering av den nerV0se aktivitet. Belysning med kort
b0lget lys forarsaker hemning, mens langb0lget lys resulterer 
i stimulering. Fig. 6 (til venstre) viser den nerV0se aktivitet i nerven 
nar frontalorganet utsettes for lys av forskjellige b0lgelengder. 
0yet har i fors0ksserie A f0rst vrert belyst med orange lys som 
stimulerer aktiviteten. Lyset slas sa av i 5 sek., og i denne m0rke 
perioden er aktiviteten fortsatt h0Y. Begynnelsen av kurvene viser 
den siste delen av denne periode: hver tverrstrek representerer 
en nerveimpuls. Sa utsettes 0yet for lys av forskjellig b0lgelengde 
i den markerte perioden - 2 sek. - og sa slas lyset av igjen. 
Vi ser at lys av 434 m[L hemmer aktivitetet og at denne hemning 
fortsetter ogsa etter stimuleringen. Ved 448 m [L faes en hemning 
og en gjenopptakelse av aktiviteten ved lysperiodens slutt. Ved 
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462 m [L kan vi registrere en latenstid f0r aktiviteten gjenopptas 
i stimuleringsperioden, og ved 473 m[L er latenstiden blitt kortere 
og frekvensen h0yere. I fors0ksserie B er 0yet pa forhand stimulert 
med kortb0lget lys som hemmer aktiviteten og er deretter utsatt 
for lys av forskjellige b0lgelengder. I begge fors0ksserier varierer 
latenstiden og frekvensen med b0lgelengden. Dette tyder pa at det 
finnes et lys0mfintlig materiaIe i frontalorganet som har forskjellig 
absorbsjon ved forskjellige b0lgelengder . 

0yets sensitivitet ved en gitt b0lgelengde defineres som den 
resiproke verdi av den energiforandring som gir en registrerbar 
forandring i frekvensen. Pa Fig. 6 (til h0yre) representerer de sorte 
symboler de (inhibitoriske) terskelverdier som ble funnet nar 
aktiviteten f0rst var stimulert med orange lys, og de apne symboler 
gir terskelverdiene nar aktiviteten f0rst var hemmet med ultrafiolett 
lys. Absorbsjonskurven for et visuelt pigment fra laterale 0yne er 
plottet inn (V.P. 515), og man ser en forholdsvis god overens
stemmelse. Forfatterne mener at toppene i den kromatiske f0lsom
het ved 355 og 515 m [L muligens kan refereres til lysabsorbsjon 
i henholdsvis (1... og ~-bandet til ett og det samme fotopigment. 
Det er en mulighet for at dette pigment er ett av dem vi kjenner 
fra laterale 0yne. 

i 

Froske0yet gir foruten kromatisk respons ogsa en respons som 
ikke avhenger av lyskvaliteten. Det ser ut til at de elementer som 
gir kromatisk respons, forekommer i et meget st0rre antall enn 
dem som gir den akromatiske. I f0lge nyere oppfatninger er de 
elementer som er ansvarlig for fargesynet, fylogenetisk eldre enn 
dem som er ansvarlig for den akromatiske respons. Med sine mange 
fargeoppfattende fibre skulle derfor frontalorganet representere en 
gammel 0yetype. Likheten med latera10ynenes fargeoppfattende 
tapper kommer ogsa frem ved en n0yaktigere analyse av de 
elektronmikroskopiske billeder og ved histokjemiske unders0kelser. 

I Det faktum at det ennu ikke har lyktes a isolere noe fotopigment 
fra de uparrete 0yne hos 0glene, tyder ogsa pa tilstedevrerelsen av 
mange tapper for idem er konsentrasjonen av disse pigmenter 
svrert liten. Mot denne bakgrunnen vil det derfor bli interessant 
a se hva de elektrofysiologiske unders0kelser av reptil0yet, som 
er bebudet fra Hartlines laboratorium, vil vise. 
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Fra de siste 50 ar foreligger det en rekke unders0kelser som 
viser at det er en forbindelse mellom pinealkomplekset og den 
effekten lys har pa pigmentcellenes tilstand. Hos Petromyzon ser 
det ut til at reguleringen skjer vi parieta10yne. Dette ble vist av 
Young allerede i 1935. Hudfargen hos Petromyzon undergar i l0pet 
av d0gnet tydelige forandringer: om natten blir huden blek, om 
dagen m0rk. Dette skyldes at pigmentet i melanophorene kon
traheres om natten og ekspanderes om dagen. Holdes dyrene 
i konstant lys, stopper d0gnrytmen, og huden holder seg kontinuer
lig m0rk. Overf0rtes dyrene etter en normal dag til m0rke, ble 
de - som man skulle vente - bleke, men fikk igjen sin m0rke farge 
om morgenen, selv om lyset ikke ble slatt pa. Dette viser at 
d0gnrytmens ut10sende faktor er forandringene fra lys til m0rke. 
Dersom hypofysens nerV0se del og dens pars intermedia ble 
fjernet, kontraherte pigmentet seg maksimalt, og dyrene forble 
bleke. Dersom parieta10ynene ble fjernet, forsvant ogsa d0gn
rytmen, men pigmentcellene ble nu vrerende i ekspandert tilstand. 

Resultatene kan forklares hvis forandringen fra lys til m0rke 
resulterer i at parieta10ynene gjennom nerveimpulser hemmer 
produksjonen av det pigmentekspanderende hormon - MSM 
i hypofysen eller at disse impulser stimulerer dannelsen av et 
pigmentkontraherende hormon i hypofysen eller andre steder. Det 
er ogsa en mulighet for at 0ynene selv avgir et pigmentkontra
herende hormon. I lys av de siste ars forskning er det siste det 
mest sannsynlige. Et slikt hormon ble i 1958 ekstrahert fra patte
dyrenes epifyse. Stoffet viste seg a vrere melatonin - et indolderivat. 
Som vist av Bagnara i 1963, lages det kromatophorkontraherende 
hormon ogsa hos frosk hovedsakelig i epifysen, mens frontal
organet har liten eller ingen virkning pa kromatophorene. 
Petromyzon har ingen epifyse som er adskilt fra parieta10yet, og det 
er derfor sannsynlig at et eventuelt hormon syntetiseres og avgis 
direkte for 0yet. Dersom det kan vises at petromyzon0yet avgir 
et hormon direkte, blir sp0rsmalet om det i tillegg til denne 
funksjon ogsa viser den samme nerV0se respons pa lys som 
frontalorganet. 

Det har tidligere vrert antydet at parieta10yet viser en slags 
neurosektorisk aktivitet. De nyere elektronmikroskopiske og 

histokjemiske unders0kelser gir imidlertid ingen holdepunkter for 
en slik oppfatning. 

Det kan derfor konkluderes med a si at det uparrete 0ye hos 
nulevende hvirveldyr langt fra er et funksjons10st organ, tvertimot 
er det lysoppfattende, savel hos Petromyzon som hos frosk og reptil. 
Vi kjenner imidlertid i dag lite til hvilken biologisk funksjon 
dette organet har. Hos Petromyzon deltar det sannsynligvis bl.a. 
i den hormonale kontroll av hudfargen, mens det hos 0glene 
synes a fungere som et solstraledosimeter. Problemet om den 
biologiske betydning av froskenes frontalorgan rna vi imidlertid 
helt overlate til den fremtidige forskning. 

Summary 

Anatomy, development and function of median eyes in vertebrates 

A review article. 
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Studier av r0dnebbternas 

(Sterna macrura's) biologi pa Vestspits .. 

bergen. 


Av Magnar Norderhaug 

Innledning 

I Svalbardomradet er f0dnebbterna en karakterfugi pa en rekke 
Iokaliteter, og da i srerdeleshet Iangs Vestspitsbergens vestside, der 
den hovedsakelig er bundet til kystsonen. 

