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Livssyklus og systematikk hos 
foraminiferene 

Av Rolf W. Fey/ing-Hanssen 

Foraminiferene er encellede dyr, encellede rhizopoder, som 
- med fa. unntagelser - har et fast skaU, enkamrig eller flerkamrig. 
Skallet kan va:re av sekretorisk opprinnelse, altsa utskilt av dyret 
selv, eUer agglutinert, sammenkittet av fremmede partikler. Skallet 
er for de fleste gruppers vedkommende gjennomsatt av porer. Disse 
har gitt opphav til navnet: foramen betyr pore, fero betyr at jeg 
ba:rer, foraminifera = poreba:rere. 

De aller fleste foraminiferer er marine dyr, og deres skall er 
funnet oppbevart i marine sedimenter helt tilbake i Paleozoicum. 

Foraminiferene har va:rt kjent og beskrevet gjeonom mer eon 
200 ar. En enorm litteratur am dem foreligger. De fleste arbeider 
er deskriptive faunistisk-stratigrafiske. De s0ker a beskrive og 
holde ut fra hverandre forskjellige foraminifer-typer fra bestemte 
geologiske forekomster, arter knyttet til bestemte enheter i det 
stratigrafiske system. Eller de beskriver nulevende arter fra for



skjeUige geografiske regioner. Fra tid til annen opptrer en systema
tiker med det storre overblikk. Han klassifiserer de foreliggende 
detaljer i taksonomiske kategorier av h0yere rang, samler arter og 
underarter i slekter og familier og grupperer disse i sitt system. 
Pa grunn av at foraminiferene er sma og som regel opptrer i stort 
antaU, ble det efterhvert klart at nettopp disse fossilene, eHer 
rettere mikrofossilene, kunne yde det stratigrafiske arbeide kanskje 
de st0rste tjenester, ikke minst innen den okonomiske geologi. 
Dette oket aktiviteten omkring foraminiferene kolossalt og utviklet 
provetagningen og materialbehandlingen, fra opparbeidingslabora
toriet til vertikalfordelingsskjemaet, til bortimot fuUkommenhet. 
Men pa den annen side forte den samme aktivitet i mange tilfeUer 
til hemningsl0s og kritikkl0s utskillelse av arter pa morfologiske 
karakteristika ved foraminiferskallet uten vurdering av disse 
karakteristikas tilstrekkelighet som artskriterier. Foraminiferene 
ble i mange slike tilfeller betraktet og behandlet som rene strati
grafiske «markers» pa linje med hvilke som helst eiendommelige 
partikler hvis opptreden kunne benyttes til sonasjon av sedimentet. 
Lokalt kunne nok dette ha stratigrafisk verdi, hadde det nok ogsa. 
Men det begrenset i hoy grad foraminiferenes verdi ved strati
grafiske parallelliseringer fra lokalitet til lokalitet, ikke minst deres 
verdi som paleo-okologiske indikatorer. Og det skaffet systema
tikeren gra har og gjorde hans s'ynonymilister lange. 

Som en reaksjon mot det kortsiktige lokal-stratigrafiske nyttesyn 
kan man oppfatte det vitenskapelige arbeide som er gjort og som 
gjores over foraminiferenes biologi. Studier over artenes forhold 
til det omgivende milj0 , til temperatur, dyp, saltholdighet, 
kontrollerte kulturstudier ved isolasjon av miljofaktorene og 
registrering av de enkelte faktorers fysiologiske effekt, ermerings
studier, kombinert med iakttagelser av artenes preferanse med 
hensyn til bunntype, studier av skallets bygning og kjemiske 
sammensetning, og ikke minst studier over foraminiferenes livs
syklus, med undersokelser over cytologi, forplantning, generasjons
veksling og dermed ogsa ontogenesen. Slike studier, som altsa 
0ker innsikten i foraminiferene som livsvesener, oker selvsagt deres 
verdi som paleookologiske indikatorer og dermed deres verdi 
i forskjellige slags stratigrafiske vurderinger. Dessuten gir de 
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systematikeren et sikrere utgangspunkt i hans bestrebelser for 
a skape et naturlig system for klassifikasjonen. 

En god del av det man vet om foraminiferenes livssyklus, er 
sammenstillet av Vladimir Pokorny i f0rste bind av hans «Grund
zi.ige der zoologischen Mikropalaontologie» eller, som den heter 

i engelsk-amerikansk oversettelse: «Principles of zoological micro
paleontology». leg holder meg i det mermestfolgende til denne 
sammenstilling (Pokorny, 1958, p. 108- 119, 142- 153). 

Det begynte med at man i 1879 ble oppmerksom pa at det 
fantes to typer av stor-foraminiferen Nummulites: en med stort 
skall og lite proloculus, begynnelseskammer, og en med mindre 
skall men med stort proloculus. For 0vrig var de like. Og allerede 
aret efter var man pa det rene med at det her ikke dreiet seg om 
to forskjellige arter, men om to former eller to modifikasjoner av 
samme art. Man stod altsa overfor fenomenet dimorfisme, og den 
liUe form ble til a begynne med oppfattet som ungstadium, juvenilt 
stadium, av den store. Dette ble sa a si oyeblikkelig tilbakevist, og 
i 1883 - da dimorfisme ble beskrevet ogsa hos arter av sma
foraminiferer - kalte man den mindre form i paret for A-formen 
og den st0rre for B-formen. Det store proloculus hos A-formen 
fikk betegnelsen megalosfreren, mens det lille proloculus hos 
B-formen ble kalt mikrosfreren. Herav utrykkene mikrosfrerisk 
og megalosfrerisk form, som brukes i dag. Den megalosfreriske 
form er altsa i almindelighet den lille form med det store proloculus, 
mens den mikrosfreriske er den store med det lille proloculus. 

En forklaring pa dimorfismen matte s0kes i d yret selv, ikke 
i milj0faktorene, iallfall ikke uten videre idem, eftersom de to 
former jo stort sett opptradte i det samme milj0. En studie fra 
1894 over arten Elphidium crispum gay den f0rste cytologiske 
begrunnelse for dimorfismen. Og en rekke senere unders0kelser, 
helt frem til vare dager, har vist at dimorfismen henger sammen 
med foraminiferenes ontogenetiske syklus, med deres livssyklus, 
m ed forplantningen. Det viste seg ogsa at dimorfisme slett ikke var 
den eneste forekommende modifikasjon. Hos noen arter matte 
man heller snakke om trimorfisme eHer endog om polymorfisme. 
Hos atter andre arter var dimorfisme ikke paviselig. Det har vist 
seg at utviklingssyklusen kan vrere underlagt mange modifikasjoner, 
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og disse kan vcere okologisk betinget. Det er f.eks. iakttatt at under 
ugunBtige miljoforhold opptrer den mikrosfceriske form langt 
hyppigere enn ellers, mens den megalosfceriske form blir sjelden 
eller helt kan forsvinne. - Det har dertil vcert sporet aIle mulige 
overgangsstadier mellom ekstremt mikrosfceriske og ekstremt 
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Fig. 1. Utviklingsgangen has faraminiferen Rot a li e lla roscoffensis skjematisk 
fremstillet. 1: voksen gamont; 2: utvikling av gametkjerner; 3: autogam kopulasjon; 
4: zygoter og fflrste metagame de!ing; 5: unge skisonter; 6: voksen skisont, den generative 
kjerne meiotisk oppsvulmct; 7: fflrste meiotiske de!ings anafase; 8: metafase; 9: annen 

meiotiske de!ings anafase; 10: tinge gamonter svenner ut. Fra Grell, 1957, 

megalosfceriske former pa tidlige ontogenetiske stadier hos noen 
arter, slik at man har snakket om initial-polymorfisme hos 
foraminiferene. 

