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Biologisk kontroll 
Av Ragnhild Sundby 

Menneskene har i lange tider f0rt en stadig kamp mot insektene. 
Denne gruppen som pa sa mange mater griper inn i yare interesser, 
som planteparasitter, som parasitter pa lagrete plante- og dyre
produkter, som dyreparasitter og som sykdomsover(orere. Vi vet 
at insektene er den tallrikeste av alle dyregrupper, den overstiger 
i artsantall alle andre d yregrupper til sammen. Men ser vi pa 
artsantallet og det antall insekter som gj0r skade, melder sp0rsmalet 
seg om hvorfor vi ikke har enda flere skadeinsekter enn vi har her 
i verden? Tenker vi pa vart eget land, kan vi vel regne artsantallet 
til 12-15 000, og av disse er det bare en bmkdel som virkelig er 
skadedyr. Det er ikke sa mye artsantallet, som det voldsomme 
individantallet insektene kan forekomme i, som er arsaken til 
skadevirkningen. Grunnen til masseopptreden er insektenes vold
somme formeringsevne; tar vi bladlus f.eks., kan 1 par av disse 
i 10pet av 4 generasjoner gi opphav til 50 000 individer; dette er 
under forutsetning av at hver hun legger 15 unger og alle utvikler 



seg. Ferskenbladlusa legger imidlertid n unger i laboratoriet, og 
i 10pet av 4 generasjoner vil en hun gi opphav til 2,5 millioner 
individer. Fikk insektene utvikle seg fritt, ville de snart fylle 

hele jorden. 
Men omgivelsene gj0r motstand mot denne masseformeringen. 

Klimaet for eksempel virker inn, en god varm sommer gir insektene 
gode utviklingsmuligheter, mens vinteren kan 0delegge en stor del 
av insektbestandene, likedan er vreret i eggleggingsperioden av 
stor betydning. For de planteetende insekter vet vi at vertsplantene 
spiller inn i positiv eller negativ retning, men vi har ogsa en rekke 
faktorer som virker direkte desimerende. Mange av yare fuglearter 
for eksempel lever av insekter, og edderkoppene er insektetere, 
men insektene har innen sin egen gruppe en rekke desimerende 
faktorer, de sakalte rovinsekter og parasitter. I tillegg blir insektene 
angrepet av blant annet sopp, bakterier og virus, et angrep som 
ofte har d0delig utgang. Likedan kan konkurranseforholdene 

mellom individene spille inn. 
Alle disse faktorene, klimaet medregnet, 0delegger vanligvis 

98-99 % av insekthunnenes avkom, og bestanden holdes nede 
pa et lavt niva. Skjer det derimot en eller annen forandring, vil vi 
kunne fa en masseoppblomstring. Dette kan for eksempel skje ved 
oppdyrking av nye omrader hvor kulturpiantelles fiender far gode 
utviklingsmuligheter. Vi mennesker kan altsa vrere en direkte 
arsak til at insektene blomstrer opp; Coloradobillen for eksempel 
fikk en voldsom oppblomstring da potetdyrkingen startet; fra vart 
eget land kan jeg nevne gransnutebillen som fikk en veldig opp
blomstring ved forandret skogsskj0dsel, og vi har ogsa flere 
eksempler pa at bruk av kjemiske midler har fjernet skadeinsektenes 
fiender og gitt de planteparasittiske artene fritt spillerom. 

Ved stadig mer intensiv dyrking, og overgang til monokulturer, 
0ker vi mulighetene for insektene til a blomstre opp, og insektene 
blir et stadig st0rre problem. For a rade bot pa dette har men
neskene tatt stadig nye metoder i bruk, den vanligste i dag er den 
kjemiske bekjempingen, og at det har vrert og er en effektiv metode, 
kan vi ikke protestere mot. Men denne bekjempingen har f0rt til 
nye problemer. Resistens var det f0rste problemet man kom 
i forbindelse med. Vi kjenner alle til hvordan DDT for eksempel 

efter hvert mistet sin effekt i fluebekjempelsen. DDT var svrert 
virksomt den f0rste tid en, men i dag er det enda vanskeligere 
a bekjempe mange insekter enn f0r fordi de har utviklet resistens. 

Resistens vil i praksis si 0kt evne til a motsta kjemikalier som 
tidligere var d0delige for populasjonen. Selvsagt overlever ikke 
alle, men dyrene blir vanskeligere og vanskeligere a drepe for hver 
generasjon. Graden av resist ens £Inner vi ved a sammenlikne 
d0delighetskurvene for bestander som er behandlet med -kjemikalier 
og bestander som aldri har v~rt behandlet. 

Resistens ble pavist hos skjoldlus pa eple allerede i 1908, men 
det er f0rst etter siste krig at en er blitt klar over at mange insekter 
kan utvikle resistens mot kjemikalier. I dag kjenner vi over 100 
insektarter som er resistente, og aIle disse artene er insekter av 
stor 0konomisk betydning. Det er noksa naturlig, det er jo disse 
dyrene kjemikaliene har vrert rettet mot. I dag regner en at resistens 
utvikles med samme fart som nye kjemikalier fremstilles. Nar det 
gjelder vart eget land, er det pavist resistens, men den er sikkert 
ikke det alvorligste problemet nar det gjelder bivirkningene av de 
kjemiske midlene her i landet. 

Det problemet som er sterkest oppe til debatt i dag, er rest
stoffene som blir igjen hvor vi har brukt de kjemiske midlene. leg 
skal ikke komme inn pa den voldsomme diskusjonen som har 
foregatt og delvis foregar pa dette felt, bare minne om at vi vet 
at en del av stoffene som brukes i insektbekjempingen brytes ned 
svrert sent, og at stoffene kan oppmagasineres' i naturen, og i var 
kropp. Hvor store disse problemene er, for eksempel her hjemme, 
vet vi ikke i dag, men vi far hape at fremtidige unders0kelser vil 
gi oss bedre opplysninger. 

Hva skal vi sa gj0re? Skal vi la insektene herje, eller finnes det 
andre mater a bekjempe insektene pa? La oss ga tilbake til sp0rs
malet om arsaken til masseherjingene. Vi fant der at en av arsakene 
til svingningene i insektpopulasjonene var de sakalte biotiske, altsa 
mikroorganismene og rov- og snylteinsektene. Naturen bruker 
altsa sine egne metoder til a holde insektbestandene nede, og det 
er denne metoden menneskene har begynt a etterlikne, og som 
vi kaller for den biologiske metode. Det er mange organismer som 
kan komme pa tale i en slik metode, men med biologisk kontroll 
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mener vi vanligvis bruken av mikroorganismer, rov- og snylte
insekter i kampen mot skadeinsekter, midd og ugras. 

Det er snart 80 ar siden det f0rste vellykkete fors0k med 
innf0ring av nytteinsekter for biologisk kontroll ble utf0rt. Det 
var da marih0ner ble overf0rt fra Australia for a bekjempe skjoldlus 
pa citrus i California. Men bruken av hjemlige arter var kjent 
atskillig tidligere. Sa tidlig som 1708 fortelles det fra China om 
gule maur som ble brukt i kampen mot svarte maur. I lange tider 
hadde citrusdyrkerne i China plassert maurtuer i hagene sine for 
a hindre angrep av bestemte skadeinsekter. Fra tre til tre ble det 
plassert bambusstenger for a sikre at maurene skulle komme fra 
det ene treet til det andre. Maurene ble ogsa foret i den tiden det 
var for lite med skadedyr, og i omrader hvor det var for kaldt til 
at maurene kunne overvintre, ble det hver var kj0pt nye tuer fra 
varmere omrader. Her hadde enkelte det som n:eringsveg a formere 
nytteinsektene. 

Biologisk kontroll gar altsa dels ut pa a hjelpe opp hjemlige 
arter av nytteorganismer, dels a innf0re nye. Har man fatt et angrep 
av et skadeinsekt, fors0ker man a finne effektive snyltere pa dette 
dyret, enten i sitt hjemland eller fra andre omrader. Disse individene 
blir oppformert i store mengder i laboratoriet, og sluppet ut i felten. 
Metoden brukes mange steder i dag, vi kan nevne Canada og 
California, men ogsa i Europa blir den benyttet enkelte steder, 
jeg kan nevne Polen, Tyskland og Sveitz. 

Sa kommer sp0rsmalet om hvordan forholdene ligger til rette 
for en slik bekjempingsmetode her hjemme. Mange av de vellykkede 
fors0k med biologisk kontroll har v:ert rettet mot nyinnf0rte 
skadeinsekter hvor de naturlige fiender ikke har fulgt med. Her 
i landet, ja vi kunne nesten ta med hele Europa, er det fa skade
insekter som er nyinnvandrere, og vi skulle vente at de naturlige 
fiender skadeinsektene har, ville v:ere til stede. Jeg tror ikke det 
er noen som kan svare pa dette i dag. Vi kjenner praktisk talt 
ikke til hvilke snyltevepsarter eller andre nyttedyr vi har i landet, 
og langt mindre om det er de samme arter som finnes andre steder. 
Dessuten forekommer insektene i mange forskjellige raser, og dette 
er ting vi er n0dt til a ta hensyn til ved eventuell innf0ring av 
nytteorganismer, det har vi eksempler pa fra flere land. 

Det har ogsa v:ert og blir hevdet at biologisk kontroll ikke 
vil kunne brukes her i landet, pa grunn av vart klima. Vi finner 
nordgrensen for mange insekters utbredelse her i landet, og det 
pastaes at klimaet virker sterkere desimerende pa nytteinsektene 
enn pa skadeihsektene. Vi har fa opptellinger i felten angaende 
parasitteringsfrekvensen, men de som er foretatt viser parasitterings
frekvenser opp til 96 %, og vi kan finne den samme frekvens 
i h 0yere- som i lavereliggende stt0k. Det beh0ver imidlertid ikke 
a v:ere de samme arter som er ansvarlige for kontrollen i de 
forskjellige h0ydedrag. Hvor stor parasitteringsfrekvensen rna v:ere 
for at den i det hele tatt skal ha en virkning pa bestandsvingningen, 
er selvsagt et vurderingssp0rsmal, og vil variere fra art til art. 
Vanligvis regner man at en parasitteringsfrekvens pa 50 % og 
oppover vil ha en sterk desimerende virkning pa insektbestanden. 

Opptellingene i felten hos oss skulle i aIle fall tyde i retning av 
at enkelte nytteinsekter kan v:ere effektive under yare klimaforhold. 
Og det er ogsa noksa innlysende, ellers ville vi sikkert hatt langt 
flere skadeinsekter her i landet enn vi har. Sp0rsmalene kommer 
sa om vi kan benytte biologisk kontroll som en bekjempings
metode av skadeinsektene. La oss se litt pa noen av de rovinsektene 
vi har. Syv-prikket marih0ne, gull0yet Chrysopa carnea St. og 
blomsterfluen Syrphus ribesii L. er 3 sv:ert vanlige arter hos oss, og 
vi skulle kanskje tro at deres biologi er godt kjent, men studier 
av litteraturen viser at vi ikke vet sa forferdelig mye om disse 
insektene under yare forhold. Disse insektene er derfor tatt opp 
til unders0kelser, bade nar det gjelder deres biologi, men ogsa 
om disse rovinsektene vil v:ere effektive under yare klimaforhold. 
Det kan stilles forskjellige ktiterier, pa hvilke egenskaper en 
effektiv snylter eller et effektivt rovinsekt skal ha, noe av det 
f0rste som ofte nevnes er at dyrene skal v:ere effektive vertss0kere, 
og ha mulighet for a finne verten ogsa nar tallet av vertsdyr er lite. 
De skal ha relativt stor formeringsevne, kort utviklingstid, og 
kunne tilpasse seg forskjellige klimaforhold. Summa summarum, 
de skal kunne 0delegge en stor del av vertsdyrpopulasjonen. 

Et av sp0rsmalene blir altsa hvor mange bladlus disse rov
insektene kan fort:ere i l0pet av larvestadiet. Fors0kene har v:ert 
utf0rt ved a isolere nyklekte larver av rovinsektene, fore larvene 
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med bladlus, og telle opp hver dag hvor mange bladlus som er 
spist. Bladlus har vcert skaffet til veie ved a dyrke ferskenbladlus 
pa Hlrot. Disse lusene gar na i laboratoriet hele aret. Men la oss 
f0rst se litt pa dyrenes biologi: 

Marih0nene overvintrer som imago, de viser seg i felten sist 
i april til f0rst i mai, og eggleggingen begynner gjerne fra midten 
til slutten av mai, avhengig av varen. Utviklingen av eggene til 
imago tar ved 21 ° C ca. 1 mnd., ved 16° C ca. det dobbelte. De har 
en generasjon i aret. Eggantallet pr. hun er malt til 814, mens 
klekkeprosenten av disse eggene ikke er mer enn 45. Larvene er 
nernlig sterke kannibaler. Like efter klekking suger de ut ett eller 
flere av eggene i ncerheten, og dette gir seg selvsagt utslag i klekke
prosenten. Dette at marih0nene har bare en generasjon i aret vil 
kanskje forbause mange. De fleste har sikkert sett ute i felten at 
det unnes store mengder av larver i august maned, som vi skulle 
vente var avkom av 1. generasjon. Arsaken er at hunnene har en 

Larve av gull",yet (Chrysopa carn ea) i ferd med a su~e ut bladlus. (Foto: R. Mehl.) 

veldig lang eggleggings-periode. I laboratoriet har vi funnet at en 
enkel hun kan legge egg fra mai til september maned. 