Under den ornitologiske ekspedisjon til Hornsundsomradet, 
Vestspitsbergen, i 1962 (NOSE-62), tok jeg til med unders0kelser 
av denne arten. Disse ble fortsatt i 1963 under Norsk Polarinstitutts 
ornitologipartis arbeid i samme omrade. 

Hensikten med studiet var i f0rste rekke a samle materiale 
vedf0rende f0dnebbternas hekking og ungeproduksjon. Dette er 
et Iedd i en bredere unders0kelse omkring problemet med 
«svartar» i Arktis. R0dnebbterna synes a vrere meget f0Isom 
overfor en rekke faktorer som spiller inn pa hekkeforhoidene pa 
Svalbard. Den synes derfor a vrere en brukbar indikator pa hvor 
gunstig eller ugunstig hekkeforhoidene er i den enkelte sesong. 

I det foreliggende er for 0vrig tatt med en del perifert materiale 
som dels ble innsamiet under arbeidet, dels meddelt av bekjente 
og dessuten en del sammenliknende stoff fra foreliggende litteratur. 

Det er ikke her mulig a nevne aIle de personer og institusjoner 
som har gjort de ornitologiske feltarbeider mulig pa Vestspitsbergen 
i de to siste ar, men takken gar i f0rste rekke til Norsk Polarinstitutt, 
i hvis arbok for 1962 de fleste er nevnt. Til aIle som har bidratt 
med hjelp og opplysninger, viI jeg fa rette min beste takk. En 
spesieIl takk gar for 0vrig til mine studiekamerater fra 1962
ekspedisjonen og til mine venner K. Hagelund og R. Syvertsen 
som deltok som assistenter i 1963. 

136 137 



R0dnebbternas trekkforhold i Svalbardomradet 
Gjennom tiden har utvilsomt en rekke observasjoner og notater 

om trekkfuglenes ankomst i Svalbardomradet blitt gjort, ikke 
minst av ~vervintrende fangstfolk. Mange av dem var dyktige 
fuglekjennere som feme sine notater. En del av disse fangstdag
b0kene (vesentlig fra 1900-40) er arkivert ved Norsk Polar
institutt. De vesentligste data herfra er publisert av L0venskiold 

(1964). 
Artens ankomst i Gr0nlands lavarktiske str0k (til 700N) angis 

av Salomonsen (1950- 51) til 16.- 22. maio Pa Murmanskkysten 
(ca. 70°N) er f0rsteankomstene i gjennomsnitt for 8 ar, 28/5 
(1935,1938-41, 1947-48) med variasjoner 24/5-31 /5 (Belopolski 
1957). Pa omtrent samme breddegrad ligger 0st-Finnmark der 
Schaanning og Siggeson noterte henholdsvis 19/5-28/5 (1901
06, 1908-11) og 21 /5 (1929) (Barth 1963, lit.cit.). Som en rna 
vente, skjer ankomsten i Finnmarksomnl.det litt tidligere enn 
lenger 0st. 

Tilsynelatende passerer nordtrekket 700 N i 4. uke av mai, og 
f0rsteankomsten til de nordlige hekkeplasser i Gr0nlands h0'Y
arktiske str0k, Svalbard, Novaja Semlja og Franz Josefs Land 
skjer i 10pet av denne uken og utover til mid ten av juni pa de 
nordligste hekkeplasser. 

For Vestspitsbergens vedkommende viser ankomsttidene noen 
variasjon. Disse dekker utvilsomt over f0rsteobservasjoner som 
ikke er egentlige ankomst-observasjoner, men de viser sikkert 
ogsa de variasjoner som de klimatiske forholdene i Nordishavet 
kan skape. 

Den tidligste ankomstobservasjon fra Vestspitsbergen er 
fangstmannen Alfred Svendsens observasjon 12/5 1927 paVer
legenhuken, Vestspitsbergens nordkyst og Bunges observasjon 
i Hornsund 18/5 1900 (Bianchi 1902). Den f0rstnevnte observasjon 
(ogsa omtalt av L0venskiold, 1964) b0r tas med et visst forbehold 
grunnet stedets beliggenhet, over 80 0 N og den ekstremt tidlige dato. 

Sammenfattes de tilgjengelige data fra Vestspitsbergen etter 
Barth (1963), Bianchi (1902), L0venskiold (1964), samt pers. medd. 
fra B. Nordnes og S. R0kke, faller hovedmengden av f0rste
observasjoner i 3. uke av mai og 1. uke av juni. 

Hvorvidt f0rsteobservasjonene i de s0rlige deler av Vestspits
bergen har vrert lokale fugler eller ikke, er vanskelig a si. Belopolski 
(1957) papeker den interessante mulighet at ternepopulasjonen 
hjemmeh0rende pa Franz Josefs Land og kanskje nord0ya av 
Novaja Semlja rna tenkes a passere Spitsbergen pa trekk. Nevne
verdig nordvest for S0rkappomradet er det vel imidlertid tvilsomt 
om slike fugler viI hayne. 

H0sttrekket av r0dnebbterner fra Vestspitsbergen setter uten 
tvil inn i slutten av august (se f.0. L0venskiold 1964), men byr 
nok pa arlige variasjoner etter nar ungene blir flygedyktige. I 
Hornsund 1962 var saledes flere unger i en koloni ved Isbj0rnhamna 
ikke flygedyktige 30/8, og antall voksne fugl pa hekkeplassen syntes 
uendret. I 1963 saes pa Store Dun0Y en ansamling av 3-400 
r0dnebbterner, tydeligvis pa rast under h0sttrekk, 20/8. Dagen 
etter saes en flokk pa ca. 100 individer i s0renden av Torellbreen, 
under samme forhold. Arsunger utgjorde en vesentlig del i begge 
flokker, som uten tvil utgjorde en «trekkb0Ige» nordfra. (Til
svarende observasjoner er gjort av Cock i Isfjorden 9/9 1882 og 
av L0venskiold 26 /8 1948 pa Prins Karls Forland (L0venskiold 
1964». Pa samme tid (21 /8) var antall fugl i to kontrollkolonier 
i Isbj0rnhamna ikke merkbart endret, og flere unger var ikke 
flygedyktige. 

L0venskiold (1964) anf0rer de seneste observasjoner fra 
Vestspitsbergen til 10., 21. og 28. september, med hoveddelen av 
sisteobservasjoner til 4. uke av august (15 av 22 angitte observa
sjoner), hvilket synes a vise at ternene forlater Vestspitsbergen 
i siste uke av august og f0rste uke av september. 

Pa Wilczekodden, Hornsund, sa imidlertid ikke Ferens (1962) 
noen endring i antall individer sa sent som 2/10 1957. 

Ting taler saledes for at selv om trekket i omradet pdbegynnes 
i slutten av august, kan det - i et hvert fall i enkelte ar - vedvare 
til ut i oktober. Sikre holdepunkter for dette er naturlig nok 
sparsomme da de fleste observat0rer forlater omradet i maneds
skiftet august/september og fordi tider for borttrekk erfaringsvis 
kan vrere vanskeligere a registrere enn ankomsttider. 
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Kolonier og reir 
R0dnebbternas tendens til a danne kolonier er i arktiske stmk 

kanskje av st0rre betydning enn lengre S0r. St0rre kolonier gir 
relativt god beskyttelse for egne egg og unger, og bidrar videre 
til at andre arter s0ker til ternekoloniene for a hekke der. Dette 
forhold er omtalt av en rekke forfattere fra Gr0nland savel som 

fra Svalbard. 
St0rre kolonier ligger ofte mer lettilgjengelig enn mindre, vel 

som et bevis for en bedre beskyttende evne. Pa 0yer na!r kysten 
kan patreffes mindre kolonier, slik det sees i Dun0yomradet. 
I Hornsundsomradet er f.0. to steder funnet smakolonier pa sma 
holmer i ferskvannsdammer i kystsonen. Disse koloniene var 
sVa!rt konsentrerte, men tallmessig sma. 
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Fig, 	1, Skisse over arbeidsomradet i Homsund, 
Map of the working area, Homsund. 