Allikevel, dimorfismen, den forst oppdagede og forst beskrevne 
modifikasjon, har vist seg a vcere den mest almindelige. Og den 
henger sammen med at foraminiferenes forplantning er underlagt 
generasjonsveksling, en - som oftest - regelmessig veksling 
mellom en kjonnet og en ukj0nnet generasjon. Den ukj0nnede 
fase kalles skisogoni, og det ukj0nnede dyr - som altsa formerer 
seg ved deling, spaltning (skisma) - kalles skisont. Ofte er skisonten 
den mikrosfceriske form. Den kj0nnede eller seksuelle fase kalles 
gamogoni, og det kj0nnede dyr - som altsa utvikler gameter som 
sa kopulerer - kalles gamont. Gamonten er som regel den 
megalosfceriske form. 

Skisogonien (eller agamogonien) er karakterisert ved at der fra 
en flerkjernet diploid skisont dannes et st0rre antall haploide 
unger. Dette skjer - i prinsippet - ved at skisontens kjerner 
deler seg mitotisk, fulgt av to reduksjonsdelinger, slik at hver 
skisont i moden tilstand inneholder mange kjerner. Hver av disse 
reorganiserer om seg litt av protoplasmaet fra mordyret, og slik 
oppstar et embryo av den nye, kj0nnede generasjon. Ungene kan 
forbli i mordyret i noen tid, helt til tredje eller fjerde kammer er 
dannet. I denne tid lever de av restene av mordyrets protoplasma. 
Slutten pa skisogonien betyr i almindelighet ogsa slutten pa 
skisonten. Det vanlige hos protozoene er, som kjent, at enhver 
reproduksjonsprosess ender med mordyrets d0d. 

Gamogonien - den kj0nnede generasjons utviklingsfor10p 
bestar i at de enkjernede gamonter, de forblir hele sitt liv en
kjernede, ved slutten av sitt individuelle liv danner haploide 
gameter. Dette kan skje pa to forskjellige mater. 

Hos de sakalte monogame arter, som utgj0r den st0rste gruppe, 
for10per gamogonien i isolerte gamonter, uten kontakt mellom 
forskjellige individer av samme art. Den primcere cellekjerne 
forsvinner og erstattes med en mikronukleus som har overtatt bare 
kromatinet fra primcerkjernen. Derefter f0lger gjentatte delinger 
av mikronukleus hvorved der dannes et stort antall sakalte gameto
cyter som er enkjernede. Hver gametocyt gir ved todeling opphav 
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til to gameter. Tilslutt er hele mordyret fyit av et stort antall 
gameter. De svermer ut i vannet og kopulerer parvis, og disse 
kopuia utvikler seg til ukj0nnede, diploide, individer. 

Ved de sakalte plastogame arter, som utgj0r bare en liten 
gruppe, forl0per gamogonien ved kontakt mellom to eller flere 
individer. Gametocytene dannes ved gjentagne mitotiske delinger 
som omfatter hele den opprinnelige kj erne, det dannes ingen 
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Fig. 2. UtvikUngsgangen hos fomminiferen PatelLina cOHugata skjematisk frem; 
stillet. 1: gamont; 2: aggregat av tre gamonter; 3: gamontene i det fetl es plasmalegeme
4: siste m itose og gametdannelse; 5: gameteJ'; 6: atte zygoter og fire restgameter; 
7: tokjemige skisOl1ter (efter ffJrste rnetagame mitose); 8: unge, firkjemige skisonter; 
9: 	voksen, firl<jernig skisont; 10: f0rste meiose; 11: annen meiose; 12: utvikUng av de 

enkjernige gamonter. Fra Qrell, 1958. 

mikronukleus. En del av gametene som dannes efter siste deling, 
kopulerer, og de derved fremgatte zygoter benytter de ikke 
kopulerende gameter til f0de. Zygotene vokser til a begynne med 
uten at det kommer til sekresjon av noe skall. Deres proloculi, nar 
de omsider dannes , er derfor betydelig st0rre enn hos monogame 
arter. 

Plastogamien kan ogsa forega slik at det ved bare to-tre mitotiske 
delinger dannes noen fa am0boide gameter. 

Hos foraminiferene skjer reduksjonsdeling, kromatinreduksjon, 
mot slutten av skisontens liv. Gamonten, den kj0nnede generasjon, 
er derfor haploid, altsa med enkelt sett kromosomer, mens 
skisonten er diploid. Nu kan det hende at kromatinreduksjonen 
uteblir hos noen av kjernene i den mikrosfreriske form i 10pet av 
skisogonien, slik at disse kjerner forblir diploide. Samtidig som 
det altsa utvikler seg haploide megalosfreriske individer fra kjerner 
som deltok i meiosen, utvikles det ogsa diploide megalosfreriske 
individer fra kjerner som ikke gjorde det. Men disse siste oppf0rer 
seg som skisonter og danner ved slutten av sin generasjon nye 
megalosfreriske individer ved reduksjonsdeling. Man far altsa to 
megalosfreriske generasjoner: en som pa vanlig mate danner 
gameter, og en som reproduserer ved skisogoni. Og dertil har man 
altsa den normale mikrosfreriske skisont. Dette forhold antas 
a ligge til grunn for trimorfismen. Og ved ytterligere kompliseringer 
antas polymorfisme a kunne oppsta. 

Varigheten av den reproduktive syklus er forskjellig hos 
foraminiferene. Den er iakttatt a strekke seg fra 2 ar hos arten 
Elphidium crispum ned til 2 maneder hos Discorbis patelliformis. 

Innsikten i foraminiferenes livssyklus bragte, som nevnt til 
a begynne med, den forenkling i systematikken at opptredende arts
par ikke, som fra f0rst av antatt, var forskjellige arter, men to 
forskjellige modifikasjoner av samme art, nemlig en mikrosfrerisk 
og en megalosfrerisk. Srerlig hos storforaminiferene var dette 
forhold klart iakttagbart. Trimorfe og enkelte polymorfe serier er 
ogsa avs10rt som representerende en enkelt art. 

Saken kompliseres i enkelte tilfeller ved at reproduksjons
prosessen ogsa er 0kologisk betinget, slik at de forskjellige modi
fikasjoner kan komme til utvikling i forskjellige milj0er. Flere 

166 167 



J~: ... ..?f'~;rT .~;
\ < . .. . . ~; ..>J 
\} ' ::~;;' ... ~~. 

4a t 
" 

/'J ~' .. :-::::,~.J:j;£/;. . '~ . ' J.-~lf.··~ '· 1" ~fBfA('~~ '" / :'\
\ '~ ' v~ii~L 
IJ.b · 

2b 

Fig. 3. Cibicides lobatulus, involute skisonter ira en ascidie (Ascidia mentula) 
ira 50 meters dyp . a·figurene er sett ira den hvelvede umbilikalside, b·figurene fra den 
jlate spiralside hvormed dyrene var festet til substratet. Omrisset er pavirket 
av substratet. St0rste diameter hos eksemplarene pa fig . 1 og 3 er 0,56 mm. 

Fra Nyholm, 1961. 

unders0kelser har for eksempel vist at under ugunstige ytre 
forhold opptrer skisonten, eHer den mikrosfceriske form, hyppigere, 
mens gamonten, eHer den megalosfceriske form, noen ganger helt 
forsvinner under slike forhold. I enkelte lokaliteter eHer i enkelte 
strata kan den ene form helt komme til a dominere over den, eHer 
de, andre slik at sammenhengen meHom dem kan bli ytterst 
vanskelig a efterspore. Formene vil da lett fa hver sin systematiske 
plassering, kanskje til og med som viktige 0kologiske indikatorer 
eHer ledeformer for sine strata. 

I tillegg til dette kan omgivelsene fremkaHe formvariasjoner 
wm ikke er genetisk betinget. Karakteren av det substratum som 
en sessil art gror pa, dets grovhet eHer ujevnhet, kan f.eks. fremkaHe 
mange avvikende former hos arten. 