Ogsa gu1l0ye overvintrer som imago, men viser seg gjerne noe 
senere i felten om varen enn marih0nene gj0r. Eggantallet pr. hun 
for denne art er ca. 477, men her er klekkeprosenten atskillig 
h0yere, den har i laboratoriet vcert malt til 84 % i gjennomsnitt. 
Utviklingstiden for disse larvene er ved 21 ° C vel 1 rond., ved 
16° C omtrent 69 dager, altsa noe lengre enn det vi fant for mari
h0nene. Gu1l0yene har to generasjoner i aret, og kan ha en noksa 
lang eggleggingsperiode, men gjennomsnitten ligger omtrent pa 
halve tiden for den vi fant hos m~rih0nene. 

Blomsterfluene overvintrer som fullvoksne larver, gjerne i 
markdekket, forpupper seg noksa tidlig om varen, og klekker i maio 
Eggantallet her er mye mindre, 143 i gjennomsnitt. Utviklingstiden 
for larvene av blomsterfluene er noe kortere enn for de to andre, 
scerlig gjelder dette 16° intervallet. Blomsterfluene har ogsa to 
generasjoner i aret, mens eggleggingsperioden for disse artene 
i laboratoriet i aIle fall har vcert ganske kort, i gjennomsnitt 20 dager. 

Larvene av alle disse tre artene lever som nevnt av bladlus, og 
opptellinger i laboratoriet har vist at hver marih0nelarve i gjennom
snitt fortcerer 420 bladlus, i 10pet av utviklingsperioden, gull0ye
larvene ca. 393, mens blomsterfluene ligger pa 562. Ser vi pa antall 
avkom pr. hun i 10pet av en sommer, vil vi for marih0nenes 
vedkommende komme opp i 364, gull0yene 81 204 og for 
blomsterfluene 4 704. Det antall bladlus som avkommet av ett par 
av disse rovinsektene vil klare a fortcere i 10pet av en sommer, vil 
f01gelig for marih0nenes vedkommende vcere 152 880, hos gull0yene 
ligger tallet pa 31 913 172 og for blomsterfluene pa 2643 648. Av 
disse tre er det bare marih0nene som spiser bladlus som voksne, 
og de voksne vil i l0pet av en sommer kunne fortcere 97 715. 

Det er altsa ingen tvil om hvem av disse tre artene som vil 
gj0re det st0rste innhogget i bladluskoloniene i l0pet av sommeren, 
men en arts effektivitet bestar som nevnt ikke bare i a kunne 
fortcere et stort antall vertsdyr. En meget viktig egenskap er a kunne 
unne verten, en egenskap som er meget vanskelig a male i labora
toriet, fordi man ikke klarer a etterlikne forholdene i felten godt 
nok til a fa sikre observasjoner. Det er ting som tyder pa at larvene 
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finner vertsdyrene ved tilfeldigheter, og jo mer aktive larvene er, 
jo st0rre sjanser viI de f0lgelig ha til a finne nreringen. Jeg skulle 
0nske vi kunne ha satt kilometermalere pa disse larvene for a se 
hvor store avstander de kan tilbakelegge i 10pet av ett d0gn. Jeg 
er ikke i tvil om at det er larvene av gu1l0yet som vil vinne. Men 
deres muligheter til a finne verten vil ogsa avhelige av hvor stor 
del av dagen de har til disposisjon til a s0ke etter ny nrering. Ved 
a male hvor lang tid larvene bruker til a fortrere en bladlus pa de 
forskjellige larvestadier, har vi kunnet regne ut at marih0nelarvene 
til a begynne med bruker 3- 4 timer pr. dag til sine maltider, senere 
1-2 timer. GuIl0yene bruker 1-2 timer, mens blomsterfluene 
er oppe i 5-6 timer pr. dag. 

Ser vi pa hvor hunnene av disse rovinsektene plasserer eggene 
sine, finner vi ogsa en viss forskjell. Ute i felten kan vi finne 
egghopene av marih0nene nrer sagt hvor som helst, pa kvister, pa 
stammer, pa bladoverflater, og det beh0ver ikke alltid vrere like 
i nrerheten av en bladluskoloni. Nar det gjelder gu1l0yene, har de 
sin meget karakteristiske mate a plassere eggene pa, og vi finner 
de gjerne festet til bladenes underside. Som oftest vil det vrere 
bladluskolonier i nrerheten, men dette er ikke alltid tilfelle. Nar 
det gjelder blomsterfluene derimot, finner vi aldri egg utenom 
bladluskoloniene. Det ser ut som bladlusene er en n0dvendig 
stimulans for eggleggingen. Holdes blomsterfluer i kulturer uten 
tilgang pa bladlus, uteblir egglegging. Sa snart bladlus derimot blir 
tilf0rt, starter eggleggingen. Her er larvene midt i matfatet nar de 
klekkes. Det er altsa en viss overensstemmelse mellom larvenes 
aktivitet og hvordan eggene plasseres. 

Men effektiviteten ved lave vertsdyrpopulasjoner avhenger ogsa 
av hvor lenge en nyklekt larve kan leve uten mat. Fares larvene 
med bare vann, vil marih0nelarvene klare seg tre dager, gullwyene 
ca. 4, og det samme er tilfelle med blomsterfluelarvene. Far de 
derimot tilf0rsel av honning ved siden av vannet, vil marih0ne
larvene klare seg 10-12 dager, gu1l0yene i gjennomsnitt 28 dager 
og blomsterfluelarvene 5-6 dager. En gu1l0yelarve har vrert holdt 
i 45 dager pa bare honning. 

Det har vrert antydet at en effektiv snylter skal vrere relativt 
spesifikk i sitt vertsvalg. Pa den annen side vil et nytteinsekt som 

kan klare seg pa annen nrering, eller kunne utvikle seg pa svrert 
liten nreringsmengde, lettere kunne komme igjennom ugunstige 
perioder. Det er en kjent sak at marih0nelarver kan ta egg av 
sommerfugl og andre insekter, i laboratoriet har vi fatt full utvikling 
pa melm0llegg. Utviklingen har ogsa vrert gjennomf0rt med 
7 bladlus pr. dag, mens gjennomsnittet ved full faring er 28 Ius. 

Resultatene av disse fors0kene tyder pa at aIle 3 rovinsektarter 
har egenskaper som skulle gj0re dem til effektive nytteinsekter, 
men deres egenskaper rna selvsagt etterpt0ves i felten. Fors0kene 
viser videre at av disse 3 er det guU0yene som har de beste egen
skaper. I den forbindelse kan det nevnes at denne gruppen brukes 
i California i dag. Imago samles inn i felten, isoleres i store glass
beholdere i laboratoriet, og hunnene legger egg pa store papir
stykker. Dyrkerne kj0per papirene, for en eller to dollar pr. tusen 
egg, river papirene i stykker og str0r dem ut under buskene eller 
trrerne hvor det er insekter som skal bekjempes. Larvene av 
gu1l0yene vil nar de har klekket selv finne opp i vegetasjonen. 

Fors0kene i laboratoriet har foregatt ved 21 ° C og 16° C. Ved 
21 ° var en pa forhand sikker pa at utviklingen ville ga bra, 16° er 
den gjennomsnittstemperatur dyrene antas a leve ved ute (mid del
temp. As, juli 1963: 16° C). Men disse larvene lever pa bladene 
av plantene, og sp0rsmalet blir hvordan temperaturforholdene 
er der. Det ble derfor startet temperaturmalinger hvor termo
elementer ble plassert pa bladenes over- og underside, pa nord- og 
sydsiden av et tre, og i forskjellig h0yde fra bakken. Vi hadde 
dessverre ikke kontinuerlige skrivere, men tok malinger med 1 
times mellomrom mesteparten av d0gnet. Det viste seg som ventet, 
kolossalt store variasjoner. Temperaturen pa en bladoverflate kunne 
midt pa dagen komme opp i over 33° C, mens lufttemperaturen 
la pa 18. Sa h0ye temperaturer viI selvsagt bare fmnes noen fa 
timer pa dagen, og bare de dagene det er sol. Men jeg er tilb0yelig 
til a tro at temperaturforholdene der dyrene lever, er bedre enn 
det makroklimaet gir oss beskjed om. Jeg vil ikke dermed pasta 
at 21 ° C vil vrere gjennomsnittstemperaturen for mikroklimaet pa 
bladene, men jeg tror disse svingningene er forhold vi rna ta 
hensyn til. 

Men tilbake til fors0kene i laboratoriet ved 16° C. Dyrene 
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utviklet seg, men alle livsprosesser gikk selvsagt senere. Antall 
bladlus som ble fortrert i lopet av utviklingen, var imidlertid 
omtrent den samme. For a fa et uttrykk for hvor godt disse dyrene 
klarer en konstant temperatur pa 16°, kan vi sammenlikne dode
lighetsprosenten ved 21 ° og 16°. For marihonene har dodeligheten 
under utviklingen ved 21 ° vrert 15 %, ved 16° 36 %. For gulloyene 
har de samme tall vrert 3 % og 21 %, mens blomsterfluene har 
hatt mindre d0delighet i forsokene ved 16° enn i forsokene ved 21 °. 
Ved disse forsok er det altsa blomsterfluene som klarer seg best 
ved 16°, deretter kommer gulloyene og til slutt marihonene. 

Det var litt om rovinsektene og deres virkemate, men vi har 
andre organismer som brukes i insektbekjempingen j snylteveps 
og mikroorganismer. 

Snylteveps skiller seg fra rovinsektene ved at hunnene legger 
eggene i eller pa verten. Mens rovinsektene trenger flere vertsdyr 
for a utvikle seg, trenger snyltevepsene bare 1 eller deler av det, 
og de er ofte mer artsspesifikke enn rovinsektene er. Nar det 
gjelder utnyttelse av disse i felten, er nok snyltevepsene den 
gruppen som blir benyttet mest. Det har vrert uttalt at ved hoye 
vertsdyrpopulasjoner er rovinsektene de mest effektive, mens 
parasittene gjor bedre jobb ved lave tettheter. Jeg tror det er 
vanskelig a trekke generelle slutninger her, forholdene rna vurderes 
i hvert enkelt tilfelle. 

Men nar det gjelder effektiviteten av nytteinsekter i felten, 
skal vi huske at insektene forekommer i en hel rekke forskjellige 
raser. Dette har vrert vist flere ganger. Kanskje er ikke de raser 
av nytteinsekter vi har her i landet i dag, de mest effektive. Pa den 
annen side, er det mulig a forandre nytteinsektenes egenskaper? 
Det har flere steder vrert forsokt akklimatisering av insekter. 
Ved utvelgelse av individer som klarer seg best ved lave tempera
turer for eksempel, og kjore videre moo disse, kan man i lopet 
av noen generasjoner fa en hel populasjon som er bedre egnet 
til kjoligere omrader. 

Dette er muligens en veg vi rna sla inn pa her i landet. Nar det 
gjelder den store kalflua, har vi ganske hoy parasitteringsfrekvens 
i sydligere deler av landet, mens parasittene mangler flere steder i de 
nordlige fylkene. Om dette betyr at parasittene ikke har kommet 

nordpa enna, eller at de ikke kan klare seg under disse klimaforhold, 
er det vanskelig a svare pa i dag. Mulighetene er i aHe fall til stede 
for at vi ved utvelgelse av mer kulderesistente raser kunne fa en 
hoyere parasitteringsfrekvens ogsa i Nord-Norge. 

Pa samme mate som mikroorganismer kan fremkalle sykdommer 
hos oss, kan de fore til sykdommer hos insektene. Qrganismene 
blir formert opp i laboratoriet, og spredt ut i felten sammen med 
pudder eller liknende, eHer man infiserer noen av vertsdyrene, 
og lar disse spre sykdommen. De organismer som har vrert brukt, 
er sopp, bakterier og virus, men protozoer og rundormer har ogsa 
vrert forsokt med hell. 

En oppfatning en stadig stoter pa her hjemme, er at den 
biologiske kontrollen er mye mer kostbar enn den kjemiske. Og 
ser vi pa hvor komplisert det er a fa produsert nytteinsektene, kan 
det kanskje se slik ut. Problemene er masseproduksjonen, men vi 
har tallrike eksempler pa at denne produksjonen kan forega til 
svrert lave priser. Ja , i California horte jeg til og med det argu
mentet brukt for biologisk kontroll, at det var denne metoden 
som i fremtiden ville bli den mest okonomiske. Til de kjemiske 
midler vil det stadig settes krav om hoyere selektivitet, de vil fa 
et mindre virkeomrade, og folgelig bli atskillig dyrere i bruk. Ved 
utarbeidelser av metoder for masseproduksjonen vil nyttedyrene 
kunne produseres i store mengder til svrert lay pris. Jeg har hatt 
anledning til a se slike insektfabrikker, og det var ingen tvil om 
at det var lonnsom drift. 

Et annet problem nar det gjelder masseproduksjonen, er 
sporsmalet om kunstig nrering. I stedet for a ga vegen f0rst om 
vertsplanten, deretter vertsdyrene, forsoker man a finne fram til 
et nreringssubstrat som erstatter vertsdyrene. Vi har hos oss begynt 
a fore rovinsektene pa grot, som vi sier, en blanding av lever
ekstrakt, hydrolysert gjrer, torrmelk og annet, og dyrene klarer 
a gjennomfore utviklingen pa denne dietten. Helt a erstatte verts
dyrene synes forelopig a vrere vanskelig, det er sporstoffer, vita miner 
og annet som er vanskelig a fa i riktig forhold, men ved tilskudd 
av minimale mengder av vertsdyret vil allikevel masseproduksjonen 
lettes kolossalt. Det arbeides med disse tingene over hele verden 
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i dag. leg tror ikke det vil ta lang tid f0r en 0konomisk forsvarlig 
masseproduksjon er mulig for mange flere insekter. 