Mer spredte grupper kan muligens hekke ved ferskvann 
innenfor kystsonen. Ferens (1958) anf0rer observasjoner av 
mdnebbterner ved Myrktjern og Revvatnet (se Fig. I), og observa; 
sjoner av 2 ad. og en juv. i Revvatnet i 1963 (N. Gullestad pers. 

medd.) tyder i samme retning. Ved slike vann vil ternene fa et 
spesielt na!ringsgrunnlag i form av mye-yngel. 

Tilfelle av tilpasning til siviliserte forhold er funnet i Sallyhavn 
(Vestspitsbergens nordkyst), der en ternekoloni hekker inne i en 
forlatt revegard (L0venskiold 1954, T. Larsen pers. medd.). I 
Calypsobyen, Bellsund, hekket i 1962 et par oppe i en landsatt 
livbat, vel beskyttet mot rev. 

Pa de nevnte ferskvannsholmene var reirene fordypninger 
i moselaget, som vitnet om lang tids bruk. I tillegg fantes reir 
na!rmere vannkanten pa steinet grunn. For 0vrig finnes reirene 
oftest i to utgaver, dels som fordypninger i smasteinet mark, dels 
som groper pa t0rr, lavtuet grunn. Reir av begge typer kan finnes 
i samme koloni. En viss bruk av «reirmateriale» kan sees. I et tilfelle 
saes fugleknokler brukt til dette formalet. Bruk av fja!r (krykkje) 
er ogsa bemerket. 

Kullst0rrelser og egg 
R0dnebbternas kullst0rrelse angis av de fleste forfattere til 2, 

savel for Svalbard som for artens 0vrige hekkeomrader. Variasjoner 
fra 1-4 er pavist i England (Witherby et al. 1947). Le Roi (1911) 
benekter forekomsten av mer enn 2 egg i kullet pa Vestspitsbergen, 
men Kristoffersen (1930) angir a ha funnet 3 egg i to reir av ca. 
300 unders0kte i S0rkappomradet i 1930, og flere andre tilfelle 
av tre-eggskull er omtalt av L0venskiold (1964). Der er ogsa anf0rt 
et tilfelle av fire-eggskull i Adventsfjorden 1956. 

Det er utvilsomt ikke riktig a slutte at kullst0rrelse pa 2 er 
«normalt». Det er i det hele et apent sp0rsmal om det i disse 
omrader overhodet er riktig a bruke et slikt uttrykk. Store endringer 
ide klimatiske forholdene fra hekkesesong til hekkesesong bevirker 
ustabile forhold i de nordligste hekkeomrader. Dette influerer pa 
savel ankomst og erna!ringsforhold som egglegging. Sees den 
enkelte sesong isolert, kan uttrykket «normal kullst0rrelse» vel 
forsvares. For mdnebbternas vedkommende rna den da ventes 
a variere fra 0 til 2 som normalt for «svartar» (non-breeding year) 
og kronar, respektive. 
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Til det foreliggende er data tatt fra to kolonier i Hornsund: 
Koloni A. Liten holme (ca. 6 X 3 meter) i ferskvannsdam ved 

Isbj0rnhamna. Bebodd av ca. 35 par i 1962 og 14 par 
i 1963. 

Koloni B. Wilczekodden, Isbj0rnhamna. Bebodd av maksimalt 
10-15 par i 1962 og ca. 135 par i 1963. 

Sammenlignende observasjoner fra 1962 og 1963 viser at en 
rekke lokaliteter kun var spredt bebodd i 1962. Dette aret var 
et ugunstig ar med utstrakt grad av «non-breeding» i Svalbard
omradet. Aret 1963 rna betraktes som et relativt godt produksjonsar 
i omradet. Disse forholdene rna sees som en direkte f0lge av de 
varierende klimatiske forholdene i de to hekkesesongene. 

Bianchi (1902) bemerker sommeren 1901 (sesongen da Bunge's 
egg ble samlet) (se Tab. 2) som en darlig hekkesesong, og mener 
dette har hatt negativ innflytelse pa eggmalene. Et fors0k til 
belysning av dette ble gjort ved a male eggene i samme koloni 
(koloni A) i 1962 og 1963. Denne kolonien er beklageligvis sa liten 
at det foreliggende materialet pa ingen mate kan betraktes som 
statistisk holdbart. Malene (gjengitt i Tab. 1) peker imidlertid 
i retning av at det muligens kan forekomme en viss relasjon, nar 
gjennomsnittsmalene for arene 1962 og 1963 sammenlignes med 
de totale gjennomsnittsmal i Tab. 2. Ytterligere materiale til 
belysning av dette er det hap om a samle i 1964. 

Tabell 1. Forskjell i eggmal fra Koloni A i 1962 og 1963 
Variations in egg measurements in Colony A in 1962 and 1963 

Ar 
Year 

Antal! 
Number 
of eggs 

Mal i mm 
Measurements in mm 

Gj.snitt 

IMean sizes 
Maximum Minimum 

L. I Br. I L. I Br. L. I Br. 

Anmerkninger 
Remarks 

1962 24 40.2 29.5 44.5 31.2 37.4 27.0 «Darlig 
hekkesesong» 
«Poor 
breeding season» 

1963 19 41.1 29.6 44.3 31.0 37.8 27.7 

--  -- 

«Bra 
hekkesesong» 
«Good 
breedin g season» 

Tabell 2 gir en sammenfatning av maldata av mdnebbterneegg 
fra Svalbard for beregning av gjennomsnittsm1il for omradet. For 
beregning av gjennomsnittsmalene for Svalbard er brukt gjennom
snittsverdiene for rubr. 1-3. Hvert gjennomsnitt er gitt vekttalls
verdi etter antaH egg som er basis for den enkelte beregning. 

Tabell 2. Mal av r0dnebbterneegg fra Svalbard 
Egg measurements of Arctic T ern from S(}albard 

M1Il mm 
Antall Measurements in mm 

Kilde Sted egg 
References Place Number Gj.snitt MinimumMaximumof eggs Mean sizes 

L. I Br.I L. I Br. L~ 

I 1 Bianchi, Hornsund, 

1902 
 V.spitsb. 16 40.5 1 29.6144.0131.0137.0127.5 

----1--,--,--,--,- -,-
Bjorm)ya, 


1911 

2 1 Le Roi, 

V .spitsb. 147 40.8 1 30.1 1 45.6 1 33.0 1 36.2 1 28.0 
- ---1--,--,--,--,--,-

3 1 Egne obs., Hornsund, 
1962-63 V.spitsb. 83 40.11 29.7144.5 1 31.3 1 37.4 127.0 

- ----------1--,- - ,--,--,--,-
4 1 Totalt Svalbard 246 40.5 1 29.91 45.61 33.0 1 36.2 1 27.0 

Klekking og ungeproduksjon 
Klekkingstiden vil variere meget fra ar til ar i disse omrader, 

grunnet den store innflytelsen de klimatiske forholdene har pa 
eggleggingstiden. Som papekt av Lack (1933) vil eggleggingstiden 
i arktiske omrader utvilsomt ikke bare avhenge av gonadenes 
utvikling, men ogsa vrere influert av ytre faktorer. 

Ikke bare vil eggleggingstiden variere fra ar til ar, men den vil 
ogsa matte variere etter hvilken biotoptype som er valgt som 
hekkeplass (varierende av smelting, oversv0mmelser m.m.). Dette 
forholdet er illustrerende beskrevet av Lack (1933) ved under
s0kelser av Bj0rn0ya. Eggleggingstiden varierte der 23 d0gn i tre 
kolonier. Det var en tydelig korelasjon meHom beskaffenheten 
av grunnen pa hekkplassen etter sn0smeltingen, og nar hekkingen 
tok til. 