Et par helt nye undersokelser over foraminiferarten Cibicides 

lobatultls utf0rt av den svenske zoolog Karl-Georg Nyholm, publisert 
i 1961 og 1962, illustrerer hvor omfattende det syklomorfogenetiske 
formkompleks kan vcere og hvilke taxonomiske konsekvenser 
erkjennelsen av den morfogenetiske sammenheng kan fa. Hans 
viktigste resultater skal derfor refereres her. 

Cibicides lobatulus er en trochospiral art med avflatet spiralside 
og mer eHer mindre hvelvet umbilikalside. SkaHet er bygget av 
kalk, og skallveggen er temmelig grovt perforert. Med sin avflatede 
spiralside er dyret som regel festet til et substratum, f.eks. en 
algestengel eHer til den lceraktige hud av enkelte ascidier, sj0punger. 
Nyholms unders0kelser ble foretatt bade pa eksemplarer i kultur 
og pa eksemplarer innsamlet hver maned fra samme lokalitet 
gjennom 4 ar. Eksemplarene grodde pa ascidier. 

I kulturene viste der seg ved siden av involute skisonter, altsa 
sma Cibicides lobatulus-skall med 5- 7 kamre, koniske enkamrede 
skall med agglutinert skallvegg. Disse koniske skall inneholdt et 
enkjernig cytoplasma omgitt av en tektinaktig hinne. De var, 
iallfall for en tid, utstyrt med en apikal apertur og av og til pabygget 
et agglutinert, mer eller mindre forgrenet, mr. Eller det kunne 
opptre forgreninger fra skallets basaldel. Skallene syntes a kunne 
f0res til slekten Webbinella eHer ncertstaende slekter. Kulturstudiene 
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Fig. 4. Koniformt stadium rned Cibicides·skisont i utvikling, si<jematisk fremstillet. 

Nyholm, 1961. 

viste imidlertid at det ikke fantes noen spesiell art av en enkamrig 
foraminifer i materialet. 

Og d. ble det klart at inne i de koniforme skall kom det en 
liten ir,volut Cibicides-skisont til utvikling. F0rst med tektinaktig 
skaIl, idet utviklingen begynte i den nyss-nevnte tektinaktige hinne, 
senere med kalkskall. Efter hvert som nye kalk-kamre kom til, ble 
det koniske, agglutinerte skall fullstendig fylt. Og idet kammer
antallet fortsatt 0ket, til 8-10 kamre, ble den 0verste del av det 
koniske skaU 0delagt. Under skisontens videre vekst forsvant 
som regel restene av det. Unders0kelsen syntes a vise at serien 
fra enkjernig cytoplasmamasse med tektinaktig hinne, eller mem
bran, og agglutinert konisk skaU utenfor der igjen frem til en 
flerkamrig involut Cibicides lobatulus representerer Cibicides-zygotens 
utvikling, med andre ord at man her star overfor den tidlige fase 
av skisogonien, den ukj0nnede generasjon. 

Det enkamrige, koniske skaU viste seg a vrere av betydning for 
skisontens form. Ikke for det helt juvenile stadium, men for 
kammerserien og vindingene utenom dette stadium, efter hvert 
som det koniske skaU ble fyIt, og skisontens kamre kom til a ligge 
an mot den agglutinerte skaUvegg. Koniske skaU som var festet til 
plant underlag, hadde sirkulrer basis, og skisonten som utviklet 
seg der inne, fikk jevnt avrundet periferi. Koniske skaU som grodde 
i furer pa underlaget, fikk elliptisk eller mer eller mindre langstrakt 
basis, og dette pavirket ogsa skisontens form. Pa srerlig grove 
partier av underlaget kunne helt ekstreme modifikasjoner komme 
til utvikling. 

I tillegg til disse former, den enkamrige agglutinerte Webbinella
type og Cibicides lobatulus-skisontene av noe varierende utforming, 
fantes det pa ascidiene, som altsa dannet substratet for de under
s0kte populasjoner, noen flate, flerkamrige kaikskall som i den 
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Fig. 5. Det planorbulinoide stadium, skisolltisk hvilestadium av Cibicides. Diameter 
av fig. 2 litt o~'er 1 mm. Fra Brady, 1884. 

sentrale del var trochospirale, men som i ytre deler hadde kamrene 
anordnet i ringformede serier, mer eller mindre uregelmessig, eller 
stablet opp i hoper. Disse former kunne bare sammenlignes med 
slike som var kjent fra familien Planorbulinidae og familien 
Cymbaloporidae, srerlig med former tilh0rende slekten Planorbulina. 
Ogsa disse skall \ iste seg a matte innordnes i Cibicides lobatulus' 
syklomorfogenese. De representerte et planorbulinoid stadium 
i dyrets livssyklus. 

Planorbulinoide stadier fantes til alle arstider. Flere hundre 
eksemplarer ble overf0rt i kultur. Unders0kelser av cytoplasmaet 
viste at dette hadde samme utseende flere maneder igjennom. Og 
dette tydet pa at de planorbulinoide former representerer hvile
stadier, skisontiske hvilestadier. Efter lang tid, for mange av dem 
i september/oktober, var cytoplasmaet hos en viss prosent av 
disse former blitt mdt, skallet var blitt mindre hardt, det foregikk 
en dekalsifisering av kammerveggene. Inne i kamrene fantes da 
sma, flate, firkamrede skisozoiter som efter en tid forlot restene 
av skisonten, samtidig som nye skisozoiter arbeidet seg frem fra 
underliggende kamre. Emmisjonen av skisozoiter tok et par dager. 
Derefter var der ikke mer cytoplasma igjen i skisonten, og re
generasjon av denne var umulig. 

Skisozoitene som utviklet seg fra den hvilende skisont, adskilte 
seg fra de sma skisonter som utviklet seg fra det uniloculrere, 
agglutinerte skall ved at de var flatere og ved at initialdelen, de 
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Fig, 6, Planorblllinoide skisozoiter rned ei<stremt omriss, Rectocibi ci des-typer, 
saerlig c, Fra Nyholm, 1961. (ich = inirialkammer,) 

fire f0rste kamre, ikke hadde noen kalkvegg. Dette myke, flate 
dyr var utmerket egnet til a feste seg pa et underlag. I mange 
tilfeller ble kalkskall f0rst observert fra det fjerde eller fra det 
sjette kammer. Dermed begynte ogsa et syklisk arrangement av 
kamrene, altsa i motsetning til fortsatt spiralanordning. Ved dette 
ble den tektinoide initialdel i almindelighet dekket av overlappende 
senere kamre. Konstruksjonen av disse skall viste stor variasjons
bredde, f0rst og fremst betinget av substratets karakter. De former 
som efter hvert forela i materialet, kunne henf0res til en rekke 
forskjellige slekter: Annulocibicides, Cyclocibides, Stichocibicides, 

Rectocibicides. Slekter som til dels var oppfattet som stadier i en 
fylogenetisk rekke mens de altsa i virkeligheten tilh0rer en og 
samme ontogenetiske serie. 

Fra disse former kunne det atter utvikle seg nye skisozoiter 
til nye planorbulinoide hvilestadier. Alt sammen innenfor den 
ukj01mede generasjon. 

Det har til og med vist seg, ved fortsatte unders0kelser som 
Nyholm har utf0rt, at de store, skiveformede eller klumpformede 
Qypsina-arter er ontogenetisk forbundet med Cibicides lobatulus, at 
ogsa disse store, nesten kalkalgelignende klumper, er a oppfatte 
som hvilende skisontiske stadier av Cibicides. Det ble nemlig 
iakttatt at noen av de ellers tilsynelatende uforanderlige Qypsina

eksemplarer avgav noen fa skisozoiter. Disse var firkamrede med 
membran0S yegg, pa samme mate som hos skisozoitene fra de 
planorbulinoide stadier. Emmisjonen av skizoiter var en meget 
langsom prosess som begynte i det 0verste kammerlag og fortsatte 
mot de innerste samtidig som en suksessiv dekalsifisering av 
kammerveggene foregikk. 