Det har flere ganger vrert hevdet at matproduksjonen i verden 
viI ga katastrofalt ned hvis vi slutter med de kjemiske insektmidlene. 
Problemet er imidlertid a finne en alternativ metode som er like 
effektiv. Selv tror jeg vi har denne i den biologiske. Hvis nye 
unders0kelser og erfaringer viser at det er meget betenkelig a bruke 
de kjemiske midler pa grunn av virkningen pa mennesket og dets 
omgivelser, rna det bli det som blir det avgj0rende for hvordan 
bekjempingen skal forega i fremtiden. 

leg vil til slutt gjerne minne om at selv om det er lenge siden 
man startet med biologisk kontroll, er det f0rst de siste 10-15 
arene det virkelig har foregatt noe forskning pa omradet. Sammen
likner vi de pengesummene som er satset pa den kjemiske sektoren 
kontra den biologiske, er det et voldsomt misforhold. I dag blir 
arbeidet pa den biologiske fronten stadig intensivert, flere og flere 
mennesker blir opptatt av disse problemene, og jeg tror det er all 
grunn til a vente store resultater i arene fremover. Skulle det vise 
seg at det allikevel i enkelte anledninger vil bli litt dyrere a bruke 
den biologiske fremfor den kjemiske bekjempingen, er vel det 
allikevel en liten pris a betale for en sikrere fremtid. 

Summary 
Biological control 

The advantages of biological control of hnrmful insects over use of insecticides 
is discussed and the author believes that before long production of insect
parasites on a sound economical basis will make it possible to ~ubstitute 
insecticides with live deterrents_ 

Om krepsdyr av slekten Gammarus 1 

ferskvann og brakkvann i Norge 

Av Karen Anna 0kland 

Norden finnes det to arter av «ekte» ferskvanns-Qammaurs 
(grunnat, marflo, matflo). Disse opptil 2 em lange krepsdyrene har 
betydning som fiskemat, og bidrar til a gi 0rreten dens mde, 
delikate kj0tt. Den ene arten er Qammarus lacustris O. O. Sars 
(fig. 1), som blant annet finnes i Danmark og i store deler av 
Sverige. Den er ogsa funnet i Nord-Finnland og pa Murmansk
kysten, samt noen steder i Syd0st-Finnland. I Norge er arten 
alminnelig utbredt, bortsett fra S0r- og Vestlandet (Segerstrale 
1954). Na er den nylig ogsa funnet i flere vann i Rogaland (Flo 1965). 
Derved er vart kjennskap til artens utbredelse i Norge blitt 
betraktelig utvidet. 

leg har overtatt et materiale av Qammarus fra ferskvann og 
brakkvann, innsamlet av min mann, Jan 0kland, pa S0rlandet og 
Vestlandet, og av oss begge sammen i Nord-Norge og pa 0stlandet. 
Selv om materialet enna ikke er ferdig bearbeidet, kan det vrere 
av interesse a nevne litt om de arter som materialet hittil har vist 
seg a omfatte. 

I tilknytning til Flo's funn av Qammarus lacustris i Rogaland, 
kan jeg tilf0ye f0lgende lokaliteter fra ]reren, innsamlet i tiden 
13.-20. juli 1961: 

Klepp herred: Orrevann, 4 m.o.h. 
Klepp herred: Horpestadvann, ca. 4 m.o.h. 
Nrerb0 herred: Dam ved S0ylandsvann, ca. 13 m.o.h. 
Time herred: Hognestadvann, ca. 35 m.o.h. 
Sola herred: Harvelandsvann, ca. 4 m.o.h. 

I mitt materiale var det ogsa en pr0ve fra R0ydlandstjern 
(Rogaland fylke, Helleland herred), innsamlet i 1960 av fiskeri
konsule~t Christofer Senstad. Flo skriver at artsbestemmelse ikke 
er utf0rt pa dette funn, men han antar at det rna vrere Q. lacustris. 
leg kan na bekrefte at det er denne arten. 

Orrevannet pa ]reren har tidligere vrert bes0kt av forskere som 
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.. G. O. Sars (1895), og i 1922 av 1. D. Somme (Somme 1936). Begge '" 
~ fant det relikte krepsdyret Pontoporeia affinis Lindstrom der. Ingen 
~ av dem har imidlertid nevnt funn av Qammarus derfra, og spors
2l malet reiser seg uvilkarlig om bestanden i Orrevannet er av nyere~ 

~ dato. Det samme gjelder bestanden i Fmylandsvannet, hvor 1. D.
'" 
Q'" 
a 

Somme paviste P. affinis i 1922, og hvor Flo na har funnet Qamma

0-, 
rus. Kanskje har Q. lacustris forst i den senere tid kommet til'D 

Jreren (f.eks. med fugl, efr. Segerstrale's (1965) kommentarer i dette!::::. 
nummer av Fauna). I sa fall viI ikke disse nye funn svekke de'" 

~ 

'" teorier som ble satt frem av Segerstrale (1954) angaende en eventuell1; 
«overvintring» av Q. lacustris under siste istid pa Morekysten og~ .:; nordover. 

~ Den andre ferskvannsarten, Qammarus pulex (L.), er temmelig 
~ " lik Q. lacustris. Den tydeligste forskjellen finner vi pa sideplatene 
.~~ pa bakkroppen (epimeralplatene). Fig. 2 viser slike fra Q. lacustris 
'OJ '" 

... '" <:l~
CQf. og fra Q. pulex. Vi ser at nederste bakkant pa epimeralplate 2 hos 
,;iii Q. lacustris har et fremspring akkurat som pa plate 3. Hos Q. pulex
€~ 
~ " mangler dette fremspringet pa plate 2, slik at de to platene er 
~l"0 
'" 0 

mer ulike.C/)~
'" . 
>- '" ::> oc 
0~ 
!5 G. lac ustris G.pulex 
~lr) 
r 
6~ 

C/) <:i 
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cj 

'" ... 
'":: 
to 
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::'" ,.. 
<:l 

'\" 2mm~ '\ 
t:I 

g A B 

1 Fig. 2 .. Epimeralplate 2 og 3 hos Gammarus lacustris (A) og hos G. pulex (B). 
Det er tydelig forskjell pa epimeralplate 2 hos G. lacustris sammenlignet med deno tilsvarende plate hos G. pulex (se pilene). (A) er tegnet etter preparat ali en 1,2 em 
lang 6' ali G. laeustris fra Horpestadliann pa jecren. (B) er tegnet etter preparat 
ali en 1,5 ern lang 6' ali G. pulex fra Tusby lied Hiilsingfors, Finnland , innsarnlet 

ii;"" og elsklierdigst tilsendt av professor Segerstrale. 
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Allerede G. O. Sars (1863) var klar over at mens grunnaten 
sydover i Europa for det meste levde i rennende vann, ble den 
i Norge funnet i innsj0er. Han skilte ut den norske gr~nnaten og 
ga den navnet Gammarus lacustris (lacus = innsj0). Senere forandret 
han imidlertid mening, og i sitt store verk «An account of the 
Crustacea of Norway» fra 1895 kalte han den for G. pulex, og som 
sadan ble den betraktet lenge. I 1931 paviste Karaman at det 
virkelig dreide seg om to adskilte arter, nemlig de vi na kjenner 
som G. pulex og G. lacustris (Stephensen 1940). 

G. pulex er blant annet utbredt over store deler av Danmark 
og hnnes ogsa i Syd-Finnland. I Syd-Sverige nar utbredelsen helt 
til norskegrensen i 0stfold, og man burde kunne hnne den ogsa 
pa var side av grensen. Den er imidlertid enna ikke pavist i Norge 
(Segerstrale 1954, Stephensen 1940, 0kland 1959, 1964). Det har 
allikevel vist seg at pulex-navnet pa den norske Gammarus har vrert 
utrolig vanskelig a utrydde. Sa sent som i den siste utgaven av 
«Norges dyreliv» skriver S0mme (1959) om Gammarus pulex i Norge. 
I den siste utgaven av «Dyreliv i vann og vassdrag» (Lund 1964) 
er f0rsteutgavens G. pulex heldigvis blitt rettet. La oss derfor hape 
at 0rretens viktige nreringsdyr i ferskvann i Norge heretter blir kalt 
ved sitt rette navn, Gammarus lacustris G. O. Sars! 

Selv om aIle funn hittil i Norge av «ekte» ferskvanns-Gammarus 
har vist seg a vrere G. [acustris, kan en ikke uten videre slutte at 
aIle Gammarus som patreffes i ferskt vann, er denne arten. Man 
kan vente a hnne G. pulex, srerlig langs svenskegrensen i det syd
0stlige Norge. Dessuten lever det i brakt vann langs var kyst noen 
Gammarus-arter som ogsa er funnet oppover elvene og til dels 
i innsj0er. Disse artene skiller seg fra de rene ferskvannsarter ved 
at 0yet er langt og smalt, og ved formen pa halen (urosomet). 
Innbyrdes er disse artene ganske vanskelige a skille fra hverandre, 
og det har hersket meget forvirring i litteraturen. Takket vrere 
grundige unders0kelser i de siste 20-.~0 arene er det na ryddet 
godt opp (Kinne 1954, Segerstrale 1947, Spooner 1947, 1951), og 
jeg skal i det f0lgende kort omtale disse - for 0vrig meget interes
sante - arter. 

Qammarus duebeni Lillj. er 0kologisk sett en eiendommelig 
art, og den er viet stor oppmerksomhet i utlandet (se Kinne's 

monograh over G. duebeni fra 1959). Arten er ogsa utf0rlig behandlet 
i Fauna (0kland 1959). Dens utbredelse i forhold til andre nrer
staende arter er ganske spesiell. Den ser ut til a trives i de brakk
vannslokaliteter hvor G. zaddachi Sexton (sensu Spooner) og 
G. salinus Spooner mangler eller er sparsomt representert. G. duebeni 
lever ogsa som en ren ferskvannsform, f.eks. i Irland og i Frankrike, 
og den forplanter seg ogsa der, men da synes den a kreve rennende 
vann eller kraftig b0lgeslag (Hynes 1955, 1959). Imidlertid mangler 
den som regel pa de ferskvannslokaliteter hvor G. pulex hnnes. 
0yensynlig er den lite konkurransedyktig overfor sine nrere 
slektninger. G. duebeni er for 0vrig i besittelse av en nesten utrolig 
evne til a kunne leve under vanskelige og vekslende milj0forhold 
og er et interessant studieobjekt for fysiologer. Det typiske til
holdssted for G. duebeni er brakkvannspytter, «rock pools», langs 
kysten med meget varierende og til dels ekstreme livsforhold. 

Det er slike brakkvannslokaliteter som beskrives av G. O. Sars 
(1895) som det typiske tilholdssted for G. duebeni i Norge. I 1958 
ble G. duebeni funnet i innlandet, i en gr0ft ved Borrevannet ved 
Horten (0kland 1959). Kildevannet i denne gr0ften er merkelig 
nok svakt saltholdig pa grunn av utvaskning av saltholdig marin 
leire, og det dreier seg her antagelig om en relikt forekomst fra 
den tid da havet gikk langt innover til Borrevannsomradet. Bortsett 
fra dette brakkvannsfunn i innlandet har ikke G. duebeni vrert 
rapportert funnet oppover i vassdragene her i landet (0kland 1964). 
Det var derfor av en viss interesse a hnne G. duebeni i pr0ven 
fra elven fra Jegervannet i Lyngen (Troms fylke, Karls0Y herred, 
17. august 1960). Jegervannet ligger ca. 2 meter over havets niva, 
og elven er slak og ca. 2-300 meter lang. Dyrene ble funnet 
i 0verste del av elven, i ferskt rennende vann, sammen med typiske 
ferskvannsdyr som hydra, ferskvannsmosdyr (Bryozoa), larver av 
steinfluer (Plecoptera) og varfluer (Trichoptera), alminnelig dam
snegl (Lymnaea peregra) , leveriktesnegl (L. tnmcatula) og erte
muslinger (Pisidium spp.). If0lge Berg (1964) gar biide laks og 
sj0r0ye opp denne elven, og laksen har brukbare gyteplasser 
i utl0pet av Jegervannet. Ut fra mitt sparsomme materiale er det 
ikke mulig a si om arten her forplanter seg i ferskt vann, eller om 
de innsamlete eksemplarer representerer individer som fakultativt 
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s0ker oppover elvene, mens de forplanter seg lenger nede i mer 
saltholdig vann (Forsman 1951). Ved Jegervannet var det i alle fall 
ingen Q. pulex a konkurrere med, og det ble heller ikke funnet 
Q. zaddachi Sexton (sensu Spooner). 