Bianchi (1902) anf0rer observasjoner av nylagte mdnebbterne
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kull 17/6 (Hornsund 1901). Herav kan klekkingstiden beregnes 
til ca. 8. juli (basis 22 d0gn (Witherby 1947». Sa sent som 26/7 
observertes ingen unger i en koioni i samme omriidet (Dun0yane 
1952 (L0venskiold 1954». De store variasjonene som det kan v~re 
tale om, belyses ogsa ved endel andre data fra Hornsund 1962-63. 

De forutgaende darlige klimatiske forhoidene i 1962 foriirsaket 
som tidligere nevnt en darlig hekkesesong for en rekke fuglearter 
pa Vestspitsbergen. Sesongen 1963 var derimot preget av gunstigere 
forhoid (tidligere sn0smelting, mindre drivis m.m.). Variasjonene 
i kullst0rrelser, savel som klekkingsprosenter i disse to arene, rna 
sees som en direkte f0Ige av de klimatiske forhold. (Dette under
bygges spesielt av innsamlede data om hvitkinngas, ringgas, f0d
nebbterne og krykkje.) 

Tabell 3 gjengir forholdene omkring klekking og kullst0rrelser 
hos f0dnebbterna 1962-63. 

Tabell 3 
Klekking og kullstorrelser for rodnebbterne i Hornsund 1962-1963 
Clutch size and hatching success of Arctic T erns in Hornsund 1962- 1963 
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1962 A 35 40 3/8 

_ -I
A 
-1-I4-1-19-I--~

1963 1--1 1-  1 
B 25*) 45 16/7 

cu. 1,1 
13/7 
-~ -- 

1.4 
2/7 

1  -  -
ca. 1.8 

27/6 

40 

-- 
73.2 

-- 
86.7 

88.9 
(9 kull) 
--- 

80.0 
(5 kull) 

75.0 
(5 kull) 

87.5 
(20 kull) 

*) 	Storrelsen av Koloni B var ca. 135 par. De 25 reir representerer de avmerkede 
kontrollreir. For Koloni A angir tallene totalt antall reir for begge ar. 
Colony B contained about 135 pair. The 25 nests re/)resent control nests which 
were under observation. For Colony A the number of nests given for 1962 and 1963 
represent the total found. 

Resultatene fra 1962 var i realiteten kanskje enda mer markante 
enn hva Tabell 3 viser. Det ble bare registrert antall par som var 
gatt til hekking. De ikkehekkende parene ble saledes ikke registrert. 
Selv om dette ogsa gjelder for 1963, var antall ikkehekkende par 
uten tvil st0rre i det foregaende aret. Flere koionier var saledes 
nesten ikke besatt i 1962, b1.a. koioniene pa Wilczekodden og 
i Gasharnna. Foruten variasjonen i tiden for egglegging i de to arene 
er forskjellen i totale klekkingsprosenter det mest markante trekk. 

I forbindelse med Tabell 3 skal f0lgende mulige feilfaktorer 
papekes: Klekkingsprosenten i Koloni A i 1963 er basert pa 
differansen i antall egg f0r og etter klekkingen. Siste opptelling 
fant sted 13 /8 (klekkingen forlengst avsluttet). Fa unger var da pa 
holmen. Alt tyder pa at ungene under en delvis oversv0mmelse 
av holmen SV0mte i land og trakk ned i strandsonen tett ved. 
I 1962 tyder intet pa at liknende skjedde. 

Forl0pet av selve klekkingen ble fulgt ved daglige kontroller 
av 25 reir i den sentrale delen av Koloni B. Reirene var avmerket 
med nummererte plugger. 

St0rrelsen av Koloni B, basert pa tellinger og kontroller av 
ringmerkete unger (se Tillegg) viser en bestand i 1963 pa ca. 135 par, 
ca. det ti-dobbelte av koloniens st0rrelse i 1962. 

I de ovennevnte 25 reir ble 39 unger klekket. Klekkingens 
fOrl0P er vist i Fig. 2. Selv om antallet er relativt lite, b0r det 
kunne betraktes som representativt for klekkingens forl0P i Koioni 
B i 1963. Kontrollene av reirene ble foretatt en gang daglig, hoved
saklig i tidsrommet 2000-2300. 

Unger klekket siden under siste kontroll ble henregnet til det 
innev~rende d0gn. Det samme nar klekkingen var umiddelbart 
forestaende og matte ventes a finne sted f0r kl. 24.00. Pa denne 
maten var det med et enkelt rutinemessig opplegg mulig a innsamle 
relativt palitelige data selv i perioder da andre oppgaver opptok 
st0rstedelen av tiden. 

Det mest markante ved forl0pet er utvilsomt den manglende 
konsentrasjonen i klekkingen. Den tyder igjen pa at selve egg
leggingen rna ha foregatt over et lengre tidsrom, men hovedsaklig 
i to puijer. For de observerte ettern0lere som klekket i de f0rste 
dager av august, rna eggleggingen ha funnet sted midt i juli, altsa 
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da klekkingen tok til for de tidligst Iagte kull. Muligheten for at 
dette dreier seg om omlagte kull rna derfor papekes. 

Materialet er i minste laget til a utdype den paviste pulje
fordeling nrermere. Kolonien var ikke utsatt for eggsanking og 
neppe heller plyndring av rev i eggleggingstiden (B. Nordnes pers. 
medd.), slik at puijefordelingen vel har «naturlige» arsaker. Den 
interessante mulighet at klekkingsdiagrammet kanskje kan gjenspeile 
en b0lgemessig trekkankomst, skal derfor nevnes. Bemerkeises
verdig er ogsa den store avstanden mellom klekkingen av eggene 
i hvert kull. Det ble bemerket variasjoner pa 1-5 d0gn, i gj.snitt 
(14 kull) 2,8 d0gn mellom klekkingen av f0rste og siste egg i to

eggskull. Likevel sees av diagrammet at fordelingen i to puijer 
opprettholdes (og underbygges) ved toeggskullenes gruppering. Bare 
i ett tilfelle «overlapper» et to-eggskull begge puljer. 

Savel forl0pet av klekkingen som nar den finner sted, viser 
uten tvil variasjoner fra ar til ar og fra sted til sted i disse str0kene. 
Ogsa her er det vel tvilsomt om det kan forsvares a nytte begrepene 
«normalt» og unormalt». 

Pa Murmansk-kysten varierte klekkingstiden for den f0rste 
ungen 13 d0gn (1-13/7) i 7 ar i perioden 1938-50 (Belopolski 
1957). I Hornsund ble bemerket hele 18 d0gns variasjon pa to 
pa£0lgende ar (se Tabell 3). 

Ungedodelighet og fiender 
Vedrorende unged0deligheten hos rodnebbterna foreHgger lite 

konkret. Fra S0rkapp-omradet beretter Kristoffersen (1930) at 
mange unger fros i hjel i sesongen 1930, og tilsvarende forhoid 
fantes pa Island i 1961 (Bengtson 1963). 

Sommeren 1962 ble data innsamiet i Koloni A. Totalt ble 
ringmerket 5 halvvoksne unger, som med relativt stor sikkerhet 
kan sies a ha utgjort hele ungeproduksjonen til den ca. 35 par 
store kolonien. Samtidig ble 11 d0de unger innsamlet, aIle pa 
dunungestadiet. Da kolonien (holmen) ble unders0kt i detaIL kan 
tallene betraktes som absolutte. Unged0deligheten i denne kolonien 
la saledes pa nrermere 70 %. 

1963 var en gunstigere hekkesesong, og unged0deligheten la 
uten tvil lavere. Systematiske opptellinger og beregninger ut fra 
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dode, ringmerkede unger i Koloni B (153 unger ble ringmerket) 
var planlagt, men ble spolert da polarrev begynte a ferdes i omradet 
i siste uke av august. 

De viktigste ytre faktorer som pavirker ungedodeligheten i disse 
omrader, er utvilsomt: 

A. Lave temperaturer (og nedbor?) i klekkingstiden. 
B. Svikt i nreringstilgangen. 
C. Polarrev og polarmake. 

Hawksley (1957) fant at svikt i nreringstilgangen i en rodnebb
ternekoloni forarsaket nrer en tredjedel av den totale ungedodelig
het. De to forstnevnte faktorer skal imidlertid ikke berores 
nrermere her. 