Det ble iakttatt at Qypsina-eksemplarene kunne representere 
aggregater av individer idet hele grupper av initialkamre kunne 
pavises. I tillegg til dette forekom det ogsa intakte Qypsina-skall 

uten cytoplasma og uten tegn til dekalsifisering. Disse viste seg 
a vrere drept ved sporozo-infeksjon, cytoplasmaet var 0delagt, 
men kammerveggene intakte. Slike tomme skall tjente i mange 
tilfeller som substratum for skisozoiter fra levende Qypsina

skisonter, slik at nye Qypsina-generasjoner kunne bygges opp pa 
de gamle. Med de vidtrekkende muligheter for formvariasjoner 
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Fig. 7. qypsina vesicularis, et skisontisk hvilestadium at' Cibicides lobatulus. 
St0rste diameter = 0,73 mm. Fra Fe)'ling·Hanssen , 1964. 

som dette inneboerer. Ogsa disse former tilh0rer skisogonien. 
I ekstreme biotoper kan Cibicides fortsette med skisogen reproduk
sjon generasjon efter generasjon, og det ukj0nnede avkom kan, 
spesielt pa ujevnt underlag, bygge opp enorme aggregater av 
Qypsina-populasjoner. 

Den kj(mnede generasjon er bl.a. karakterisert ved at ungstadiene 
er evolute og mindre enn ungstadiene has de involute skisonter. 
Gamontene utvikler biflagellate gameter som svermer ut under 
delvis oppl0sning av mordyrets skall. Eksperimenter og felt
observasjoner har vist at det fra hvilende skisonter kan utvikles 
bade nye hvilende skisonter og evolute, spiraliserte skall tilh0rende 
den kj0nnede generasjon i livssyklusen. 

Denne unders0kelse over Cibicides lobatulus har vist at former 
som tidligere var henf0rt til en hel rekke forskjellige systematiske 
enheter bade pa art-, slekt- og endog familie-niva, i virkeligheten 
representerer stadier i en enkelt arts livssyklus. Det er klart at 
oppdagelsen av slike sammenhenger forenkler systematikken, en 
hel rekke navn mister sin nomenklatoriske gyldighet. Pa den 
annen side vil det for den som arbeider med saken, ofte voere 
praktisk a beholde de gamle betegnelser. Han rna jo fiksere sine 
observasjoner i begreper bl.a. fordi enkelte av formene fremdeles 

kan ha verdi som 0kologiske indikatorer eHer endog som strati
grafiske markers. 0kologiske faktorer kan jo nemlig pavirke 
livssyklusen slik at enkelte stadier kommer hyppigere til utvikling 
i det ene milj0 mens et annet stadium kan komme til a dominere 
i et annet. Han kan da passende bruke de nu nomenklatorisk 
ugyldige navn som stadium-betegnelser, slik at man altsa snakker 
om et Plan orbulina mediterranensis-stadium eller et Qypsina vesicularis

stadium av Cibicides lobatulus. 

Vurderer man polymorfismen hos Cibicides fra evolusjonistisk 

synspunkt, kommer man til at den dominerende stilling som 
skisogonien inntar i slektens livssyklus, i kombinasjon med slektens 
sessile levevis, antagelig bevirker at evolusjonen gar forholdsvis 
langsomt. Det st0rste antaH eksemplarer utvikles aseksuelt. Og pa 
grunn av de hvilende skisontiske stadier, et slikt stadium kan 
strekke seg over mer enn et ar, blir suksessjonen av generasjoner 
i mange tilfeller sterkt forsinket. Den genetiske variasjon eller 
differensiasjon i zygotene er antagelig liten. For selv om det i dette 
tilfelle dreier seg om heterogami, at altsa de kopulerende gameter 
stammer fra forskjellige gamonter, sa skriver mange av disse 
gamontene seg igjen fra en og samme aseksuelle skisont. I god 
overensstemmelse med dette finner man slekten Cibicides, ja 
muligens endog arten Cibicides lobatulus, helt tilbake i kretaseiske 
avleiringer. Pa den annen side er sykliske planorbulinoide stadier 
ikke funnet tidligere enn i tertioer. Dette kan muligens tolkes derhen 
at krittidens marinklimatiske forhold ikke befordret fremkomsten 
av hvilende skisonter. Polymorfe arter beh0ver ikke alltid a ha 
voert polymorfe. Nettopp nye 0kologiske forhold kan ha frembragt 
nye stadier i livssyklusen, spesielt kan hvilende stadier voere i h0Y 
grad 0kologisk pavirkelige. 

Til slutt noen ord om en annen ontogenetisk serie hvor formene, 
eller stadiene, betraktet hver for seg, synes a matte henf0res til 
tre forskjellige slekter, nemlig Marginulina, Nodosaria og Lagena. 

Hvilket ogsa ble gjort, man mente a ha for seg artene Marginu1ina 

falx, Nodosaria scalaris og Lagena sulcata, tre forskjellige taxo
nomiske enheter. Inntil Hofker i 1932 og Buchner i 1940 kunne 
pavise mellomformer som avdekket sammenhengen. Numrene 
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Fig. 8. Livssyklusen has Amphicoryna scalar·is. 1-11, mikrosfCEriske former ; 
12-15, megalosfCEriske former. Lengden av fig. 11 ca. 1 mm. Fra Buchner, 1940. 

1~11 pa figuren representerer mikrosfceriske former mens de 
0vrige er megalosfceriske former av arten Amphicoryna scalaris. 

Men, mens studiet av Cibicides lobatulus' livssyklus avdekket 
ontogenetisk sammenheng mellom former som teoretisk var klassi
fisert i noksa forskjellige deler av systemet, sa demonstrerer 
livssyklusen hos Amphicoryna scalaris hvilken heldig hand man har Arg. 17 - 1964 
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hatt med den systematiske gruppering. Slektene Marginulina, 
Nodosaria og Lagena er pIassert i en og samme familie, og eksemplet 
antyder hvilken mer sammenheng der i virkeligheten er mellom 
dem. 

Her, sam i de fleste andre tilfeller er det den mikrosf:eriske 
form sam avdekker sammenhengen. I den utstrekning den Haeckel~ 
Mullerske sats om at ontogenesen er en forkortet rekapitulasjon 
av fylogenesen kan gj0res gjeldende, kan eiendommeligheter ved 
den mikrosf:eriske forms initialdel tolkes som rester av den 
stammeutvikling som frem gjennom tidene har f0rt til vedkom~ 
mende slekt eller art. Disse sakalte ansestralstadier, som altsa kan 
peke hen pa vedkommende arts fylogenetiske sammenheng med 
arter av andre slekter, er som regel a finne bare i den mikrosf:eriske 
form. Den mikrosf:eriske form er konservativ i denne henseende, 
mens den megalosf:eriske form, gamonten, i sin ontogenese hopper 
over ansestralstadiene. Den megalosf:eriske form starter sin 
ontogenese med et langt senere kapitel av utviklingshistorien. Dette 
fenomen er kalt aksellerasjon. Gamonten er i denne henseende 
radikalt progressiv. Dens ungstadium forteller lite og intet om 
hvorfra den stammer. Fylogenetiske studier konsentrerer derfor 
oppmerksomheten om de mikrosf:eriske former. 