Navnet «Qammerus zaddachi» ble i 1912 av Sexton gitt til en 
brakkvanns-Qammarus som viste seg a vaore meget variabel, med 
visse morfologiske trekk som forandret seg med saltholdigheten 
i det vannet den levde i (Kinne 1954). Senere viste det seg (Seger
strale 1947, Spooner 1947) at man i virkeligheten hadde med hele 
tre underarter av Q. zaddachi a gj0re - disse gis na rang av art. 
La oss rent skjematisk se hvordan utbredelsen av disse arter kan 
fordele seg i en elvemunning. 0verst oppe, hvor vannet er lite 
sa1tholdig og til dels ferskt, fmner vi Qammarus zaddachi Sexton 
(sensu Spooner). Dette er en sterkt haret form, og den har tidligere 
ofte vaort forvekslet med Q. duebeni. Noe lengre cede, i mer salthol
dig vann, m0ter den Qammarus salinus Spooner, som er mindre haret 
og som ikke taler helt ferskt vann. Det er da en sone hvor begge 
disse trives. Lengre nede blir vannet for salt for Q. zaddachi. F0lger 
vi elvevannet videre utover, treffer vi til slutt den tredje arten, 
Qammarus oceanicus Segerstrale. Q. salinus taler ikke Sj0 med 
normal saltholdighet og er begrenset til elvemunningene, mens 
Q. oceanicus hovedsakelig er en marin art som kan tale noe for
tynning av sj0vannet og kan trenge inn i brakkvannssonen utenfor 
elveutl0pene. 

Utbredelsesm0nstret er imidlertid atskillig mer komplisert enn 
det jeg her har skissert. Ogsa mange andre faktorer spiller inn, slik 
som surstoff, stmm i vannet, temperaturer og biologiske faktorer 
som f.eks. konkurranse. 

Qammarus zaddachi Sexton (sensu Spooner) kan godt opp
holde seg i ferskt vann, men sa vidt man vet kan den ikke forplante 
seg der. I England er de eneste sikre funn fra mer eller mindre 
brakt vann, eller fra steder meget naor brakt vannj i elvemunninger, 
gmfter i marine sumpomrader, og der hvor brakt vann trenger 
langt innover i innlandet langs bunnen av kanaler (Hynes 1960). 
I 0stersj00mradet er arten begrenset til brakkvann (Segerstrale 
1950, Micherdzinski 1959). 

Det er sparsomt med opplysninger om Q. zaddachi fra Norge. 

Stephensen (1940) skriver at han har gjennomgatt hele materialet 
av nordiske Qammarus i norske museer, uten a finne et eneste 
eksemplar av «Qammarus zaddachi». Av det kan vi slutte at hverken 
Qammarus zaddachi Sexton (sensu Spooner) eller Q. salinus var 
representert. Segerstrale (1947) nevner funn av Q. zaddachi (sensu 
Spooner) fra Boistadfjorden ved Bergen, og arten er funnet av 
Steen (1951) i Gravdal, Bergen, i utl0pet av en liten ely, ca. 1 meter 
over havets niva. Jeg kan f0ye til enda en lokalitet: I mitt materiale 
var arten representert i en pmve fra den 0verste del av bekken 
fra Tornesvann ved Haugesund (Rogaland fylke, Skare herred, 
22. juli 1961). Dyrene ble ogsa funnet i selve vannet, som ligger 
ca. 2 meter over havets niva, ikke sa langt fra sj0en. Det er ingen 
spesiell grunn til a tro at arten her forplanter seg i ferskt vann, selv 
om den fantes der i store mengder. 

Qammarus salinus Spooner er sa vidt jeg vet ikke tidligere 
pavist i Norge. Jeg vil derfor nevne at jeg har den i mitt materiale 
fra Regevannet ved MandaI (Vest-Agder fylke, Halse og Harkmark 
herred, 4. juli 1961). Regevannet ligger i havets niva, og vannet 
pa innsamlingsstedet (syd for Bongsest0) inneholdt 9,85 g Cl-jl 
(= 17,8 %0 saltholdighet). 

Qammarus oceanicus Segerstrale ble tidligere for en stor del 
bestemt til «Qammarus locusta». I 1947 ble Q. oceanicus beskrevet 
som ny art av Segerstrale, og det viste seg at Q. locusta (L.) sensu 
G. o. Sars har sin hovedutbredelse lengere syd, mens Q. oceanicus 
er en mer nordlig art. I Danmark er Q. locusta enda den dominerende 
art, men den er mer sjelden i Norge. Et st0rre materiale fra Norge 
inneholdt bare 4 pf0ver av Q. locusta; resten var Q. oceanicus, som 
er alminnelig langs hele norskekysten (Spooner 1951). 

Utbredelsen av Qammarus lacustris har vaort ganske godt under
s0let, aktuell som arten er som mat for 0rreten. Allikevel ser det 
ut til at dens utbredelse er st0rre enn hittil antatt - enten det 
na skyldes at S0r- og Vestlandet ikke har vaort unders0kt grundig 
nok, eller at arten fremdeles utvider sitt leveomrade i Norge. 

Q. oceanicus vet vi er utbredt i fjaoren langs hele kysten. Nar vi 
vet sa lite om de andre Qammarus-artene, de som lever i brakt 
vann og som ogsa delvis trenger oppover i ferskt vann, skyldes 
nok dette delvis at deres biotoper pa en mate faller mellom to 
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stoler - brakt vann i elvemunninger og andre steder er hverken 
saltvann eller ferskvann og har i Norge ikke vrert ofret srerlig 
oppmerksomhet av zoologer. - Dessuten er var kunnskap om 
ferskvannsdyrenes utbredelse og 0kologi i Norge ofte meget 
mangelfull. 

G. duebeni finnes i saltvann og brakkvann langs hele norske
kysten og er altsa na funnet i ferskt vann. G. zaddachi er pavist 
noen fa ganger pa Vestlandet og i alle fall to ganger i ferskt vann. 
G. salinus vet man lite om - men den er na pavist i brakkvann 
i Norge. 

Grundige unders0kelser av brakkvanns-biotopenes Gammarus
arter og deres 0kologi her i landet har mange interessante aspekter. 
Ved siden av at den geografiske utbredelse av artene blir kjent, kan 
man belyse konkurranseforholdet mellom artene, et studium som 
disse brakkvannsartene har vist seg srerlig velegnet til. Det ser ut 
til at G. duebeni sydover i Europa ikke kan konkurrere med G. 
pulex, og arten trives heller ikke i de lokaliteter hvor G. salinus og 
G. zaddachi er tallrike. Vil dens valg av biotop vrere den samme 
pa de mer nordlige breddegrader hvor G. pulex ikke finnes, og hvor 
muligens G. salinus og G. zaddachi ikke er sa utbredt som lenger 
syd? 

Et annet sp0rsmal er hvor langt oppover i norske vassdrag 
disse brakkvannsartene kan trenge, og om de er i stand til a gjen
nomf0re sin livscyklus der, uavhengig av brakt vann. I Irland kan 
G. duebeni forplante seg i ferskt vann, og den spiller her en viktig 
rolle som fiskemat. Om dette vet vi enna intet her i Norge. Det 
ville derfor vrere av interesse a vite hvor stort antall individer det 
er som i alle fall periodevis befolker de nedre deler av yare vassdrag, 
og hvilken betydning artene har som nreringsgrunnlag for yare fisker. 

Summary 

On fresh-water and brackish-water species of Galllmarus (Crustacea) in Norway 
This is a preliminary report on a collection of fresh-water and brackish-water 

amphipods from Norway. 
Some new localities for Gammarus lacustris G. O. Sars from Jreren, county 

of Rogaland, are listed, and the fact that Gammarus pulex (L.) is not yet recorded 
from Norway is emphasized. In Norway the only «true» fresh-water species of 
Gammarus is G. lacustris. 

Two other species of Gammams are collected in fresh water in Norway, one 
of these, Gammarus duebeni Lillj ., for the first time. The animals were found 
about 2-300 metres from the sea in the upper part of the river running from 
Lake Jegervannet, situated ca. 2 metres above sea level, in the county of Troms, 
district of Karis0Y. Whether the collected specimens actually breed there, or 
represent chance immigrants from the sea, is not yet known. 

Gammarus zaddachi Sexton (sensu Spooner) is also reported in fresh water, 
in the river from Lake Tornesvann and also in the lake itself (county of Rogaland, 
district of Skare). The lake is situated about 2 metres above sea level. Probably 
the species does not breed there. 

Gammarus satinus Spooner is found in Regevannet (county of Vest-Agder, 
district of Halse and Harkmark), in brackish water (17.8 0/00), apparently the first 
r eport of the species from Norway. 

Finally, the occurrence of Gammarus oceanicus SegerstraJe and Gammarus 
locusta (L.) sensu G. O. Sars in Norway is briefly mentioned. 
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De r0de skogmaurene 

Av Jon-Arne Sne1i 

Maurene eller Formicidene tilh0rer insektgruppen Hymenop
tera. Til denne orden h0rer ogsa bier, humler og hveps. Maurene 
karakteriseres ved at brystet og bakkroppen er forbundet ved hjelp 
av sma stilkformete ledd (petiolus og postpetiolus) og ved at 
arbeiderne mangler yinger. De er ved ca. 5000 arter utbredt over 
hele kloden, unntatt i h0yfjellet og i rent arktiske og antarktiske 
stf0k. 

I Norge kan vi alt etter formen pa stilkleddene dele Formicidene 
i tre underfamilier, Ponerinae, Myrmicinae og Formicinae. Til 
M yrmicinae h0rer bl.a. de gule, stikkende maurene som vi kan 
finne reder av under steiner eller i trestubber. 

De f0de skogmaurene h0rer til gruppen Formicinae og her til 
slekten Formica. Den vanligste europeiske arten heter Formica rufa, 
men vi har sa vidt vi vet i dag, 13 arter av denne slekten i Norge. 
A bestemme disse artene er vanskelig, men Holgersen (1943) har 
i Norsk Entomologisk Tidsskrift publisert en bestemmelsestabell 
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over norske maur. I de senere ar er imidlertid bade artsinndeling, 
s~rlig innen slekten Formica, og nomenklatur blitt tatt opp til 
revisjon. Tabellen gir derfor ikke i alle tilfeller den inndeling som 
brukes i dag, men ved siden av nyere litteratur (Yarrow 1954 og 
1955, Collingwood 1958 og Betrem 1960) kommer en likevellangt. 

Vi deler gjerne individene innen hver art i arbeidere, hunner 
(dronninger) og hanner (droner). 

Arbeiderne er ogsa hunner, men de har vanligvis ikke evnen 
til a legge egg. De er vingel0se, og st0rrelsen varierer omkring 
4-9 mm. 

Dronningene skiller seg ut fra arbeiderne pa st0rrelsen, ca. 
9-11 mm, og de har et kraftigere brystparti. F0r befruktningen 
har de unge dronningene to par yinger, men etter denne faller 
disse av, enten av seg selv eller ved at dronningen selv eller arbeid
erne river dem av i et bestemt ledd inne ved kroppen. Det hender 
at vingene ikke vil 10sne, men da forkf0bles de litt etter litt. 

Dronene er litt mindre enn dronningene og har yinger. Dronene 
er gjerne helt svarte pa farge i motsetning til dronningene og 
arbeiderne som gjerne er mer f0dbrune. 

Skogmaurene, som er sosiale insekter, holder hus i tuer bygget 
av barnaler, og tuene ligger gjerne vendt mot syd. Tuene er ofte 
bygget opp rundt en ratten stubbe. Bade barnalhaugen og stubben 
er gjennomhullet med ganger og kamre. Gangsystemet fortsetter 
gjerne ned i jorden under tuen, ofte 1-2 m ned. Barnalhaugen 
kan bli meget stor. Man har malt helt opp til 1,80 m i h0yden 
og 18 m i omkrets, men i alminnelighet blir ikke tuene pa langt 
n~r sa store. Ut fra tuen steller det ut flere maurstier. Disse kan 
v~re sv~rt lange, 150-200 m, og de ender som oftest i et tre. 
I samfunnet kan det ofte v~re 300-500000 arbeidere, men man 
har tellet over 1 million i store samfunn. 

Idette samfunnet hersker det en fast arsrytme. Da maurene er 
vekselvarme, rna de innstille sin aktivitet om vinteren. For a beskytte 
seg mot frosten s0ker de ente~ inn i stubben midt i tuen eller ned 
i gangsystemene under jorden. Her ligger de uf0rlige i sma klumper. 

Nar solen ut pa ettervinteren begynner a varme, er vinters0vnen 
slutt. Maurene vakner av dvalen og begir seg ut til tueoverflaten 
for a nyte den livgivende varmen. Her samler de seg pa solvarme 
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dager til en brunsvart klump pa toppen av tuen. Det er ikke 
bare for a sole seg at maurene ligger der. De blir nemlig godt 
oppvarmet, og nar de sa gar inn i den kalde tuen igjen, blir det 
avgitt varme fra maurene til tuen. Den blir derved varmere. Disse 
vardagene er den eneste tiden pa aret hvor ogsa dronningen far se 
dagslyset mens hun er oppe og varmer seg. Resten av aret lever 
hun langt nede i tuen. 

I april blir de f0rste egg lagt, og disse tidlige eggene utvikler 
seg til kj0nnete individer, hanner og hunner. Man har lenge visst 
at ubefruktede egg utviklet seg til hanner, mens befruktede egg 
ble til hunner og arbeidere (som jo ogsa er hunner). Hva er arsaken 
til at noen egg blir befruktet og andre ikke? Den tyske zoologen 
Karl Gosswald har arbeidet med dette sp0rsmalet i mange ar, og 
na tror man at man har funnet 10sningen, i alle fall nesten (Gosswald 
und Bier 1957). 