Polarmakas store tilpasningsevne til den lokale nreringstilgang 
gjor at den visse steder ogsa i storre grad legger seg etter egg og 
unger av rodnebbterne. 

Burton & Thurston (1959) fant saledes at ca. 40 volumprosent 
av maveinnholdet i 9 skutte polarmaker pa Kapp Linne, Isfjorden, 
var rester av terneunger. 9 av 12 skutte polarmaker inneholdt 
rester etter rodnebbterne. 

Pa Kapp Linne hekker en spesielt stor rodnebbternekoloni. 
Overnevnte illustrerer saledes ikke et generelt forhold, bare et 
lokalt tilfelle av spesialisering pa byttedyr hos polarmake. Burton 
& Thurston betraktet polarmaka som den viktigste beskatter pa 
rodnebbterna i omradet. 

Polarreven utgjor muligens en viktigere faktor. Undersokelser 
er ikke foretatt, men det hersker liten tvil om at det viktigste 
ernreringsgrunnlaget for store deler av polarrevbestanden i disse 
lemenfrie omrader er kolonirugende sjofugl. Pa Vestspitsbergen 
viI saledes alkekongen (Plautus aile) utgjore en meget stor del av 
dieten. Uten tvil betyr alkekongen mange steder her like meget 
for revebestanden som lemen i andre arktiske strok. Dette illustreres 
ved de relativt store revebestandene i omrader med alkekonge
kolonier. Ovennevnte refererer til forholdene i sommerhalvaret. 

I siste halvdel av august forlater alkekongen koloniene langs 
Vestspitsbergens kyster. Samtidig oppstar en akutt svikt i polar
revens nreringstilgang i disse strok. Den penses derfor over pa 
andre byttedyr, og dens beskatning av bl.a. rodnebbterne rna 

ventes a oke. Dette saes klart i Isbjornhamna i 1963. Dette medforer 
at i at da rodnebbterna far hovedmengden av unger pa vingene 
etter at alkekongen forlater koloniene, vil beskatningen pa ungene 
bli stor, og omvendt. Sekundrert virker saledes ogsa de klimatiske 
forholdene i eggleggingstiden inn pa ungedodeligheten, idet sen 
egglegging vil kunne medfore senere ungeoppvekst, og dermed 
okt risiko for reveplyndring i koloniene. 

Rodnebbternas evne til a forsvare kolonien mot rev (og andre 
fiender) er omtalt av mange. Men denne evnen er relativ, avhengig 
av hvor akutt revens nreringsmangel er. Er den virkelig prekrer, lar 
den seg vanskelig stoppe, selv av styrtdykkende rodnebbterner. 

I slutten av august 1963 saes i ett tilfelle en rev ga omkring med 
boyet hals i Koloni B (ca. 135 par), der rev tidligere i sesongen ikke 
hadde vrert ase (d.v.s. de rna formodes a ha blitt drevet vekk fordi 
fode kunne skaffes lettere annensteds). Ternene foretok na ikke 
annet enn skinnangrep, og reven lusket rolig omkring i kolonien, 
der den tok for seg savel av ratne egg som dode og levende unger. 
Pa dette tidspunktet var neppe en prosent av alkekongene til bake 
i de store koloniene i omradet. 

Forekomst av «blissfugler» pa hekkeplassene 
Ettarige rodnebbterner oversomrer normalt minst ett ar i 

vinterkvarteret. Disse individer har da en fjrerdrakt lik de voksnes 
vinterdrakt, med den karakteristiske hvite panne og avvikende 
nebbfarge. De har dessuten noe kortere ytre halefjrer (Witherby 
et al. 1947). Det er individer i denne drakt sam i detfareliggende amtales 
sam «blissfugler». Benevnelsen er valgt i stedet for begrepet «ett
aringer», fordi ogsa andre fugler enn ettarige kan ha avvikende 
fjrerdrakt. 

G. Grosskopf undersokte alderen for rodnebbterner i 
Wangerooge og fant en minimumsalder pa 3 ar for forste hekking 
(Wanne-Edwards 1962, lit. cit.). Belopolski (1957) benekter likeledes 
at hekking finner sted for i en alder av 2-3 ar, «fordi ettaringer 
mangler voksen fjrerdrakt». Dette stottes av ringmerkinger pa 
Murmanskkysten i 1948 og 1949, da henholdsvis 400 og 1000 
rodnebbterneunger ble ringmerket. Ingen av disse ble gjenfunnet 
pa hekkeplassene i 1950. 
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Cullen (1957) nevner ett tilfelle av hekking hos en toarig fugl, 
men fastslar en alder av 3 ar som normal for forstegangshekking. 

Pa tross av ovennevnte foreligger fra flere hold observasjoner 
av «ettaringer» i arkriske str0k, og det er endog nevnt at disse 
fugler har hekket. Etableringen av arten Sterna pordandia pa 
grunnlag av slike individer (Witherby et al. 1947) viser den mangel
fulle kunnskap om de faktiske forhold. 

Cullen (1957) dr0fter inngaende individer med bliss pa hekke
plassene. Han paviser at ogsa flerarige individer kan opptre med 
bliss, hvilket gjor begrepet «ettaring» mindre brukbart i denne 
sammenheng. Han behandler videre de to typene S. portlandia og 
S. pikei og deres kriterier, men paviser samtidig at disse ikke er 
absolutte. I det foreliggende nyttes derfor «blissfugl» som felles
betegnelse. Interesserte henvises til Cullens arbeide. 

Salomonsen anforer at ettaringer ikke f0lger med opp til 
hekkeplassene, men nevner likevel et ringmerket individ fra 
Disko-bukta juli 1947 (ringmerket som unge), som ble skutt 
i Ontario sommeren 1948. 

I juli 1914 iakttok Lord Percey i Nord0st-Sibir flere «blissfugler» 
hvorav noen hekket (Witherby et al. 1947). 

Fra Svalbardomradet foreligger i litteraturen ogsa enkelte 
observasjoner som viser at «blissfugler» opptrer pa hekkeplassen. 

Le Roi nedla ett eksemplar pa Vestspitsbergen i 1907, og et 
annet pa Bj0rn0ya i juli aret etter. Fra Bj0rnoya foreligger ytter
ligere to oberservasjoner (Le Roi 1911). Le Roi skriver videre at 
Roth og Zedlitz nedla to individer med denne drakr i Forlandssundet 
i julio Jourdain har ogsa observert individer i denne drakt pa 
Spitsbergen (Witherby et al. 1947). 

I den store kolonien pa Kapp Linne ble ett eksemplar sett 
i juli 1958 (Larson 1960). I Fuglene i Norden (v/0kland 1953) 
angis ogsa at «blissfugler» er funnet pa Svalbard, men uten na=rmere 
angivelser. 

Observasjoner fra Hornsund i 1962 og 1963 kan bare bekrefte 
forekomsten av «blissfugler» pa Vestspitsbergen, men samtidig 
kanskje vise at slike individer opptrer relativt hyppig i visse 
omrader. Observasjonene er gitt i Tabell 4. 

Tabell 4. Observasjoner av r0dnebbterner med bliss 
i Hornsundomradet, Vestspitsbergen 1962 og 1963 

Observations of «white-fronted»Arctic T erns in Homsund , 
West Spitsbergen 1962 and 1963 

At Observasjoner Dato Sted 
Year Observations Date Place 

1962 2 0 bservasjonet juli Dunoyane 
1963 1 eksempl. 4/7 lsbjornhamna (Koloni A) 

2 » 5/7 -)}

1 » 11/7 Store Dunoy 
1 )} 11/7 Nordre Dunoy 
1 )} 11/7 Fjorhl. Dunoyane 
1 )} 13/7 Ariesletta*) 
2 }) 17/7 Isbjornhamna (Koloni A) 
1 }) 24/7 Store Dunoy 
4 )} 26/7 Wilczekodden (Koloni B) 

*) Ariesletta er en lokalitet mer Isbjornhamna. 
Ariesletta: a Locality near Isbj<3rnhamna. 