Saken har ogsa en nomenklatorisk side idet arter som er 
beskrevet pa megalosf:eriske individer, kan mangle viktige slekts~ 
og artskarakterer i sin diagnose eller beskrivelse. Cushman 10ste 
problemet ved a beskrive den mikrosf:eriske form sam den 
representative, fordi bare den besidder aile systematisk viktige 
karakterer. I enkelte tilfeller er imidlertid saken ikke 10st med 
det. For likesom fenomenet aksellerasjon opptrer hos gamonten, 
den megalosf:eriske form, sa kan retardasjon forekomme hos 
skisonten, den mikrosf:eriske form. Den mikrosf:eriske form, som 
i begynnelsen av sin utvikling noksa omhyggelig gjennoml0per 
og oppbevarer ansestrale stadier, kan mot slutten av sitt liv frem~ 
deles mangle endestadiene i artens utvikling. Den har i sitt 
gerontiske stadium fremdeles ikke nadd den fulle utvikling som 
den megalosf:eriske form viser at arten omfatter. Basert pa den 
mikrosf:eriske form kan derfor artsbeskrivelsen fremdeles komme 
til a mangle viktige artskriterier. 
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Innsikten i foraminiferenes livssyklus har kunnet avdekke 
slike og mange andre vanskeligheter, den har kunnet redusere 
antallet av taksonomisk gyldige enheter hos dimorfe og polymorfe 
arter idet man har kunnet sammenf0re former som tidligere var 
plassert i forskjellige taksonomiske enheter som konspesifikke. 
Og den samme innsikt, kanskje s~rlig i de forskjellige generasjoners 
morfogenese hos polymorfe arter, har gitt vesentlige fingerpek 
i retning av et naturlig oppbygget system hvorved mer eller mindre 
kunstig sammenf0rte rene form-enheter har kunnet oppl0ses og 
bli erstattet med fylogenetiske utviklingsrekker. 

Summary 

Life cycle and classification in the Foraminifera 

Some of the fundamental studies in the process of reproduction and relation
ship between test morphology and life cycle are reviewed. The influence of 
substratum character upon the test form of sessile species is dealt with, and 
dependency of life cycle modification on ecological factors discussed. The result 
of revealed ontogenetic connection between morphologically different forms 
upon the taxonomic classification is outlined. Examples are provided by the 
species Cibicides lobaculus and Amphicoryna scalm·is. 
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ViI ffiarhunden invadere Norge? 

Av ]orgen A. Pedersen 

Det er gjerne med blandete f01elser en h0rer om nye pattedyr 
i Norges fauna. Det nye og ukjente er tillokkende og spennende, 
men likevel har en med uro en anelse om at det kan komme 
til a ga som med kaninen i Australia, bisamrotten i Europa og 
villminken i Norge. -- Vik skrev i FAUNA 1963 om bisamrotten 
og nutria i Norge. Av nye pattedyr har vi ennvidere ilderen og 
moskusfeet, som begge har hjemstavnsrett her, fordi de forekom 
i Norge i tidligere tider. 

Figur 1 er et utbredelseskart over Nord-, 0st- og Sentral-Europa. 
En ser at en dyreart fra 0st trenger fram mot vest. Denne ekspansjon 
gjorde seg f0rst gjeldende i nord, og na i de senere arene har den 
gitt en frammarsj hen over Polen og omliggende land. Et slikt 
utbredelseskart vil sikkert hos alle som interesserer seg for Norges 
fauna, reise sp0rsmalet : «ViI denne dyrearten komme til Norge?» 

Kartet inngar i en avhandling av Nowak & Pielowski (1964) 
i et polsk pattedyrtidsskrift, og det dreier seg om et pussig lite 
dyr som heter marhund, Nyctereutes procyonides G ra y, 1834. 
Forfatternes intensjon var bl.a. a gj0re interesserte i andre land 
oppmerksom pa marhundproblemet. 

Beskrivelse 
Som det latinske artsnavnet sier, ligner marhunden en vaskebj0rn 

slik en ser pa figur 2. Sammenlignet med de fleste representanter 
for hundefamilien, hvor marhunden h0rer hjemme, har den en 
kort snute, sma 0rer og korte ben. Som vaskebj0rnen har den 
en m0rk halvmaske rundt 0ynene, og ellers varierer pelsfargen 
mellom m0rkere og lysere gra-gult med mmk buk og ben. Som 
det tydelig framgar av figur 3, er harene pa hodets sider lange og 
danner «gaupe-skjegg». Marhunden er ca. 70 em lang + 20 em 
hale, og vekten er omkring 6 kg. 

At ansiktets lengde er omtrent som hjernekassens, ser en pa 
figur 4, som viser kraniet og et revekranium til sammenligning. 
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Fig. 1. Kart over en del av Europa, fwo)" pilcr angir lllcirhundens sannsynlige 

spredningsveier. - - Etter N~uak & Pielowski, 1964:98. 
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Fig. 2. Utstoppet:marltund fra Japan pa Universitetets Zoologiske Museum i Oslo. 

Den ovre rovtann er ikke mye hoyere enn de foranstaende pm2 

og pm3 , og hjornetennene er forholdsvis korte mens knutetennene 
har stor tyggeflate. Underkjevens nedre kant er sa a si rett. Dens 
bakkant danner et nesten rettvinklet hakk under den store processus 
angularis. Pa grunn av underkjevens form kommer marhundskallen 
til a ligge med nakken hoyt. Mange sceregne trekk har fort til at 
systematikerne har skilt marhunden ut i en egen monotypisk slekt. 
erne har skilt marhunden ut i en egen monotypisk slekt. 

Opprinnelig utbredelse og introduksjonen i USSR 

Opprinnelig forekom marhunden bare i det fjerne 0sten. 
Der fins den i deler av 0st-Sibir, Korea, Japan og Kina, hvor den 
er jaktobjekt for pelsens og for sitt angivelig velsmakende kjotts 
skyld. 

Men i 1928begynte man a introdusere marhunden i den 
europeiske delen av Sovjetunionen, senere ogsa i andre deler. 
Aksjonen ble avbrutt av krigen, men varte til SO-arene. Omkring 
9 000 marhunder ble satt pa frifot. Introduksjonen skjedde pa 
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Fi g. 3. MarlHlndell ligner en vaskebj,,,.n med sin gragtde pels, svart halvmaske over 
0ynene og kinnskjegg. 

Fig. 4. Til vellstre hanium av en marhund og til h0yre av en norsk rev til sammenlignillg. 
Fra osteologisi< samling, Universitetets Zoologiske Museum i Oslo. 

ulike vis: mmming fra farmer (srerlig under krigen), mmming fra 
volierer med mange dyr, eller de ble ganske enkelt sluppet fri og 
fikk klare seg selv eHer ble hjulpet en tid med kunstige hi og 
regelmessig foring. 

Introduksjon med hensikt ble gjerne foretatt i skogdistrikter 
med sump eller vassdrag. I den europeiske delen av Russland 
oppsto mange steder kraftige, ville marhundpopulasjoner som ga 
god avkastning ved pelsdyrjakt. 

Spredning i Europa 
De f0rnevnte Nowak og Pielowski samlet et materiale bestaende 

av rapporter om f0rstegangsobservasjoner av marhund, opp
lysninger om bestandtetthet og oppgaver over antall felte dyr fra 
ar til ar i Polen og andre land. Pa dette grunnlag slo de fast at nar 
marhunden var akklimatisert i et omrade, sa matte bestanden 
f0rst komme over et visst optimalt kvantitetsniva f0r populasjons
tr1'kket ga en sterkere spredning mot vest. Nar en sterk spredning 
endelig var i gang, fortsatte den framover en tid, og f0rst nar alle 
egnete plasser i det nye omradet var besatt, 0kte bestandstettheten 
pa nytt mot en terskelverdi. Erobring av nytt omriide gar altsa 
i rykk og napp, hver gang med paf0lgende konsolidering av 
stillingen. 

Pa kartet, figur 1, ser en at spredningen mot Sentral-Europa har 
gatt i raskt tempo, i Polen ca. 180000 km2 pro ar. Linerer hastighet 
er vanskelig a angi, men forskjellige er notert: 135, 300 (!) og 120 
km pro ar. Den vestligste lokalitet i Tyskland er publisert med 
en formodning om at dyret rna vrere mmt fra fangenskap, slik at 
forekomsten er en f0lge av passiv spredning. Men de to polske 
viltbiologer mener imidlertid at det kan utmerket godt vrere et 
dyr som er kommet fra Polen ved aktiv spredning. 