Dronningen produserer to forskjellige slags egg. Eggene som 
legges tidlig pa varen, er blitt dannet under vinterens hvilepause 
og har st0rre kjerner og mer nreringsinnhold enn de eggene som 
legges senere pa sommeren. Disse eggene legger dronningen fra seg 
de dagene hun er oppe i tuen for a nyte solvarmen. Senere, nar hun 
har vandret ned til de dypere lag av tuen, begynner hun a legge 
sommeregg. Av disse eggene, med mindre kjerner og mindre 
nreringsinnhold, utvikles det kun arbeidere, mens vintereggene 
derimot utvikler seg til kj0nnete individer. Det har vist seg at det 
er temperaturen inne i tuen som avgj0r om eggene skal bli til 
hanner eller hunner. 

Dronningen parrer seg bare en eneste dag i livet, og far da nok 
spermier til a befrukte aIle egg hun legger. Spermiene oppbevarer 
hun i en spesiell beholder, reseptaculum seminis, som er forbundet 
med egglederen. En spesiell muskel, en «spermiepumpe», regulerer 
spermienes overf0ring til egglederen, og det slipper aldri ut mer 
enn 3-4 spermier hver gang et egg skal befruktes. 

Ved fors0k har det vist seg at «spermiepumpen» bare virker 
nar temperaturen kommer over + 15 ° C. Videre trenger «spermie
pumpen» en viss varmemengde for a aktiviseres. Ved temperaturer 
like over + 15 ° C vil det derfor ta lengere tid f0r den begynner 
a virke enn ved h0yere temperaturer. Dette betyr at de f0rste egg 
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som legges rna bli til hanner, og jo nrermere temperaturen inne 
i tuen er + 15 ° C, dess £lere hanner utvikles det. Antall ubefruktete 
egg avtar etter som temperaturen stiger, og over + 21 ° C legges 
det nesten bare befruktete egg som utvikler seg til hunner. Ute 
i skogen kan man derfor observere at i tuer som ligger i skygge 
finner man svrert mange hanner, mens man i solvendte tuer finner 
£lest hunner. 

Sa langt er det hele greit nok, men sa kommer et forhold som 
er forvirrende. Hvis nemlig temperaturen inne i tuen er under 
+ 15 ° C nar vareggene skal legges, pmver dronningen a utsette 
eggleggingen. Skulle likevel noen egg bli lagt, viI de vrere ubefruktet, 
i stedet for a utvikle seg til hanner blir de hunner. 

Vintereggene kan ogsa utvikles til arbeidere hvis dronningen 
ikke vandrer nedover i tuen tidlig nok. Dette er avhengig av den 
maten larvene far de tre f0rste dagene etter at de er klekket. De 
rna, likesave.I. som dronningen, mates av arbeiderne, og hvis 
dronningen er til stede oppe i tuen, far ikke vinteregg-Iarvene nok 
av de nreringsstoffene som arbeiderne har lagret i fettlegemer i 
bakkroppen siden forrige h0st, og de blir til arbeidere. 

Etter som dagene blir varmere, 0ker arbeidernes aktivitet, og de 
har mer enn nok a gj0re. Arbeiderne rna ta seg av dronningens egg, 
mate larvene og nar den tiden kommer, hjelpe de nye hannene 
og hunnene ut av puppene. 

Utearbeide er det ogsa meget avo Tuen rna settes i stand etter 
vinteren. Svrert ofte har gmnnspetter og rever laget dype hull helt 
ned til de overvintrende maurene, men i de £leste tilfellene er ikke 
hullene sa dype. Da er det nok de fete larvene til gullbassen 
r0verne har vrert pa jakt etter. Det er lett a se om det er en gr0nn
spett eller en rev som har vrert pa ferde. Reven graver tuematerialene 
bakover med fremlabbene, og materialene blir liggende i en haug 
ved hullets nedre del, samtidig som hullets sidekanter blir jevne. 
Gr0nnspetten lager gjerne £lere smahull, og hullenes kanter er 
ujevne. 

Enna trenger ikke maurene bekymre seg med matsp0rsmalet. 
Fra h0sten aret f0r har de lagret store mengder reservenrering i 
bakkroppen. Denne trerer de pa inntil varen er sa langt fremskredet 
at bladlus og byttedyr igjen kan finnes. Inne i tuen fortsetter 
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arbeiderne med a pleie egg og yngel, og i 10pet av mai er aUe 
kj0nnsdyrene klekket. En stille, solvarm dag i juni begynner 
«svermingen». AUe de unge hannene og hunnene kommer ut av 
tuen. De er darlige £lygere, sa parringen foregar enten oppe i luften 
et lite stykke over tuen eller pa eUer omkring tuen. Normalt skjer 
det bare en parring, men det hender at en hann parrer inntil tre 
hunner, eller at en hunn blir parret £lere ganger. Hunnen mottar 
na den spermiemengde som skal befrukte aUe de eggene hun legger 
i 10pet av sitt liv, dvs. fra 10-300 egg pr. dag i ca. 15-20 somre. 

Denne parrings£lukten har tatt alle kreftene fra hannene, og 
de d0r kort etter. De befruktete hunnene gar derimot en farefuU 
tid i m0te - en tid som bare noen fa av dem overlever. 

Hos Formica rufa - den vanlige rode skogmauren - er det 
kun en dronning i hver tue. De unge dronningene rna derfor 
danne sin egen stat. Noen kan ved hjelp av en del arbeidere danne 
en filial til den gamle tuen som senere eventuelt kan bli til en ny 
stat. Men de fleste rna fors0ke a finne frem til tuen til en annen, 
spesiell maurart (Formica fusca). Lykkes dette, trenger dronningen 
seg inn, og vanligvis blir hun tatt i mot. Hun begynner a legge egg, 
og den andre artens arbeidere steller ogsa hennes larver og pupper. 
Etter en tid opps0ker hun den andre artens dronning, dreper 
henne og blir enehersker i tuen. Etter hvert vil tuens opprinnelige 
arbeidere do, og dronningen har fatt sitt eget samfunn med egne 
arbeidere. 

Hos andre av skogmaurartene er det flere dronninger i hver tue, 
og hos disse s0ker en del av de unge dronningene tilbake til den 
tuen de forlot. Andre soker innpass hos artsfrender i en annen tue. 
Har disse gamle samfunnene behov for nye dronninger, blir de 
tatt i mot, hvis ikke blir de drept. 

I tuen som kj0nnsdyrene forlot, gar livet videre. Det er na 
kommet sa langt ut pa sommeren at byttedyrene er a finne. I maur
stiene gar det en jevn strom av maur, - noen vandrer ut fra tuen, 
mens andre er pa tur inn. De som er pa tur inn, har vrert ute og 
funnet ting som det er behov for i tuen. En del brerer med seg 
sma pinner og barnaler som skal brukes til a bygge pa tuen med, 
andre brerer med seg forskjeUige insekter og insektlarver. Disse 
har de f0rst lammet ved a sproyte maursyre pa dem. Mange av 

maurene ser ikke ut til a ha noe med seg inn til tuen. Men ser 
man nrermere etter, vil man se at bakkroppen her er mer utspilt 
enn hos de som brerer med seg pinner og insekter. Og Folger man 
stien til enden, viI man se at den slutter ved et tre. En jevn strom 
av maur vandrer oppover og nedover stammen. Dette er sukker
samlerne. Pa treets grener og blader lever tusenvis av bladlus, og 
maurene slikker i seg deres sukkerholdige ekskrementer (bladlus
sukker). I bakkroppen har maurene en blrere (kro) som de lagrer 
bladlussukkeret i, og nar denne er fylt, gar de tilbake til tuen. For 
trodde man at sukkervresken ble skilt ut gjennom to ror som 
bladlusene har pa bakkroppen. I virkeligheten tjener den vresken 
som skilles ut av disse rorene til beskyttelse mot fiender, for 
eksempel marihoner. 

Det har vrert gjort forsok for a finne ut hvor stor del av maurenes 
ernrering som bestar av bladlussukker og hvor stor del som er 
insekter og oljeholdige plantefr0. I Norge fant 0kland (1930) at tuen 
ble tilfort omkring 50 g tort bladlussukker pr. dag - eller ca. 250 g 
bladlussukker i vreskeform. I lopet av en sommer vil da maurene 
brere inn ca. 10 kg tort bladlussukker. De ovrige nreringsstoffene 
(meitemark, insekter og lignende) utgjorde bare ca. 2Yz g tort 
pr. dag, altsa av helt underordnet betydning. I Tyskland har 
Zoebelein (1956) utf0rt en st0rre unders0kelse over bladlussukkerets 
betydning som nreringsstoff, og han kom til at en tue ble tilfort 
meUom 60-100 kg tort bladlussukker i lopet av en sesong. 
Zoebelein mener ogsa at insekter kun er et tilskudd i kosten. 
WeUenstein (1952), derimot, oppgir ut fra 25 ars observasjoner, 
ogsa i Tyskland, at under normale forhold (uten masseangrep av 
skadeinsekter pa skog og lignende) utgj0r bladlussukker og plante
saft 66,5 % av tuens nreringstilforsel, mens insekter og andre 
smadyr, sopp og oljeholdige fro utgj0r 33,5 %. Han skriver ogsa 
at i lopet av aret brerer maurene inn 8 millioner insekter, hvorav 
ca. 400000 skadelige. I England har man funnet at ca. 44 % av 
nreringstilgangen bestar av bladlussukker, resten er insekter og 
lignende (Holt 1955). 

Hva som er arsak til disse forskjeUige resultatene, er ikke lett 
a uttale seg om. Det kan vrere at 0kland bygde pa et for lite 
materiale, det kan vrere forskjeller i maurenes spisevaner, i sommer
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sesongens lengde eller at det pa det tidspunkt 0kland gjorde sine 
unders0kelser var lite a finne av annen mat. Det er i hvert fall ikke 
tvil om at bladlussukker er maurenes hovedmering. 

De maurene som ikke selv samler inn bladlussukker, far dette 
fra innsamlerne. De beveger da sine f0lere mot innsamlernes pa 
en bestemt mate. Disse forstar hva de vil og gulper opp draper 
med sukkervann som passerer fra munn til munn. Larvene fares 
ogsa med sukkervann sammen med dyrisk f0de. 

Maurene er i aktivitet hele dagen, nar bare temperaturen ved 
bakken er over ca. + 8_10° C og det ikke regner for meget. Pa 
0stlandet synker aktiviteten utover kvelden, og om natten er 
svrert fa maur ute. Nord for polarsirkelen, der hvor det er lyst 
d0gnet rundt i sommermanedene, viser det seg at maurene er 
i aktivitet d0gnet rundt, om enn aktiviteten synker noe om natten. 
Senere, ut i august, nar det blir m0rkere, avtar aktiviteten noe 
mer, men enna er aktiviteten om natten relativt h0Y. Det er 
selvsagt lyset som er hovedarsak til denne aktivitetsforskjell, men 
hvorfor er aktiviteten st0rre nordpa ogsa i august, enda det da er 
temmelig m0rkt en del av natten? Formica-artene har de best 
utbygde 0yne av aIle maurarter, og man har pavist at luktesansen 
har liten betydning nar de skal orientere seg. Solen er derimot til 
stor hjelp. Man kan lukke en skogmaur som er langt borte fra 
tuen, inne i en boks noen timer. Den gar likevel direkte mot tuen 
nar den slippes ut, selv om solen har vandret et langt stykke pa 
himmelen. Den kan altsa beregne hvor langt solen har beveget seg 
og ta hensyn til dette nar den skal hjemover. Nar det er overskyet, 
trenger ca. 5 % mer ultrafiolett lys gjennom skydekket akkurat 
der hvor solen er enn ellers, og dette kan maurene se (Otto, 1962). 
Men dette kan ikke vrere hele forklaringen, for om natten er jo 
solen ikke synlig. Man mener at maurene ogsa har evne til a merke 
seg et tre, en stein, et hus eller lignende, og hvordan tuen ligger 
i forhold til disse merkene. De kan da bevege seg rykkvis, idet de 
til stadighet tar nye peilinger. St0rre ting viI skille seg ut selv om 
det er delvis m0rkt; og har maurene hele tiden sett hvordan disse 
skiller seg ut fra omgivelsene ettersom nettene blir m0rkere og 
m0rkere, er det mulig at dette kan vrere en del av forklaringen 
pa deres evne til ogsa a finne veien om natten. 

I slutten av august slutter dronningene a legge egg, og maurene 
gar na i gangmed a lagre opp nreringsstoffer i kroppen. Disse skal 
de trere pa vinteren igjennom. 

I slutten av september eller i oktober er det fa maur a se utenfor 
tuen. Na lukker de igjen alle apningene mot tueoverflaten og trekker 
ned til de frostfrie kamrene under jorden. Her ligger de da nesten 
uf0rlige til neste var. 

Vi skal na se litt nrermere pa yngelutviklingen og den bestemte 
arbeidsdelingen som hersker i samfunnet. Problemene har man 
blant annet l0st ved a merke maurene med maling pa bakkroppen. 
6 dager etter at en arbeidsmaur er kommet ut av puppen, begynner 
den a ta seg av egg og larver. Disse transporteres rundt omkring 
til kamre i tuen, som holder ca. 25-27° C og har en h0Y luft
fuktighet. Etter 8 dager begynner larvene a forpuppe seg, og 
puppestadiet yarer 14-16 dager. Puppene blir holdt i kamre med 
forholdsvis t0rr luft og en temperatur pa ca. 30° C. 