Individene pa \X/i!czekodden og Isbjornhamna var vesentlig 
a se i utkanten av koloniene. Enkelte skrek pa en litt avvikende 
mate og forsokte seg av og til pa «skinnangrep». Det ble aldri 
gjort observasjoner som tydet pa at disse hekket. 

Individet observert 4/7 ble i noen grad jaget av utfargede 
individer. Rett etter satte den seg imidlertid ute pa et lite skja=r. 
En utfarget fugl med fisk i nebbet landet samme sted, og «bliss
fuglen» tigget. Det hele virket direkre som kurtise, og «blissfuglen» 
ble foret. Derpa fl0 Y den straks en lokal runde. 

Sannsynligheten for a patreffe r0dnebbterner med bliss under 
vartrekket i Norge er utvilsomt til stede. Dette inneba=rer at 
maiobservasjoner av dvergterner bor vies en viss kontroll og 
skepsis. Muligheten for observasjoner av makrellterner med bliss 
kan vel kanskje heller ikke konsekvent utelukkes. 

TILLEGG 

lndirekte beregning av storrelsen av Koloni B, Wilczekodden 

Storrelsen av Koloni B var i 1963 va nskelig 11 fastsla pa grunnlag av opp
tellinger av anta ll fugl eller reir. Da det var av interesse a fastsl1l storrelsen 
mer mere, ble det foretatt et forsok pa en indirekte bestemmelse av koloniens 
storrelse. Da metoden er relativt enkel 11 praktisere i felten, gjengis beregningen 
av Koloni B. 
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Beregningen bygger pa folgende: 
1. 	 Beregning av gjennomsnitrlig eggantHll Pl'. par. 
2. 	 Beregning av eggenes klekkingsprosent. 
3. 	 Beregning/vurdering av ungedodeligheten. 
4. 	 Ringmerking av et storst mulig antall unger. 
5. 	 Avsluttende opptelling for beregning av forholdet mellom ringmerkede 

unger og umerkede unger, etter at klekkingen er avsluttet. 
AntaH unger merket i kolonien i tidsrommet 3/8- 15/8 var 153 stl<. Ved 

avsluttende opptelling 15/8 ble det funnet 105 ringmerl<ede og 29 umeri<ede unger, 
tilsammen 134 sci<. Herav ble prosenten umerkede unger i kolonien beregnet 
til 21,6 %. 

Opptellingen ble foretatt av tre personer sa mtidig, og slik at fordelingen 
kan betraktes som jevn over hele kolonien. 

Av ovenstaende ble sa det totale antaH unger beregnet (X): 

X 	 = 153 + X X J~~~ 
100 

X 195 unger 

Ungedodeligheten i kolonien ble ikke noyaktig fastsliltt, men ble vurdert 
til 1l1inst 10 %. (Dodeligheten okce siden, grunnet reveplyndring, men dette fur 
ikke betydning for den foreliggende beregning.) Som et minimumstall for det 
totale antaU klekte unger i kolonien faes herav: 

195195 + __ = 215 unger 
10 

kolonien ble klekkingsprosenten beregnet til 86,7 % (se Tabell 3). Basert 
pa ovenstaende ble sa antalliagte egg i kolonien beregnet (Y): 

Y 	 X 86,7 
215 

100 

Y 248 egg 

Den gjennomsnittlige kullstorrelse i kolonien va r 1,8 egg (Tabell 3). 
Koloniens storrelse (antall par) kunne da beregnes: 

248 __ = 138 par 
1,8 

Beregningen st0ttes delvis av visuclle observasjoner. Det fremgar av dagboken 
at koloniens storrelse ble anslatt til vel 100 p ar. Beregningen har flere svakhets
punkter og mulige feilkilder, men resultatet ved beregningen av Koloni B mit 
betraktes som adskillig mer palitelig enn om tellinger skulle legges til grunn. 
Til det var antall fugl i kolonien for stort (og stadig varierende) og reirgropcne 
for lette i\ overse til at reiropptelling kunne foretas. 

Summary 

Studies of the Arctic Tern in West Spitsbergen 

The paper is based on field studies in Hornsund, West Spitsbergen, in the 
summerS 1962 and 1963, supplemented with information from colleagues and 
from the literature. The main purpose of this work was to collect material 
concerning the problem of non-breeding in the Arctic, as well as on other 
aspects of the biology of tbis species. 

The migration of AI'etic Terns in the Svalbard area. On spring migration the 
species seems to arrive in the last week of May and the first week of June. 
The earliest recorded spring observations are 12/5 (I) and 18/5. The autumn 
migration begins in August, but can, at least in some years, continue till the 
first days of October. 

Colonies and nests. On the mainland, coloni formation plays an important 
role in protection against the Arctic Fox. Smaller colonies are found on islets 
in freshwater ponds near the coast, and on islands along the coast. Nest material 
is not commonly used. Feathers of kittiwakes (Rissa tridactyla) and bird bones 
have been found. 

Clutch size and eggs. Changes in the breeding conditions from year to year 
make it difficult to use the term «normal clutch size» in this area, unless 
restricted to a single season. «Normally clutch size» would then vary between 0 
and 2 eggs for the Arctic Tern in Svalbard. 

Measurements of eggs from the same colony in two years show varying 
mean size. The relation between this and the varying nesting conditions is 
mentioned, but the data are too few for further conclusions. 

Hatching and production of nestlings. The time of hatching depends on the 
climatic influence on egg laying. In Hornsund the time of observation of the 
first chick varied 18 days in two years (1962 and 1963). The data on hatching 
in these two years is shown in Table 3. The course of hatching in one coloni 
in 1963 is given in Figure 2, showing a bimodal distribution. The time between 
hatching of the first and second egg in the 2-eggs-clutches showed a remarkable 
variation, between 5 and 1 days, with a mean of 2.8 days (14 clutches). 

Mortality of nestlings. Predation. In 1962 a mortality of nearly 70 % was found 
among nestlings in one colony. Other more dispersed colonies contained only 
a few terns. In 1963 accurate estimations of mortality were not possible, but 
were considerably lower (abt. 10-20 %). The most important factors in 
nestling mortality is assumed to be: climatic conditions at hatching time, failing 
food supply and predation by glaucous gull (Lams hyperboreus) and Arctic Fox 
(Alopex lagopus). During the summer the food of Arctic Fox in large areas 
of West Spitsbergen will to a great extent consist of Little Auks (Plautus alle). 
When the Little Auks leave the colonies in the last half of August, predation 
pressure on other birds (also Arctic Tern) increases in these areas. The ability 
of the Arctic Tern to protect the nesting area against foxes apparently depends 
on the actual food supply of the Arctic Fox, i.e. on its relative hunger. 

The occurrence of «white fronted birds» on the In'eeding grounds. In this paper 
the term «white fronted birds» refers to partly white.capped birds observed 
before the nestlings of the year are able to fly. The observations in Hornsund 
1962- 63 are found in Table 4. 

Appendix. Indirect estimation of the size of an Arctic Tern colony. Based on 
clutch size, % hatched, nestling mortality and ringing of nestlings, the size 
of a colony was estimated to 138 pair (minimum). 
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Om preparering av parasittiske 
in n voldsormer. 

Av Trond Breiten 

Zoologisk laboratorium mottar fra tid til annen preparater av 
parasittiske innvoldsormer innsendt av interesserte amatorer og 
studenter. Ofte er disse ormer preparert pa en slik mate at de har 
liten vitenskapelig verdi, og de kan v~re vanskelige a bestemme. 
I denne artikkel er omtalt enkle prepareringsmetoder som for de 
flestes vedkommende kan utfores i felten. Noen mer kompliserte 
metoder er ogsa tatt med der disse metoder kan gi vesentlig bedre 

resultater. Disse metoder krever da at man har adgang til kjemikalier 
utenom de vanlige fikseringsv~skene alkohol og formalin. 