Spredningen gar ikke alltid for seg over en bred front. Ofte 
oppstar en framskutt'"01' noen hundre kilometer fra det egentlige 
utbredelsesomradet. Derpa f0lger en sammensmeltning ved spred
ning i begge retninger. 

Til tross for at den har lave ben er marhunden altsa meget 
mobil. Den er likevel ingen god l0per, men tripper av sted med 
lutende hode s0kende noe spiselig her og der i de m0rkeste timer 
av natten. - ]eg mener at man rna forklare de mest ekstreme 
spredningshastigheter ved en sannsynlig mangel pa mellomliggende 
observasjoner av dette stillfarende d1'ret. Ut fra et sprednings
biologisk synspunkt er utsikten til at marhunden i et kommende 
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Fig. 5. Marhundens sma ben og den kone S11ute star i et pussig misforho!cl til den 
trinne kropp og den buskete hale hos clette hundedyr. 

framstot viI na fram til Norge srerdeles gode. Det er likevel ikke 
bare spredningsevnen, men bl.a. ogsa eksistensokologiske forhold 
som bestemmer en dyrearts utbredelse. 

Marhundens naturhistorie 
Fra det fjerne 0sten vet en litt om marhundens krav til om~ 

givelsene og om dens levevis. Den holder seg til krattskog nrer 
grasenger langs busk~ og sivkransete sjoer og vassdrag, og den 
unngar barskogtaigaen. Russiske studier (bl.a. Novikov 1956) viser 
at den stort sett velger lignende biotop i Europa nar det fins. 
Disse undersokelser har ogsa oket var viten om marhundens 
livshistorie. 

Marhunden kan grave sitt eget hi, men utnytter heIst grevling
og revegraver eller naturlige huler mellom stein og trerotter. 

I samsvar med de lave ben - se figur 5 - driver marhunden 
nattlig snikjakt pa smadyr som frosk, mus, insekter og krypdyr. 
Den tar ogsa atsler. 

Dens bytte er meget ofte fisk. Som nevnt er rovtannen svakt 
utviklet, slik at vi som forreste del av kinntannrekken ser en rad 
spisse, jevnstore tenner (fig. 4) noe lik en fiskespisende sel. Bakenfor 
kommer knutetennene med stor tyggeflate, nesten som hos grev~ 
lingen. Marhunden eter da ogsa plantekost i langt storre grad enn 
noe annet hundedyr. 

Langs kysten tar marhunden ogsa sjopiggsvin, krabber og andre 
marine dyr som den kan finne i fjrera. I Russland blir introduserte 
marhunder regnet for a vrere farlige fiender for egg og unger av 
gjess, rapphons og annet fuglevilt. Den har ogsa gatt los pa fjorfe. 

Dieten er meget forskjellig pa ulike arstider og i ulike distrikter. 
Det ser ut til at marhunden klarer seg godt pa en meget variert 
kost, alt etter hva det na kan vrete a finne. Vinter og var er harde 
tider, for da har den vondt for a finne mat. 

Marhunden loser dette problemet ganske enkelt ved a sove 
vintersovn. Den er ogsa i sa mate enestaende blant hundefamiliens 
mediemmer. Om hosten kan den oke sin vekt med 50 % for den 
gar i hi. Ofte ligger de parvis eller sammen med arets hvalper, 
sjelden alene. Vintersl<wnen kan brytes nar som heIst vreret eller 
magen betinger aktivitet. 

Som andre vintersovende pattedyr royter marhunden bare en 
gang om aret, om varen. 

Parringstiden begynner tidlig pa varen. Den kan fore til slagsmaI, 
om enn i en noksa blid form uten voidsomheter. Marhunden er 
sannsynligvis polygam. Det skal kunne vrere helt opp til 19 hvalper 
i kullet, men gjennomsnittet er sju. Den blir kjQmnsmoden allerede 
9-11 maneder gammel. 

I yngletiden er paret temmelig stasjonrer, men ellers streifer 
marhunden langt om nettene. Den kan ogsa vrere aktiv om dagen 
dersom sulten nager. 

Fotavtrykket minner om et lite hundespor og er da ulik ovale 
revefotspor. Dessuten gar sporene gjerne etter en meget brutt 
linje ettersom marhunden vimser hit og dit. 

De farligste fiender er ulv og omstreifende hunder, men den 
kan ogsa falle som bytte for jerv, gaupe, mar, rev, om, hubro og 
honsehauk. Diverse sykdommer kan plage den, f.eks. hundegalskap, 
skabb, innvollsmark osv. 
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Med det na skisserte bildet av marhundens levevis for oye, 
kan vi ta opp sporsmalet om marhunden kan bli et nytt medlem 
av Norges fauna. 

Kan marhunden trives i Norge? 

Marhunden har spesielle krav til biotopen: lovskog, kratt, 
sump og vassdrag, men erfaringene fra Russland og Polen viser 
at den er i stand til ogsa i't greie seg i andre landskapstyper. .leg 
mener dertor at hvis di~n f:2)rst kommer til Norge, vil den trolig 
kunne sla seg til tals med lyng- og krattbevokste kyststrekninger 
og omkring sjoer og vassdrag i dalene hvor den finner dekning. 
Det har imidlertid vist seg at fjelltrakter er barrierer som hemmer 
frammarsjen, slik en ogsa kan finne ut av kartet, figur 1. Enkelte 
individer er likevel observert i fjellomrader, sa en kan ikke helt 
stole pa at disse barrierene ikke kan overskrides her i Norge. 

Marhundens nav~rende utbredelse over mange klimasoner og 
det faktum at den kan sove vintersovn viser at det norske klima 
neppe kan spille en nevneverdig rolle som begrensende faktor. 

Huler til hi mangler ikke her. Resultatet av russiske studier 
gjor det rimelig a anta at det heller ikke kan bli tale om konkurranse 
med f.eks. grevling og rev om bolig og fode. Forholdet til villminken 
er ikke studert, savidt jeg har funnet ut. 

Marhundens lite spesialiserte ern~ringsbiologi er etter min 
oppfatning en av de viktigste arsaker til at den har funnet seg sa 
vel til rette i Europa. Lavereliggende stt0k i Norge, spesielt kyst
traktene, skulle by pi\. rikelig mat. 

Reproduksjonskapasiteten er meget stor - storre enn vill
minkens. Marhunden kan formere seg allerede ett ar gammel, og 
den er forholdsvis omgjengelig overfor artsfrender selv i parrings
tiden. Det betyr at disse populasjonsfaktorer, som er avhengige 
av iboende egenskaper, er mer positive enn hos noe norsk rov
pattedyr. 

A v de regul~re fiender mener russerne at bare ulven kan gjore 
merkbare innhogg i en marhundbestand. I Norge vil det da ikke 
v~re naturlige fiender av betydning. 

Polakkene samlet ogsa 92 marhunder til undersokelse. Herav 
var 18 % «funnet dod». Det er en mye storre del enn en kan fa 

ved innsamling av et hvilket som helst annet rovpattedyr i Polen. 
(Ved Statens Viltundersokelser har Lund (1959) samlet 551 norske 
rever, hvorav bare 0,5 % ble funnet dode, og jeg fikk inn 537 
villmink, hvorav 0,2 % var funnet dode.) Det kan bety at mar
hunden mangler resistens mot parasitter og sykdommer som fins 
i nye omrader. - En lignende del av det polske materiale var 
enten «slatt ihjel» «eller «overkjort», hvilket kan tolkes slik at 
marhunden har vanskeligheter med a venne seg til a unnga omgang 
med mennesker. - Begge de nevnte forhold vii kunne bli skjeb
nesvangre for en del marhunder i Norge. 

Foran er nevnt en rekke positive og negative momenter i for
bindelse med problemet om marhunden med tiden kan komme 
til Norge. For a finne et svar rna en veie disse mot hverandre. En 
rna forsoke a finne fram til en nokkelfaktor. 