Etter at de unge arbeiderne har arbeidet som barnepassere noen 
dager, gar de over til a bli bygnings- og reparasjonsarbeidere. F0rst 
nar de har passert begge disse stadiene, far de anledning til a dra 
ut pa jakt etter mat. Ogsa her spesialiserer de seg. M~n har vist 
med merkingsfors0k at maurene holder seg til det samme arbeidet, 
i hvert fall i over en maned. Det har ogsa vist seg at enkelte, nar 
de skal ga over fra et arbeidsomrade til et annet, kan FaIle for 
fristelsen til lediggang og blir snyltere pa samfunnet. 

Men disse er ikke de verste snyltere pa samfunnet. Det fins 
mange andre insekter, mest biller, som lever som gjester (myrme
cophiler) i maurenes tuer. 

Noen av disse snylterne er ektoparasitter, og isrer er det ofte 
midd som plager. De plasserer seg gjerne slik at de er til minst 
mulig sjenanse for maurene. Middene lever av stoffer maurene 
utskiller, og av og til stjeler de ogsa maten ut av maurenes munn. 
Det finnes ogsa ralte gjester (syn0ker) og fiendtlige, forfulgte gjester 
(synektrer). 

Syn0kene lever som oftest av redeavfaIl, d0de maur og lignende, 
men det hender at de pf0ver a stjele mat ut av munnen pa maurene 
nar de farer hverandre. Maurene viser sjelden noen interesse 
overfor syn0kene, men blir de for meget plaget, kan de ga til angrep. 
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Synektrene lever av voksne maur eller mauryngel, og maurene 
er derfor meget fiendtlige overfor dem. Til denne gruppen horer 
mange rovbiller, s~rlig arter av slekten Zyras. 

De ekte gjester (symfiler) er for det meste biller. Rovbillen 
Atemdes pubicollis er en slik symfil og blir behandlet med storste 
vennlighet. Og dette enda billen spiser av den maten maurene 
b~rer inn i tuen, og billens larver lever av mauryngelen. Heldigvis 
passer ogsa maurene billens larver og pupper, og da billepuppene 
i motsetning til maurpuppene ma ha det kjolig for a klekkes, gar 
de fleste til grunne. 

Arsaken til at symfilene blir behandlet sa vennlig er at de skiller 
ut et sekret som ma oppfattes som et narkotikum. Blir det for 
mange av disse gjestene, kan maurene bli helt avhengige av det 
berusningsmidlet de skiller ut, og hele samfunnet kan ga til grunne. 
Man har til og med observert at hvis maurene blir forstyrret, berger 
de forst, ja man kan nesten si flasken, for de tar yare pa yngelen. 

De verste av maurenes fiender er likevel mennesket. Hvor ofte 
ser vi ikke steiner, flasker, bokser og stokker stukket ned i tuene. 
Samtidig toter man gjerne tuen utover. Da tuens form er meget 
viktig for temperatur- og fuktigbetsreguleringen inne i tuen, noe 
som igjen er av livsviktig betydning for yngelens utvikling, kan 
dette fore til samfunnets undergang. 

Likeledes var det ogsa vanlig for man fikk skikkelig torrfor til 
burfugler og akvariefisker a fore disse med «mauregg», 80m 
egentlig er maurenes pupper. Selv om vi synes disse travle dyrene 
er til plage nar vi tar oss en pust i bakken, bor vi huske pa at de 
tilhorer skogens renovasjonsvesen. Ved at de blant annet lever av 
insektlarver kan de hindre store, katastrofale masseangrep av 
virkelige skadeinsekter pa barskog og annen produktiv skog. De 
inngar saledes i den biologiske kontroll, og ved at det er mange 
maurtuer i en skog kan man faktisk slippe a sproyte med kjemiske 
midler. I hagebruket derimot, er de til skade fordi de verner om 
bladlusene, som pa sin side suger ut hageplantenes vekststoffer. 

I Tyskland er skogmaurene fredet, og etter den 2. verdenskrig 
har de bare fra Finnland arlig importert for over 1 million D. Mark 
i pupper av skogmaur. Senere har de gatt i gang med maurfarmer, 

slik at de kan sette ut maursamfunn der hvor det er behov. Her 
i Norge har vi enna maurtuer nok, men vi bor likevel ha det 
gamle ordspraket «Bedre fore var enn etter snar» i minne nar vi 
er ute pa tur i skog og mark. 

Summary 

The paper deals with the biology of the wood ants (Formica). Some of the 
latest investigations on caste-determination, development of eggs, larvae and 
pupae, intake of food, activity and orientation, interspecific relations, and the 
importance of wood ants in forest entomology are mentioned. 
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Sotvattenstriclader fran fyndplatser 
i Norge 

Av Anders Cj. Dahm 

Professor Alex. Luther gay i sitt arbete «Die Turbellarien 
Ostfennoskandiens. II Tricladida» (1961) aven en del data over 
dessa djurs utbredning inom ovriga nordiska lander. Nagra upp
gifter om den eventuella forekomsten i Norge lamnas inte direkt, 
vilket ar naturligt da inga regelratta samlingar av sotvattenstriclader 
fran norska orter synes existera i de nordiska museerna oeh inte 
heller tillhandaholl den da tillgangliga litteraturen nagra konkreta 
upplysningar. Genom insamlingar oeh publikationer av ]. 0kland 
(1961, 1964) har kunskapen om denna djurgrupps utbredning i 
Norge sedan dess nagot okats. Det tricladmaterial, som Prosektor 
0kland sammanbragt under arens lopp, har vid nagra tillfallen 
sants till mig for bestamning. Pa anmodan har jag nu sammanstallt 
en redogorelse hittills av mig granskat tricladmaterial fran sot
vattenslokaler i Norge i den man detta material varit i bestambart 
skiek. Ehuru merparten av dessa samlingar har insants av Prosektor 
0kland, sa ingar i foljande redogorelse aven en del samlingar, som 
nagra andra zoologer sammanbragt i Norge oeh overlamnat for 
bestamning. Visst material har jag sjalv insamlat a ort oeh stalle. 

Foljande tricladformer ar mig hittills bekanta fran sotvatten 
i Norge. 

Dendrocoelum lacteum (0. F. Muller) 
Ehuru egentligen endast tre fyndomraden verkligen har kon

staterats - S0r-Varanger, Stavanger, Osloomradet - sa antyder 
den fordelningen av fynden, att det ar berattigat att anta, att arten 
har en mer omfattande utbredning over det norska fastlandet 
i varje fall i omraden nedan tradgransen. Prosektor 0kland har 
dock meddelat, att utbredningen i Norge synes vara starkare 
influerad av vissa miljofaktorer an i andra lander, dar denna 
triclad studerats ekologiskt. Invandringsvagarna efter istiden synes 
ge ett tydligare utslag i den nutida utbredningsbilden. .\ 

'ij 

Planaria torva (0. F. Muller) 
For denna taxonomiskt synbarligen ovanligt enhetliga triclad 

ar tva fyndomraden bekanta - Rogaland oeh Osloomradet. 

Dugesia lugubris (0. Schmidt) - D. pol:vchroa (0. Schmidt) 
Endast fran Bergen-omradet, representert genom insamlingar 

av nagra skilda personer, har denna yttermorfologiskt synnerligen 
karakteristiska tricladform hittills kunnat pavisas. Biologiskt
karyologiskt ar denna form starkt uppsplittrad, men det tillgangliga 
materialet har inte kunnat examineras efter dylika undersoknings
metoder utan kan endast grupperas inom kollektivformen D. 
lugubris-polychroa. 

Crenobia alpina (Dana) 
Ett stort antal fyndplatser for denna tricladform visar en 

myeket val spridd fordelning over hela landet fran norr till soder, 
likaval som fran t.ex. isolerade oar i Lofoten som fran atskilliga 
platser i inlandet. Samtliga de populationer, som kunnat studeras, 
har hort till den grupp av polyploida, sterila populationer som 
lever i ovriga nordiska lander. 

Polycelis spp. 
Om den taxonomiska uppsplittringen av detta slaktes represen

tanter rader f.n. stor osakerhet alIt efter den betydelse man till
mater skilda morfologiska, karyologiska oeh biologiska karaktarer. 
Da enbart fixerat material varit tillgangligt fran lokaler i Norge, 
har endast vissa morfologiska karaktarer i kopulationsapparatens 
byggnad kunnat beaktas. En narmare «artbestamning» har for 
merparten av materialet fran Norge varit ogorlig, da detta bestatt 
av icke fullt konsmogna individer. Tva sasom «morphospecies» 
uppfattade former har konstaterats upptrada i Norge. Polycelis hepta 
E. H. & Y. Melander har antraffats i material fran nagra platser 
inom respektive Osloomradet oeh Rogaland men fran samma 
omraden stammar oeksa det material, som identifierats sasom 
Polycelis tenuis Ijima . 
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Phagocata (? = Fonticola) vitta (Duges) 
Endast en fyndlokal - Kirk0en, Hvaler ar mig hittills 

bekant for denna latt forbisedda, opigmenterade triclad (Dahm 
1963). Da den i Norden helt synes begransad till grundvattenlokaler, 
ar det som regel bara genom eventuell massforekomst i brunns
vatten som den rakar dra uppmarksomheten till sig. 

Forteckningen over triclader fran sotvattenslokaler i Norge ar 
saledes foga omfattande ·och en granskning av den visar egentligen 
mest var mer eller mindre slumpmassigt insamlingar skett och 
varifran material har insants for specialistgranskning. Det ar 
saledes for narvarande alltfor tidigt att dra nagra mera vittgaende 
slutsatser om dessa djurs faktiska utbredning i Norge och om de 
faktorer, som reglerar deras forekomst. Darfor har avsiktligen i 
denna oversikt endast allmanna fyndortsuppgifter lamnats for 
att undvika ett eventuellt intryck av mera lokalt begransad utbred
ning for vissa tricladers vidkommande antydd av hittills konsta
terade fyndplatser, da dessa i framtiden helt visst numerart och 
geografiskt blir utokade. Nagra fa kommentarer gar dock att foga 
till det rena konstaterandet av narvaro, resp. franvaro av vissa 
arter i jamforelse med vad som ar kant om vederborande formers 
utbredning inom ovriga nordiska lander. 

Helt allmant kan man konstera, att i jamforelse med ovriga nor
diska lander landets allmanna topografi och klimatiskt-ekologiska 
villkor har i Norge skapat betydligt mer omfattande forutsattningar 
for utbredningen av den till lagtempererade, rinnande vatten 
bundna tricladen Crenobia alpina. Denna representeras i de nordiska 
landerna av polyploida populationer, vilka sa vitt hittills ar bekant 
ar helt hanvisade till enbart vegetativ forokning. Visserligen 
patraffas stundtals aven fullt konsmogna djur, men eventuella 
kokonger torde aid rig kunna ge upphov till nagon avkomma, da 
meiosen ar stord hos dessa typer av polyploida bestand. Utbred
ningen inom de nordiska landerna ar synbarligen bicentrisk med 
en mera begransad forekomst omfattande vissa av de ostra danska 
oarna och en del av Sydsverige, medan det andra omradet tacker 
stotte delen av Nordsverige, en del av notta Finland och sannolikt 
merparten av Norge. Det torde vara huvudsakligen historiskt

ekologiskt betingade omvardskonstellationer, som forhindrat, att 
det sydliga omradets populationer natt kontakt med den om
fattande allmanna forekomsten av Grenobia alpina over stora, i nuet 
mer eller mindre sammanhangande omraden av nordliga Finland 
och notta och vastra delarna av den Skandinaviska halvon. For
delningen av hittills kanda lokaler fran Norge ar betydligt jamnare 
spridd, vilket sammanhanger med battre ekologiska forutsattningar 
for koloniserbara biotoper i detta land och man far intrycket av 
en visserligen uppsplittrad, men med forekomsten i notta Finland 
och Sverige i sina huvuddrag kon£luent utbredning. 

Ehuru visserligen med den troliga tyngdpunkten forlagd till 
utbredning inom en i jamforelse med Crenobia alpina ekologiskt 
annorlunda typ av biotoper, sa torde det vara fullt berattigat. att 
betrakta aven arten Dendrocoelum lacteum som mera allmant spridd 
over i varje fall mera laglanta delar av Norge an tillgangliga fynd 
antyder. Detta ar i full overensstammelse med vad man vet om 
denna triclads forekomst i ovriga nordiska lander Cimfr. L u th e r 
1961). Arten har i £lera lander visat ett vitt ekologiskt register och 
upptrader aven i vissa typer av lokaler, dar andra triclader ej 
finner mojliga existensvilkor Cimfr. Dahm 1961). Reynoldson 
(1958) formodade ett relativt nara samband mellan D. lacteum's 

biotopval och kalktillgangen i respektive omrade men senare 
studier (Reynoldson 1964) har visat, att de ekologiska omvarlds
konstellationerna ar langt mera invecklade liksom i andra narmare 
granskade fall, da man velat pavisa ett enkelt beroende av nagon 
bestamd omvarldsfaktor (jmfr. aven Macan 1963, p. 250). Nar 
i framtiden utbredningsbilden for D. lacteum formodligen blivit 
klarare, torde mera belysande data for samspelet mellan biotopval 
och populationens ekologiska krav vara att hamta. 