Prepareringen bestar som regel av fire prosesser: bedovning, 
avliving, fiksering og konservering. Ofte kan to eller flere av disse 
prosesser utfores i samme operasjon. For man begynner pa selve 
prepareringen bor parasitten vaskes ren. Dette kan gjores i fersk
vann eller best i fysiologisk saltopplosning (10 g salt til 1 liter vann). 

Innvoldsormene er skjore dyr og rna behandles forsiktig. Bruk 
ikke pinsett, men preparernaler og pipette. 

Ikter (Trematoda). Iktene er flate, avlange ormer med som regel 
to sugeskaler som fastheftingsorganer. I ferskvannsfisk kan man 
f.eks. finne dem i tarmen og i nyrene. Ikter kan prepareres lettvint 
ved at de plasseres rett i 40 % eddiksyre (Bergan 1955) for deretter 
a konserveres i 70 % alkohol. Hvis iktene fikseres i 70 % alkohol 
eller 4 % formalin, rna de forst drepes i varmt vann for at de ikke 
skal kontrahere seg under fikseringen. Ikter kan holdes i live en 
tid i 0,6 % natriumbikarbonatopplosning hvis man ikke kan fa 
drept og fiksert dem med det samme. 

Bendelormer (Cestoda). Bendelormene er leddete, bandformete 
dyr med et lite «hode», scolex. «Hodet» er som regel utstyrt med 
fastheftingsorganer i form av sugeskaler eller kroker. Den kjonns
modne orm finner man nesten alltid i vertsdyrets tarm. Larver av 
bendelormer forekommer derimot som regel i vertens kroppshule 
eller innvolder for ovrig. Slike bendelormlarver skulle v~re velkjent 
for de fleste sportsfiskere. 

Bendelormer som tas ut av tynntarmen, bor vaskes i rent vann. 
Ormene drepes ved at de legges i lunkent ferskvann (stuetempera
tur). De vil da samtidig strekke seg maksimalt ut. Ved masse
infeksjoner faes ormene ofte ut i et sammenfiltret noste. Dette 
nostet er gjerne lett a greie ut etter at ormene er drept i ferskvann. 
Ormene skal ligge i ferskvann til de er helt utstrukket og ikke 
svarer pa stimuli ved at man f.eks. pirker bort idem med en nal. 
Bendelormer kan fikseres i 70 % alkohol eller 4 % formalin. Det 
er en fordel for eventuell senere behandling av materialet om 
ormene ikke blir sluppet rett pa et glass med fikseringsv~sken, 
men fikseres utstrakt pa en tallerken eller lignende. Etter ett dogn 
kan ormen sa overfores til det glasset den skal oppbevares i. 
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Dersom man onsker a undersoke ormen med en gang, kan den 
fikseres i lactophenol (Dowell 1953). Lactophenol bade fikserer, 
klarer opp og konserverer ormen. Man kan saledes raskt lage 
et totalpreparat. Larver av bendelormer kan ogsa fikseres i 70 % 
alkohol eller 4 %, formalin. Mange bendelormlarver fra fisk kan 
dessuten holdes i live i flere dager i 1 % saltopplosning ved 
kjoleskaptemperatur hvis man ikke har anledning til a fiksere dem 
med det samme. Larver som er innkapslet i eyster, bo r alltid tas 
forsiktig ut av cystene f0r de fikseres. 

Rundormer (Nematoda). Rundormene er langstrakte dyr med 
et rundt kroppstverrsnitt. Man finner dem hos alle hvirveldyr bade 
i tarmtraktus, pa og i kroppsveggen og i innvoldene for ovrig. De 
kan forekomme frie i vertsdyret eller i eyster. Velkjent for fiskere 
er de sma ormer man finner oppkveilet i spiral pa fiskens innvolder. 
Rundormene kan anta alle storrelser fra de minste, som ikke kan 
sees uten i mikroskop, til den velkjente spolorm som hos mennesket 
kan bli over 35 em lang. Rundormene prepareres meget bra og 
lettvint etter en metode beskrevet av Berland (1961). Med denne 
metode behover man ingen seerskilt bedovning. Ormene legges rett 
i iseddik. Her strekker de seg meget raskt ut og fores da straks 
over i 70 % alkohol. Det er ikke mulig a angi hvor lenge ormene 
skal ligge i iseddiken da dette varierer med ormenes storrelse. Sma 
rundormer skal som regel savidt dyppes i iseddik for de fikseres. 
Ved arbeid i kjolig veer vil iseddiken lett stivne. Dette kan unngas 
ved a tilsette litt absolutt alkohol. Blandingen iseddik/absolutt 
alkohol gir imidlertid ikke fullt sa gode preprater som v'ed bruk 
av ren iseddik. Enkelte rundormer taler ikke a behandles med 
iseddik da de sprekker ved overforing til denne veeske. Disse 
ormer kan da fikseres i varm 70 % alkohol. 

Krassere (Acanthocephala). Krasserne er langstrakte ormer med 
et rundt kroppstverrsnitt. Forenden av dyret har en forlengelse, en 
sakalt snabel, som er besatt med kroker. Snabelen kan krenges 
inn i dyret. Krasserne sitter fastheftet med snabelen i tarmveggen 
hos forskjellige hvirveldyr, seerlig fisk og fugl. Det kan ofte veere 
vanskelig a fa losnet dem fra tarmveggen uten a rive av snabelen. 
Det beste er da a klippe ut det stykket av tarmveggen hvor dyret 

er festet og sa legge det hele i ferskvann. Ormen vil da bli drept 
og kan lett fjernes fra tarmveggen. 

Metoden med iseddik (se under rundormer) kan ogsa anvendes 
pa krassere, men det er absolutt nodvendig at disse ormer ligger 
en stund i ferskvann for at snabelen skal bli utstrukket. Denne 
snabel er nemlig av meget stor systematisk verdi, og eksemplarer 
hvor snabelen er trukket inn i dyret, er meget vanskelig a bestemme. 
Krasserne kan sa drepes i iseddik for de fikseres i 70 % alkohol 

eller 4 % formalin. 
Den sakalte Demke's fikseringsveeske gir gode resultater ved 

fiksering av krassere. Denne veeske bestar av: 5 ml formalin, 
5 ml eddiksyre, 10 ml glycerin, 24 ml 96 % alkohol og 46 ml 
dest. vann. 

Denne fikseringsveeske har en oppklarende virkning slik at 
ormens indre struktur kan betraktes med en gang etter fiksering. 

Pa glasset med preparatet rna det all tid ligge en liten etikett 
skrevet med blyant (ikke kopi) eller tusj. Pa etiketten bor det minst 
sta : vertsdyrets navn, finnested i verten, fangststed, dato, fikserings~ 
veeske og samlerens navn. 

Summary 

Some methods for collection and preparation of parasitic worms in the field 
are described. 
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Smanotiser 

Flaggermus fuglekasse 

Ved min hytte i 0yslebo, Vest-Agder, kasserte jeg i var noen av mine gamle 
fuglekasser og hengte opp nye. De ble straks tatt i besittelse av kjottmeis, flue· 
snappere og redstjert. Ogsa noen av de gamle ble «befolket». I forrige uke 
(siste uke av mai 1964) kikket jeg i en av de gamle som det har vaert merkelig 
stille omkring. Der la og hang det 5 nesten flyveferdige unger av langeret flagger
mus (PlecotLls auritus). Nar jeg loftet lokket av kassen kom de helt ut pa handen 
min, reiste de lange smale orene til vaers og sil pa meg med sma perleeyne 
i sine morsomme fjes. 

Jeg har aldri hort at flaggermus har fodt sine unger i en fuglekasse. 