Det er klart at marhundens store spredningsevne er et avgjort 
«pro» i denne sak. Det er ogsa vesentlig at den formerer seg sterkt 
og fort, og at den ikke har temperament eller andre egenskaper 
som er av betydning for a hindre bestandens vekst. Det aller 
viktigste er kanskje at marhunden ikke er kresen i matveien. 
Klimaet spiller ingen rolle og intet boligproblem vil plage den. 

Konkurrenter, fiender, sykdommer, parasitter og mennesker 
med deres kulturlandskap er alt sammen faktorer som kan bevirke 
at en og annen marhund blir sjaltet ut. Men ser en pa utbredelsen 
i Europa, er det rimelig a anta at heller ikke her i landet kan disse 
faktorene fa avgjorende betydning for marhundens trivsel. Mange 
andre smapattedyr har vist a kunne tilpasse seg disse forhold pi\. 
relativt kort tid. 

I denne diskusjonen er vi na forelopig kommet til ett: «.la, 
marhunden kan komme!». Er det enna faktorer a dt0fte som kan 
endre dette standpunkt? 

Marhundens spesielle biotopkrav er en meget vesentlig faktor. 
Et norsk landskap er ikke ideelt for marhunden, men siden sa 
mange andre livsvilkar ligger godt til rette, mener jeg at den kanskje 
kan venne seg til a v~re her. Den har jo vist stor tilpasningsevne 
i sa mate etter overflyttningen fra det fjerne 0sten. 

Fjellstrekninger har flere steder vist seg a v~re barrierer. Dette 
forhold er vel nokkelfaktoren, som hemmer marhundens spredning 
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til Norge, hvor fjellene sperrer veien. Men som nevnt drister den 
seg til tider opp i fjellet. I Sandersons bok om pattedyr side 199 
(oversatt til norsk 1962) kan en lese at marhunden om sommeren 
holder til i fjellene. - Vil sperringen holde? 

Det foreligger enna ingen rapport om at marhunden er observert 
i Norge, og det er gatt nesten tyve ar siden siste framst0t pa nord, 
flanken - se fig. 1. «Hvorfor skulle marhunden komme hit na sa 
lenge etter ?», kan en med noen rett sp0rre. Dertil kan jeg svare 
at det er pavist at den 0ker sitt utbredelsesomrade i bolger med 
mellomliggende konsolideringsperioder. Den nordskandinaviske 
natur er ugunstig, slik at marhunden kan trenge en lengre pause 
for den kan overvinne den okologiske motstanden. Ekspansjonen 
viser at det na er et populasjonstrykk og hvis ikke trykket lettes 
nok, kan vi vente at marhunden vil forsoke a invadere Norge. 

Hvis den kommer - hva sa? 
I USSR er en kommet til at marhundens nytte som pelsdyr og 

etterstreber av mus og insekter er st0rre enn skaden den gj0r 
for fiskere og smaviltjegere. Likevel mener russiske viltbiologer 
at dette rovdyret rna sterkt etterstrebes. Prusaite (1961) mente 
at en hvert ar kan h0ste 80 %av bestanden uten a endre det kvanti, 
tative niva. For a forstii denne pastanden kan vi betrakte en 
«indeks-marhund-familie»: to foreldre med arlig sju valper. 
Sommerbestanden kan da angis med indeksen «ni». For a bevare 
stammen uendret, dvs. varbestand «to», kan vi h0ste 7/9 - hvilket 
er 77,777 %. Det levnes da intet til andre begrensende faktorer 
som en ikke helt kan se bort fra, selv om de tetthetsavhengige tar 
lite, nar det er lite a ta avo 

Skj0nt 80 % er i dmyeste laget, sa taler altsa en etablert mar, 
hundbestand en scerdeles hard beskatning uten a ga tilbake. 

I Russland utnyttes ville pelsdyr mye mer enn i Norge, hvor 
pelsdyrjaktens 0konomiske betydning er beskjeden. Raskinn av 
marhund, «Tanuki» eller «Russisk vaskebj0rn» ble i 1964 solgt 
i London for 25-35 shilling pr. stk. - i mars 6110 og i mai 
5 600 stk. Skinnet er altsa ikke scerlig mye verd. Heller ikke som 
trofe er marhunden noe a samIe pa. I Norge vil den ganske sikkert 
bli betegnet som et skadedyr. 

Det er av interesse straks a fa rapportert eventuelle observa, 
sjoner av marhund i Norge. I tilfelle kunne jeg som mottiltak 
foresla a oke den 0kologiske motstanden for de forste inntrengere 
ved a sette i gang omfattende jakt og fangst. Skjer det i rett tid, viI 
utbyttet imidlertid bli meget magert, det ma settes inn i landets 
tynnest befolkete trakter, og virkningen viI bli usynlig - en 
uendret fauna. Derfor lar det seg ikke gjennomf0re i praksis. 

Hvis marhunden f0rst far fotfeste i Norge, kan vi ikke, med jakt 
og fangst oppmuntret med skuddpremie, trykke en slik mobil og 
kraftig reproduserende smaviltart varig ned under det kvantitative 

bestandsniva som landets bcereevne tilsier. 

Summary 

Is the Racoon-dog likely to colonize Norway? 

The distribution map (Fig. 1) shows the spread of the Raccoon-dog (NyctcretLtcs 
/)rocyonides) in Europe following its introduction into Russia in 1928- 50 from 
its native region, the Far East. After a discussion of Polish and Russian studies 
on the range expansio n and natural history of the Raccoon-dog, the possibility 
of its entering the Norwegian fauna is considered. Many ecological requirements 
of the species would be met here , even though the ideal habitat - marshy and 
reed-grown lakes and ponds - is almost totally lacking in Norway. It is question
able whether the mountains in the north will continue to act as a geographical 
barrier for long. 
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Smanotiser 

Nytt funn av skjoldkreps, Lepidurus arcticus 

Under en tur i Sunndalsfjellene sommeren 1964 ble det den 1. 5uli i Osvann 
(830 m.o.h.) Sunndal, gjort et funn av skjoldkreps. Dette er savidt meg bekjent 
forste gang den er funnet i Littledalsvassdraget. Ved tidligere undersokelser 
i omn\det er den ikke funnet, dette kan tyde pa at den er et nytt innslag i faunaen. 

Tidligere undersokeIser i Norge angaende skjoldkreps tyder pi! at den finner 
seg til rette i regulerte magasiner, noe som dette funnet ogsa synes a bekrefte. 
Eventuell innvandringsvei i dette tilfelle synes " vcere klar, nemlig gjennom 
tappetunnelen fra Aursj0en hvor den tidligere er pavist. Cand. real. Per Aass 
har bekreftet artsbestemmelsen. 

Summary 
A new record of Lepidurus arctic"s 

Specimens of Lepidun<s arcticus were found in the lake Osvann (830 m. 
above sea level), Sunndal, July 1., 1964. 

Martin Hc1I<er 

Svartkrake, Corvus c. corone, som rugefugI i Finnmark? 

Ved Porsangermoen ved Skoganvarre i Porsanger er det en stor s0ppelfylling 
ned mot Nedrevann. Pa denne fyllingen hadde hundrevis av kraker tilhold. Av 
disse krilkene var bortimot halvparten svartkraker. Oessverre var krilkene veldig 
sky da de hadde vcert gjenstand for etterstrebelse sll det lykkes meg ikke 1\ fa 
skutt noen, men da de hele tiden kunne sammenliknes i st0rrelse med de gra 
krakene, Val' det ingen mulighet for at de kunne forveksles med ravn. I kikkerten 
var det OgS" lett !l konstatere at det ikke var noen nakne partier ved nebbet, 
sa forveksling med kornkraker er ogsa uteJukket. 