For ovriga fran Norge konstaterade triclader ar det annu alltfor 
fa data tillgangliga for att ga in pa nagon narmare skildring av 
eventuell forekomst och orsakerna bakom denna. Det ar nu belagt 
genom nagra fyndlokaler, att i landet finnes saval Planaria torva 
som de yttermorfologiskt skaligen ensartade triclader, som faunist
iskt lampligen betraktas som horande till Polycelishepta-tenuis

gruppen. Den forstnarnnda tricladen ar visserligen kand fran ett 
betydande antal lokaler i ovriga nordiska lander men har likval 
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ett mera begransat ekologiskt register an den i dessa lander likaledes 
vitt utbredda Dendrocoe1um lacteum. For Planaria torva's vidkom
mande tycks temperaturregistret vara betydande och i praktiken 
torde det vara biotopens allmanna trofistandard, som verkar som 
den ekologiskt utslagsgivande forekomstfaktorn. Det ar likaledes 
huvudsakligen lentiskt betonade biotoper, som skapar villkor for 
dess existens i motsatts till ex. Crenobia alpina, dar nastan utan 
undantag endast lotiska lokaler erbjuder hog tillgang pa eller 
rattare battre overspolning av syre - tydligen den faktor, som ar 
ekologiskt av mest utslagsgivande betydelse for ifragavarande 
triclads existens. Kansligheten for biotopens speciella syrestatus 
synes oka med tilltagande individstorlek - hari synes orsaken 
vara att finna till den forskjutning i fordelningen inom en biotop 
av konsmogna, respektive icke konsmogna individer, vilken 
Beauchamp (1933) har tytt som en reotaktisk reaktion utlost av 
fysiologisk omstallning vid intradande konsmognad i Crenobia 
alpina bestand. 

Populationer tillhorande artkomplexet Dugesia lugubris-polychroa 
ar i det tillgangliga materialet endast pavisade fran Bergen-omradet. 
Det ar sannolikt att man i framtiden kommer att i lampliga biotoper 
kunna pavisa ytterligare utbredning inom Norge av denna triclad. 
Reynoldson (1961) har vis at, att lokalens allmanna trofistandard 
har stark biologisk effekt pa populationsstruktur och individantal 
for denna forms vidkommande. Den utbredningsbild, som denna 
triclad visar i ovriga Norden (Dahm 1956, Luther 1961), anger 
att framforallt trofistandard och temperaturvillkor blir de eko
logiska faktorer, som tillsammans torde overskugga ovriga om
varldskonstellationer. En rikare individforekomst moter man endast 
i klimatiskt mera gynnade lokaler inom edafiskt rikare trakter. 
Den fran Norge kanda forekomsten rakar val passa in med den 
allmanna bild av ekologiskt mera begransat biotopval som blir 
alltmer patagligt vid en regional studie av forekomsten i ovriga 
Norden. Inom kustomraden torde spridningen gynnas genom den 
relativt hoga salthaltstolerans, som kannetecknar studerade bestand 
langs Ostersjokusten. Det maste dock inskjutas, att de 'ytter
morfologiskt skaligen ensartade triclader som betecknas som D. 
lugubris-polychroa har visat sig utgora en samling av inte bara 

karyologiskt (jmfr. Melander 1963) utan aven ekologiskt starkt 
uppsplittrade populationer. En narmare studie av de bestand som 
har pavisats fran Bergen-omradet torde kunna ge vissa ekologiskt 
intressanta uppgifter, da vi har troligen befinner oss vid eller nara 
intill denna triclads nordgrans och lokalt uppsplittrade popu
lationer i ytteromraden av respektive djur- eller vaxtforms totala 
utbredningsomrade kan ge ekologiskt intressanta upplysningar 
aven om just nara den mojliga existensgransen vissa speciella 
omvarldsfaktorer kan fa en mera ingripande ekologisk effekt an 
i mera centrala avsnitt av det totale utbredningsomradet. Med 
andra ord far man akta sig for att okritiskt tillampa ekologiska 
data, som ar relevanta for en viss population, pa andra populationer 
existerande under eventuellt mera avvikande miljokonstellationer. 
For ett antal sotvattenstriclader har pavisats med hur stor for
siktighet man ur spridda observationer far dra allmangiltiga slut
satser om vederborande forms ekologiska sardrag Omfr. D ah m 
1958). 

Som en sista kommentar till forteckningen over hittills fran 
Norge bekanta tricladlokaler och -arter far framhallas, att i jam
forelse med ovriga nordiska lander sotvattenstricladerna synbar
ligen har varit foremal for langt mindre intresse bland zoologer 
i Norge an i andra nordiska lander. Detta ar val delvis orsaken 
till att art- och lokalforteckningen inte blivit storre i denna oversikt. 
En bidragande orsak hartill ar sannolikt likaledes de delvis historiskt 
betingade ekologiska spridnings- och existensskillnader, som i stort 
kannetecknar sotvattensbiotoper inom Norge i jamforelse med 
ovriga nordiska lander. Det skall bli intressant att se om vissa fdin 
ovriga Norden kanda sotvattenstriclader verkligen saknas i Norge. 
Framst da om den storsta av alIa europeiska arter - Bde110cephala 
punctata - inte kunnat na nagra for denna triclad lampade biotoper 
i norska sotvatten. I Sverige har den en visserligen uppsplittrad 
men dock omfattande utbredning i Syd- och Mellansveriges mera 
eutrofa vatten, medan den i Finland nar upp i finlandska Lappland. 
Det ar att hoppas att i framtiden sotvattenszoologer med ekologisk 
studieinriktning ville ta upp pa arbetsprogrammet aven studier av 
Norges sotvattenstriclader, sarskilt med tanke pa att detta land 
erbjuder delvis andra ekologiskt verksamma grupperingar i om
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varldsfaktorer an avriga nordiska lander och att kanske speciellt 
topografin bar ha en spridningsekologiskt langt mer utslagsgivande 
effekt i Norge an i de avriga landerna. 

Summary 

Triclads from freshwaters in Norway 
The distribution of the freshwater triclads in Norway is reviewed. So fa r 

the following «species» have been found: Dendrocoelum lacteum, C,·enobia alpina, 
Planaria torva, and PJwgocata (? = Fonticola) vitta, as well as populations referable 
to the «morphospecies» Dugesia lugubris.polychroa and to the Polycelis hepta·tenuis 
groups, respectively. It is apparent that the presently known localities mainly 
reveal where triclads have happened to be collected and from where material 
has been forwarded for identification. 

The species proved to exist in Norway are discussed from an ecological 
view and especially in the light of what is known about the freshwater triclads 
from the other Nordic countries. 
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Unders0kelser over noen arter av 
familien Chloropidae og enkelte andre 
Diptera pa hvete *) 
Investigations on some species of the Family Cloropidae 
and some other Diptera on wheat. 

Av Knut Kolstad 

Innledning 
I lopet av de senere ar er forsoksfeltene med varhvete ved Norges 

Landbrukshogskole regelmessig blitt angrepet av dipterlarver. 
Angrepene ligner meget dem som forarsakes av den alminnelige 
fritflua, Oscinella [rit L. Imidlertid er det kjent at dipterlarver 
av forskjeUige grupper og endog Iarver av Lepidoptera og 
Coleoptera kan angripe kornplanter pa samme mate, slik at 
sykdomsbildet kan bli meget likt i de enkelte tilfeller (Andersson 
1956, s. 259). Muligheten for at andre arter ogsa spilte en roUe 
i det nevnte tilfelle ved Hogskolen var derfor til stede. 

Ved Landbrukshogskolens akervekstforsok har en gjort opp
tegnelser over angrepene pa hvete i en rekke ar ved Vollebekk 
forsoksgard. For arene 1948-1952 er det utarbeidet en tabell over 
prosenten av angrepne planter. Tellingene har v<ert utfort ved 
hjelp av telleramme pa varhveten. Tabellen som jeg har hatt 
anledning til a studere, viser at prosenten av angrepne planter 
varierer noe med sortene, men har i det nevnte tidsrom ligget 
mellom 24 og 39. I de senere ar har angrepene til dels v<ert meget 
sterke. De har ogsa v<ert vanlige ellers pa 0stlandet og pa Sorlandet 
i de senere arene. Angrepene bidrar utvilsomt til en sterk ned
settelse av kornproduksjonen og antas a v<ere en sterkt medvirkende 
arsak til den store tilbakegang i hvetearealene i de senere ar. 
Plantene angripes allerede pa 2- 3-bladsstadiet, men dels ogsa pa 
senere stadier. De angrepne plantene viser et meget karakteristisk 

*) Nrervrerende arbeid bygger pa unders0kelser utf0rt ved Norges Landbruks. 
h0gskole, Vollebekk, i arene 1956-57. Det er skrevet som en forel0pig 
meddelelse. 
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sykdomsbiide. Hjerteskuddet som larven lever i, guiner kort etter 
angrepet og ruller seg sammen. Det stanser i veksten og visner 
senere bort. Veksten kan eventuelt fortsette med buskingsskudd, 
men ogsa sideskuddene kan angripes. Avlingen kan pa denne maten 
bli sterkt redusert, og akeren modnes ujevnt. Angrepene har va:rt 
tilskrevet den s.k. hvetespireflua, Phorbia genitalis Schnabl. Imid
lertid har sp0rsmalet om hvilke arter som forarsaker angrepene 
i de enkelte tilfelle ikke va:rt n0yere unders0kt i Norge. 

I Statsentomologens beretninger om skadeinsekter i landbruket 
er det gitt forholdsvis fa opplysninger vedr0rende angrep av 
diptere pa hveteplanter, antagelig pa grunn av at hvete ble dyrket 
i mindre utstrekning tidligere i Norge. Beretningene er ikke 
publisert senere enn for aret 1939. Det fremgar av disse rapporter 
at Oscinella [rit L. gjennom mange ar har va:rt en meget skadelig 
snylter pa korn i Norge, men den er for det alIer meste rapportert 
fra havre og bygg. I noen tilfelle er det uttrykkelig bemerket at 
den ikke har forekommet pa hvete (Sch0yen, W. M. 1906 og 
Sch0yen, T. H. 1926). I noen fa tilfelle er den imidlertid ogsa 
rapportert fra hvete (Sch0yen, W. M. 1898 og Sch0yen, T. H. 
1920, 1924). I et enkelt tilfelle er den ogsa rapportert fra h0sthvete 
ved Norges Landbruksh0gskole (Sch0yen, T. H. 1934). Pa den 
andre siden har beretningen ogsa et par meldinger om angrep av 
Chortophila genitalis = Phorbia genitalis (Sch0yen 1930 og 1934). Fra 
Landbruksh0gskolens akervekstfors0k ble det i 1929 ogsa innsendt 
angrepet varhvete som av professor Vik ble antatt a sky-Ides 
samme flue. Professor Vik opplyste at larvene oppf0rte seg omtrent 
som fritfluelarver, men at de gikk pa varhvete (og til dels varrug), 
derimot ikke pa havre og bygg. Allerede den gang synes det som 
om angrepene har satt avlingene betydelig ned (Sch0yen 1.c., p. 3). 

Senere oversikter fra Norge nevner ikke spesielt angrep av fluer 
pa unge hveteplanter. (Se f.eks. Fjelddalen 1963.) 

I Sverige er angrep pa hvete av Oscinella [rit nevnt av Andersson 
(1956). If0lgeJepson and Heard (1959, s. 116) er angrep av Oscinella 
sp. og andre diptere rapportert fra Nord-Amerika pa tidlige stadier 
av hvete, og i Russland har bade var- og h0sthvete va:rt angrepet 
i 10pet av de siste decennier. Ogsa fra andre land er slike angrep 
kjent. I 1956 ble saledes sterke angrep av Oscinella sp. o.a. diptere 
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rapportert pa h0sthvete i England (Jepson and Heard 1959). 
Angrep av Phorbia genitalis pa hvete synes f0rste gang a va:re 

kjent fra Sverige i 1922 (Nilsson 1923). Arten er ellers kjent fra 
flere europeiske land, og spesielt er dens biologi omtalt fra Russland 
(Ph. genitalis?) (Kurdjumow 1914). 

Unders0kelser foretatt ved Norges Landbruksh0gskoles 
fors0ksfelter 1956-1957 

I samrad med Statsentomologen pabegynte jeg i 1956 under
s0kelser over diptere pa hvete ved ovennevnte fors0ksfelter med 
sa:rlig tanke pa Phorbia genitalis. Ved h0gskolens akervekstfors0k 
var en ogsa interessert i at en slik unders0kelse ble satt i gang. 
Arbeidet kunne dette ar vesentlig omfatte innsamling av materiale 
og litteraturstudier, da jeg pa dette tidspunkt manglet utstyr og 
n0dvendig arbeidsplass. Arbeidet ble fortsatt i 1957. Under
s0kelsene pagikk da uten avbrytelser gjennom hele sesongen fra 
St.Hans. F0r denne tid var det vanskelig a avse tiistrekkelig tid 
til unders0kelsene pa grunn av annet arbeid. 