Summary 
Bats in a bird box 

In 0yslebe, Vest-Agder County, a bird box was used by a Plecottls auritus 
as a shelter for the youngs. 

Adolf Steen 

Bokanmeldelser 
DR. MANFRED HEGEMANN: Der Hecht. 

Die Neue Brehm-Bucherei. 

A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 1964. 

76 sider, 42 figurer, 1 kart. Pris ca. kr. 10,00. 


I denne lille boken har forfatteren tatt for seg alle tenkelige sider ved gjedda, 
denne fisken som er et sa fremtredende trekk ogsa i norsk fauna. 

Forfatteren behandler bl.a. systematisk stilling, morfologi, anatomi, naering, 
vekst, forplantning og fosterutvikling, oppdrett, fangst og parasitter og syk
dommer. 

Kapitlene om morfologi og anatomi er overmate grundige, og boken naermer 
seg ofte en generell laerebok i disse emnene. I det hele tatt har en ofte inntrykk 
ava lese en bok om fisk og ikke spesielt om gjedda. Ofte sayner en mer utdypende 
opplysninger om gjeddas okologiske forhold. 

Boken blir avsluttet med et lite, men meget interessant kapittel om gjedda 
i folkemedisin og overtro. 

Odd Halvorsen 

RICHARD E. BLACKWELDER: Classification of the Animal Kingdom. 

Southern Illinois University Press, Carbondale, Illinois . 

94 sider. Pris 7 dollars. 


Forfatteren sier i sin introduksjon til boken at betydningen av klassifisering 
i biologien tiltar hvert ar fordi de eksperimentelle og praktiske omrader har et 
tiltagende behov for noyaktig bestemmelse av dyrene og for forstaelse av 
sammenliknende slektskapsforhold. 

Ingen har funnet frem til det absolutte akseptable system. De undersokelser 
som daglig gjores, viI tvinge oss til a revidere vilr oppfatning av systemet, og ingen 
ma tro at det i overskuelig fremtid vil kunne legges siste hand pa verket. For
fatteren bebuder da ogsa at det viI komme reviderte utgaver etter hvert som 
nye oppdagelser gjor det nodvendig a forandre det system han her presenterer. 

Man kan vaere enig eller uenig med forfatteren, men aIle som kommer bort 
i klassifiseringsproblemer, viI allikevel ha nytte av denne boken, som gir en 
fullstendig oversikt over dyreriket ned til orden. Diskusjoner, litteraturangivelser 
og fyldige registre over latinske og vanlige engelske navn er verdifulle for alle 
som arbeider med taxonomi. 

RolfVik 

H. L. KEEGAN OG W. V. MACFARELANE: 

Venomous and Poisonous Animals and Noxious Plants 

of the Pasific Region. 

Pergamon Press, Oxford. 

456 sider. Pris kr. 14,00. 


Boken er en samling av artikler basert pa et symposium ved den 10. Pacific 
Science Congress. Artiklene er forsynt med oversiktlige tabeller og har ypperlige 
illustrasjoner av giftige planter, marine evertebrater og vertebrater, igler, ledd-dyr 
og slanger. 

Det er ofte en kan onske seg at en var «i et varmere land», men nar en leser 
i denne boken om alt det giftige, tildels dodbringende kryp som fins pa naer sagt 
alle steder i tropiske omrader blir en betenkt. Vi har var huggorm, fjesingen, 
brennmanetene og giftige blaskjell. I tropiske onmider har de giftslanger i alle 
giftighetsgrader, i all slags miljo. Selv i notfangsten kan fiskeren fa et dodelig 
bit av en havslange som ikke sjelden er med i den. Et stort antall fisk har gift· 
apparater, og flere arter er giftige a spise. For badende er et rikt utvalg av 
huldyr klare til a gjere oppholdet i sjeen risikabelt og smertefullt pa en mate 
som gjor yare brennmaneters angrep til bagateller. Giftige snegler av slekten 
Conus kan sette en bra stopper for en samlers interesse for marine konkylier, 
og den som liker muslinger, ma vaere enda mere pllpasselig enn vi er med yare 
bli\skjell. 

I ferskvann og i fu ktig skog ligger igler pa lur og overforer ved sine bit 
farlige infeksjoner, og pa enhver lokalitet ma en regne med skorpioner, giftige 
edderkopper, tusenben og skolopendere. Alle disse grupper behandles i boken. 

Dessuten behandles enkelte gifters sammensetning og deres virkninger. 
Behandling ved forgiftninger er ogsa viet interesse. 

For biologer, leger, veterinaerer og landbrukskyndige som skal reise til 
tropiske strek vil boken vaere god lesning. Den viI gi en god introduksjon til 
en side ved livet i tropiske strok som ikke er nevnt i reisebrosjyrer. 

RolfVik 

M. N. NIKOL'SKAYA: 

The Chalcid Fauna of the U.S.S.R_ Chalcidoidea. 

Academy of Sciences of the U.S.S.R. 1952. 

I engelsk oversettelse: Israel Program for Scientific Translations. 

Jerusalem 1963.593 sider. Pris: kr. 17.00. 


Publikasjoner pa det russiske spraket er vanskelig tilgjengelig for forskere 
i vesten, og oversettelser av denne litteratur m;1 derfor hilses med glede. Den 
foreliggende bok over chalcididene starter med en generell del som omfatter 
en historisk oversikt, beskrivelse av imago, utvikling, biologi, naeringsforhold, 
tilpasninger til parasittisk levevis, paleontologi, geografisk utbredelse og 
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okonomisk betydning. Deretter folger et kapitel om innsamlingsteknikk, 
preparering og behandling av det levende materia Ie. Den st0rste delen av boken 
omfatter systematikk. Denne innledes med en bestemmelsestabell til storfamilier. 
Under disse gar tabellene videre til familier og slekter, og for en lang rekke 
slekter videre til art. For hver slekt er geografisk utbredelse angitt, likedan 
hvilke insektgrupper den parasitterer. 

Med den stadig okte aktualitet som biologisk kontroll har i dag, er et bedre 
kjennskap til chalcididfaunaen ogsa i 0st-Europa svrert viktig. Nar det gjelder 
systematikken til yare minste snyltevepsarter, er denne under stadig revisjon 
etter hvert som kjennskapet til gruppen stiger. Da det er 12 ar siden boken 
kom ut, er den naturlig nok ikke up to date, men er selvsagt ikke uten verdi. 
V.h.a. eldre og nyere litteratur finner en frem. 

Noe av det mest verdifulle ved boken er at den har bestemmelsestabeller, 
ikke bare til slekter, men ogsa for en rekke slekter til arter. Disse tabellene er 
greie a bruke, og vii vrere srerlig verdifulle nar en starter pa en gruppe. I bestem
melsestabellene er sidetallene i den russiske utgaven anfort for storfamiliene. 
For a finne frem ma en bla frem og tilbake, eHer slit opp i innholdsfortegnelsen 
foran. Dette burde ha vrert ordnet. 

Litteraturlisten omfatter forst den russiske litteratur, deretter litteratur pit 
andre sprilk. Titlene pa de russiske arbeider er oversatt til engelsk, noe en setter 
svrert pris pa. Litteraturen pa andre sprak er ikke ajourfort. 

Ragnhild Sundby 

Foreningsmeddelelser 
NZF tar initiativet til dannelse av pesticidekomite 

Pa bakgrunn av den diskusjon som er oppstatt omkring sporsm,l\et om bruken 
av giftige vernemidler i naturen, har Norsk Zoologisk Forening tatt initiativet 
til a fa nedsatt en komite som skal ta seg av disse sporsmal. Det konstituerende 
motet ble holdt i Fellesbygget pa As den 11. juni d.ii. En rekke institusjoner og 
organisasjoner som pa en eller annen mate er implisert i sporsmalet, var 
representert. Den nedsatte komite har forelopig hatt to moter. Nrermere rede
gjorelse om komiteens representasjon og mandat vil bli gitt senere. 

Hans Haagenrud 
Sekretrer 
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