N!,r disse kdkene var a se i slikt stort antall i annen halvdel av juli, kan neppe 
forekomsten forklares ved trekk fra andre land. Oisse krakene hadde etter 
rekruttenes opplysninger tilhold pa denne s0ppelhaugen fra tidlig var til langt 
ut pa senh0sten. At svartkdka derfor er hekkefugl, til og med i betydelig antall, 
i dette omradet, kan ansees for temmelig sikkert. Schaanning fant et svartkrake
rede i 0vre Pasvik i 1904, og det er vel grunn til a tro at mangelen pa opplysninger 
andre steder fra i stor utstrekning skyldes mangelen pa iakttagelser. 

Summary 

Carrion Crow, Corvus c. carone, nesting in Finnmark? 

At Porsangermoen in Porsangcr, Finnmark County, one third of the crows 
visiting the military dump in July 1964 were Carrion Crows. It seems to be very 
likely that the carrion Crow is nesting in this area. 

Rolf Vii, 

Foreningsmeddelelser 
Sommerekskursjon pa Haoya 

Norsk Zoologisk Forening holdt en fem dagers ekskursjon pa Oslo kommunes 
leirskole, Ha0ya, i tiden 24.-29. juni. Arne W. Martinsen sto som leder med 
bistand av Kirsten Ruud og Carl M01bach·Petersen. De fleste av de 18 deltagerne 
kom fra Oslodistriktet, men Steinkjer, Fredrikstad og As val' ogsa representert. 

Program met omfattet unders0keIse av dyre· og planteliv i fjcera pil forskjellig 
slags bunn, innsamling og preparering av insekter, fug!. En ettermiddag val' 
avsatt til tur med «Kristine Bonnevie», men dessverre val' vceret sapass bhlsende 
at vi matte holde oss innenfor Ha0ya. Selv om vi fikk rik fangst i skrapen, val' 
det ikke den variasjon vi hadde hapet p{,-

Innsamlet materiale ble gjennomg"tt, og deltagerne fikk tips for preparering 
og ordning av samlinger. Det ble b!.a. vist Iwordan en med innstoping i plast 
kan fa tiltalende og holdbare preparater av sma og skjore objekter (insekter, 
mindre krepsdyr etc.). Da mange av deltagerne val' lcerere eller vordende sadanne, 
ble det lagt vekt pa opplegg av ekskursjoner. - Oagsprogrammene val' godt 
avpasset, og deltagerne loste oppgavene med stor iver. I fritiden ble det ogsa 
botanisert flittig. 

Vi takker foreningen og de tre lederne for lcererike og hyggelige dager. En 
hjertelig takk ogsa til fru Bekkevold for en scerdeles fin innsats pa kj0kkenfronten! 

Fredrikstaddeltager 

Biocidekomiteen 

Biocideproblemet, sp0rsmMet om sidevirkninger ved bruk av giftmidler 
i naturen, hal' i den seinere tid vcert omtalt i presse og kringkasting og viten· 
skapelig litteratur. BJ.a. bragte FAUNA nr. 2 1964 en artikkel av Barth og 
Mysterud (Bruk av giftstoffer i naturen). 

Som allerede meldt i FAUNA nr. 3 d.,\., hal' NZF tatt initiativet til a fa 
dannet en komite som vii arbeide med biocideproblemet. 

Mange vil kanskje sp0rre om dette er en oppgave for NZF, men i foreningens 
form"lsparagraf st,\r det b!.a.: «Foreningens oppgave er a 0ke det alminnelige 
kjennskap til Norges dyre!iv og bidra aktivt til dets utforskning.» - De fleste 
vii sikkert medgi at biocideproblemet i h0gste grad angar V'1ft dyreliv og dermed 
ogsa NZF. 

NZF opps0kte derfor en rekke personer og institusjoner som arbeider med 
en eller annen side av disse sp0rsm,'1. Siden sendte vi en invitasjon hvor det 
b!.a. sto: «NZF tillater seg herved a invitere Oem til et konstituerende mote 
for !l danne en komite som skal ta scg av problemer i samband med skader 
som bruken av biocider utilsiktet kan pai0re var flora, fauna og oss selv.» 

M0tet ble holdt i Fellesbygget pa As den 1 L juni d.a., og komiteen fikk 
folgende sammensetning: 
S. Huse, h0gskolestipendiat, Oet norske skogfors0ksvesen, 
K. Jenssen, vit. kons., Inspektoren for ferskvannsfisket, 
H. Friestad, siv.ing., Kjemisk analyselaboratorium, NLH, 
G. Lindeberg, professor dr., Mikrobiologisk institutt, NLH, 
H. Munthe·Kaas Lund, fors0ksleder, NZF, 
R. Sundby, dosent dr., Zoologisk institutt, NLH, 
G. Taksdal, amanuensis, Statens plantevern, Zoologisk avd., 
A. Bylterud, amanuensis, Statens plantevern, Ugrasbiologisk avd., 
Y. Hagen, jaktkonsulent, dr., Statens viltundersokelser, 
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G. Holt, vit. kons., Veterinrerinstituttet, 
]. Glomme, instituttsjef, Yrkeshygienisk institutt, 
J. Roll-Hansen, forsoksleder, 
L. 	Somme, forskingsstipendiat, NZF, 

Seinere har disse kommet med: 
J. Sakshaug, amanuensis, Farmakologisk institutt, Norges veterinrerhogskole, 
A. Stabbursvik, hogskolelektor dr., Kjemisk institutt, NLH, 
F. Mellbye, Statens overlege for hygiene, Helsedirektoratet. 

Komiteen har pekt ut et arbeidsutvalg med denne sammensetning: 

Dosent dr. R. Sundby (formann), 

siv.ing. H. Friestad, 

amanuensis]. Sakshaug, 

amanuensis A. Bylterud. 


Pa det konstituerende motet gjorde NZF merksam pa at foreningen ikke 
ville binde komiteen til noe bestemt mandat utover det som var antydet i 
invitasjonen, men oppfordret komiteen til 1\ utarbeide dette selv. 

Foruten en rekke moter i arbeidsutvalget har komiteen hatt tre moter, og 
{olgende mandat er vedtatt: 

«Komiteen bor arbeide for 11: 
1. 	 F1I i stand en kartlegging av situasjonen vedrorende bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler i Norge, samt vurdere hvilke kontrollorganer som 
i denne forbindelse er onskelige. 

2. 	 Fremme: 
a. 	 mulighetene for forskning vedrorende analyser og analysemetoder pa 

dette omradet, 
b. 	 arbeidet for a fa bestemt restmengder av kjemiske bekjemingsmidler 

i planter, dyr, mennesker, jord og vann, 
e. 	 arbeidet for 1\ fa klarlagt toksiske effekter p1\ mennesker, dyr, plante r og 

mikroorganismer, 
d. 	 arbeidet for 1\ fa klarlagt i hvilken grad srerlig toksiske bekjempningsmidler 

kan erstattes med mindre farlige. Man bor srerlig ta hensyn til bekjemp. 
ningsmidlenes og metodenes selektivitet, 

e. 	 arbeidet med forskning vedrorende bruken av biologiske og andre ikke 
kjemiske bekjempingsmetoder. 

3. 	 0ke opplysningsarbeidet for a gjore kjent hvilke farer som er forbundet 
med forskriftsmessig bruk og med misbruk av kjemiske bekjempingsmidler.» 

Hos sa og si aile som NZF har henvendt seg til i denne sak, har vi mott en 
positiv innstilling, og aile har vist sin vilje til 1\ ga i gang med arbeidet for a lose 
noen av disse kompliserte problemer. Denne innstilling er en oppmuntring for 
dem som har ant betydningen av biocideproblemet, men som for seg selv ikke 
har sett noen losning. 

Hans Haagen nld 

Stott 

Norges Naturvernforbund 


Arskontingent kr. 10.-, eventuelt livsvarig medlem
skap kr. 200.-, pa postg'irokonto nr. 9460. 
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