Innsamling av materiale ble foretatt med vanlig insekthov pa 
3 forskjellige fors0ksfelter ved H0gskolen. Noen kvantitative 
malinger ble ikke foretatt, men de temmelig regelmessige hov
fangster gay Iikevel et lite inntrykk av de forekommende arters 
relative hyppighet. Fra tid til annen ble pr0ver av hveteplanter 
innsamlet og unders0kt, til dels ogsa konservert for senere 
unders0kelser. Ved siden herav ble det varen 1957 gjort en del 
fors0k med saing av varhvete i kasser, som ble nedgravd i fors0ks
feltet og beskyttet med celluloid og gas. Kontrollerte fluer ble sa 
sluppet inn. En rekke fors0k ble ogsa foretatt, hvor hvete ble sadd 
i dampsterilisert jord i biomsterkrukker forsynt dels med glass
hetter, dels med sylindre av celluloid overdekket med flanellstoff. 
Glasstuber med sukkeroppl0sning lukket med bomullspropp ble 
stilt opp ned inne i krukkene, og kontrollerte insekter ble sa 
sluppet inn. Krukkene ble oppbevart innend0rs. Ved unders0kelse 
av planter ble egg og larver tatt ut og oppbevart i petriskaler eller 
glasstuber med fuktig filtrerpapir i bunden. Stykker av Friske 
planteskudd ble lagt inn til larvene. Pupper som ble funnet i 
planteskuddene eller i bladskjedene ved skuddenes basis, ble lagt 
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til klekking pa tilsvarende mate. I 10pet av sommeren ble en serie 
pupper utklekket, og det klekkede materiale ble sa bestemt. Alle 
bestemte arter som er oppgitt a veere klekket, er blitt det pa denne 
maten. Klekning i marken ved hjelp av spesielle klekkekasser har 
ikke veert foretatt. Unders0kelsene ble begrenset til varhvete. En 
vesentlig del av det klekkede materialet er blitt bestemt, og bestem
melsene er delvis kontrollert. For Anthomyidenes vedkommende 
er dette blitt gjort av dr. Ringdahl, Hiilsingborg, og for ChIoro
pidenes vedkommende av amanuensis Andersson, Lund. 

Som f0r nevnt, var det opprinnelig meningen a studere biologien 
og 0kologien til den Phorbia-arten som ble antatt a veere skade
insektet i dette tilfelle (Phorbia genitalis). Som det delvis fremgikk 
av de siterte meldinger fra Statsentomologen, viste det seg imidlertid 
at flere forskjellige arter av diptere, dels ogsa av andre insekter, 
angriper hveten pa samme mate og gir tilsvarende sykdomsbilde 
slik som f0r nevnt for havre. Sid en angrepene ikke uten videre 
kunne holdes ut fra hverandre, var det naturlig, ogsa av hensyn til 
den praktiske interesse saken hadde, samtidig a studere angrepene 
av andre diptere og disses eventuelle rolle. Phorbia-artene gjorde 
seg ogsa mindre gjeldende ut over sommeren, mens andre arter, 
fremfor alt Chloropider. ble stadig mere fremtredende. 

Under behandlingen av materialet st0tte jeg pa vanskeligheter 
av systematisk art. For enkelte av de gruppene det gjelder, er deres 
systematikk under revisjon, som f.eks. Chloropidenes. Phorbia

artene er til dels ogsa meget vanskelige a bestemme, og i flere 
tilfelle kan hunnene overhode ikke skilles fra hverandre med 
sikkerhet. Det viktigste systematiske kjennetegn er kn'yttet til 
hannenes genitalorganer. Det rader ogsa atskillig forvirring i 
nomenklaturen. Flere arter er f0rst beskrevet ganske nylig, og det 
rader i flere tilfelle stor uklarhet om hvilken art eldre arbeider 
refererer seg til pa grunn av utilstrekke1ige oppgaver over synonyme 
navn. 

I flere av de tilfelle det her gjelder, kan larvene bare bestemmes 
med sikkerhet til slekt. For a kunne identif1sere de forskjellige 
arter av diptere hvis larver opptrer i hvete, er bestemmelser alene 
saledes ikke tilstrekkelig. Hennig (1952 s. 389) fremhever sterkt 
n0dvendigheten av a holde larver og pupper i kulturer og bygge 

pa klekket materiale for a kunne trekke sikre slutninger om hvilke 
arter som er pa ferde. Jeg skal i det f0lgende gi en kort oversikt 
over de dipterarter jeg har klekket pa denne maten, samt noen 
biologiske data i tilknytning til dem. 

F0lgende diptere er funnet som utviklingsstadier i hveteplanter 
med det karakteristiske sykdomsbilde kjent fra fritt-flueangrep. 

Av Chloropider: 
1. Oscinella frit L. 
2. O. pusilla Meig. Sensu Collin 1946. 
3. Elachiptera cornuta Fall. 
4. Elachiptera tuberculifera Corti. 
5. Tropidoscinis albipalpis Meig. 
6. Aphanotrigonum trilineatum Meig. 

Av Anthomyider: Phorbia sp. Dessuten av Lycorider: Lycoria sp. 
De 6 Chioropide-artene er bestemt etter klekket materiale og 

senere kontrollbestemt. De 4 sistnevnte Chloropidearter kan ikke 
sees tidligere a ha veert omtalt i Statsentomologens beretninger. 
Elachiptera tuberculifera Corti er, savidt jeg kan se, ikke publisert 
i Norge f0r, og if0lge muntlig opplysning fra Andersson (i 1957) 
er den heller ikke publisert i Sverige tidligere, men er blitt funnel 
av ham over vill vegetasjon. Aphanotrigonum trilineatum Meig kan 
heller ikke sees a veere publisert i Norge f0r. Senere unders0kelser 
har bekreftet disse funn, og Statsentomologen sier i 1962: «1 
materiale fra Akershus og Hedmark er klekket arter fra slektene 
Aphanotrigonum, Conioscinella, Elachiptera og Oscinella. Vertplanter 
er korn og gras, seerlig havre og bygg. 1 de senere ar har det ogsa 
veert en del angrep pa mais.» (Ramsfjell og Fjelddalen 1962, 
S. 66- 67.) Noen av de nevnte arter kan muligens veere mer eller 
mindre sekundeere i sin opptreden, men bortsett fra Lycoria sp. er 
det fa holdepunkter for disse antagelser. 

Etter at det ble klarlagt at flere arter deltar i angrepene pa 
hvete, fant jeg det n0dvendig f0rst og fremst a konsentrere meg 
om sp0rsmalet vedf0rende hvilke arter som forekom. Til en viss 
grad har 0kologiske studier blitt foretatt, men som f0lge av den 
omstendighet at flere arter forekommer i samme vertsplante, til 
dels pa samme tid, er arbeidet med artenes biologi i stor utstrekning 
bUtt vanskeliggjort. Dette er sa meget mere tilfelle som de fore
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kommende arter delvis er mer beslektet, og deres larver kan i 
mange tilfelle bare med vanskelighet atskilles fra hverandre, under
tiden overhode ikke, som tidligere nevnt. 

En samlet fremstilling av dipter-Iarvenes systematikk og mor
fologi flnnes hos Hennig (1948, 1952) som gir henvisning til spesial
litteratur for de enkelte grupper. Med hensyn til imagines har jeg 
brukt det store oppslagsverket til Lindner (1949). For Antho
myidenes vedkommende er brukt arbeidet av Schnabl og Dziedzichi 
(1911) og bearbeidelsen i Faune de France av Seguy (1923). For 0vrig 
har bearbeidelser av Duda (1938) og Wahlgren (1919) samt Karl 
(1928) v<ert benyttet. 

Med hensyn til Chloropidene har underfamilien Oscinellinae 
delvis blitt revidert av Collin (1946). Andersson (1956) har studert 
O. frit og dens n<ermeste slektninger i Sverige, og Jepson og Nye 
(1957) har foretatt studier over det samme emne i England og 
Tyskland. Jeg skal nevne noen trekk av interesse vedmrende de 
slekter og arter som er nevnt. 

Chloropidae 
Slekten Oscinella omfatter mange arter, hvorav de 2 arter jeg 

har klekket fra pupper, o. frit og o. pusilla, if01ge Andersson 
tilh0rer artsgrupper som ikke er tilfredsstillende systematisk ut
arbeidet og er gjenstand for videre bearbeidelse. o. pusilla Meig 
Sensu Collin (1946) atskilles fra o. frit L. blant annet ved sine 
nesten helt brune for- og meIlomtibier og baktibier som er brune 
ytterst. O. pusi1la har tidligere blitt betraktet som en underart av 
O. frit. Sa vidt jeg har kunnet se, er den ikke meget alminnelig 
i mitt materiale. I aIle tilfelle er O. frit. den viktigste av de 2 arter. 

0kologiske unders0kelser over fritflua er blitt foretatt bl.a. av 
Riggert (1935), og i de senere ar fremfor alt av Jepson og hans 
medarbeidere (Jepson and Southwood 1958, Jepson and Heard 
1959, Southwood, Jepson & van Emden 1961, van Emden, Jepson 
& Southwood 1961, Southwood and Jepson 1962 a og b). 

Fritflua (0. frit) ble funnet i store mengder over hvete som
meren 1957, s<erlig i juli og august. Havre blir i alminnelighet antatt 
a v<ere den viktigste verts plante. Arten pleier normalt a ha 3 
generasjoner i aret. Eggene legges inn under bladskjeden, og larven 

gar inn i hjerteskuddet, hvor den s0ker til vekstssonen. I noen 
tilfelle har jeg funnet eggene anbragt utenpa stenglene nedenfor den 
nederste bladskjeden vel 1 em over jorden. Dette var tilfelle i ett 
av fors0kene, hvor fluene var blitt anbragt i en lukket beholder 
av den tidligere omtalte type. Plantene var pa 2-blads-stadiet. lett 
tilfelle var 2 egg plassert pa innsiden av hver sin plante i samme 
h0yde, og tett ved siden av hverandre, da plantene sto tett sammen. 
Klekkingen av pupper har funnet sted i juli og august maned. 
Puppene synes a trenge 8-10 dager til sin utvikling (temperatur 
ca. 20-24 0 C). Den andre generasjonen blir i alminnelighet omtalt 
fra havre, hvor eggene er blitt lagt i blomsten. Imidlertid har jeg 
ogsa funnet larver og pupper av Oscinella frit i hveteblomster. 
Puppene er i disse tilfelle blitt klekket i f0rste uke av august. 
Utviklingen av 2. generasjon fra hveteplanter synes ikke a v<ere 
iakttatt tidligere i Norge. I enkelte tilfelle er flere larver patruffet 
i samme skudd, opptil 5 stk., men noen av dem kan i disse tilfelle 
ha tilh0rt n<erstaende arter. I f0lge Jepson and Nye (1957) kan larvene 
av O. frit identiflseres pa karaktertrekk i ansiktsmasken, skj0nt 

disse er gjenstand for variasjon. 
Elachiptera cornuta Fall. If0lge Tullgren (1929) erlarven av denne 

art alminnelig i unge planter av vars<eden, som blir angrepet pa 
samme mate som av den alminnelige fritflua. 

Larven blir antagelig ofte sammenblandet med larven av o. frit. 
If0lge Hennig (1953) opptrer den i kornplantene mest sammen 
med andre Chloropider og kan likesom disse frembringe hvite 
aks. Larvens utvikling antas a ta 3-4 uker, og puppens 1-2 uker. 
De siste data stemmer med de jeg har funnet, idet puppene 
_ som ble klekket i tiden 30/7- 9/8 - brukte 10-12 dager pa 

sin utvikling. 
E. tuberculifera Corti er blitt klekket fra pupper i begynnelsen 

av august maned. Begge de to Elachiptera-arter ble ogsa tatt i hoy 
over hvete sommeren 1957. Deres biologi og livscyklus trenger 

for 0vrig n<ermere unders0kelser. 
Tropidoscinis albipalpis Meig. forekom alminnelig i hovpmver, 

til dels i store mengder. Fors0k med planter i beholdere, hvor 
arten var implantert, f0rte ikke til angrep. Pa den andre siden er 
arten blitt klekket fra pupper i hveteplanter, som tidligere nevnt. 
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Aphanotrigonum triLineatum Meig. Ogsa denne arten er klekket 
fra pupper tatt fra hveteplanter (forste halvdel av august) og 
patreffes i hovfangstene. Neermere undersokelser er ikke foretatt. 

Fra pupper av O. [rit og muligens ogsa andre Chloropider ble 
det i lopet av sommeren 1957 ogsa klekket et ikke ubetydelig antall 
snyltehveps. Materialet omfatter minst 3---4 forskjellige arter, 
kanskje flere. De er ikke blitt bestemt enna. Deres utviklingstid 
i puppen var gjennomgaende betydelig lenger enn vertsdyrenes, 
opptil flere uker. De var utover sommeren til stede i stigende 
antall, og bet seg ut av puppen ved klekkingen, i motsetning til 
Chloropidene, hvor puppene apner seg ved klaffer ved klekkingen, 
slik at fluen kan trykke seg ut gjennom en naturlig apning. 

Anthomyidae 
2 arter av Phorbia er blitt bestemt fra hovmaterialet tatt over 

hveteaker, nemlig Ph. genitaLis Sehnabl og Ph. fiexicauda (= Ph. sepia 
Meig. sensu Karl) (det. Ringdahl). Av andre Anthomyider som er 
tatt i hoy over hvete, kan nevnes Delia platura Meig., Leptoh')'lemyia 
coarctata Fall, Hylemyia sp., Coenosia sp. og andre. Av de to nevnte 
Phorbia-artene vil antagelig Ph. flexicauda vise seg a veere den 
alminneligste. Den kan ikke sees a veere nevnt i Statsentomologens 
meldinger og er, savidt det kan sees, ny for Norge. Larver av 
Phorbia-arter var alminnelige i hveteplanter i slutten av mai og i juni, 
og de spiller tydeligvis en viktig rolle som parasitter i plantene. Som 
larven av Oscinella spiser de opp hjerteskuddet og forlater senere 
planten gjennom et hull som de gnager ved basis av stengelen. 
Sannsynligvis forpupper larvene seg i jorden. Larvene er ikke blitt 
identifisert enna, men i folge opplysninger fra dr. Ringdahl for
pupper de fleste Phorbia-artene seg tidlig pa sommeren i jorden 
og overvintrer i puppestadiet. Siden imagines ikke er blitt klekket 
fra pupper, er det ikke blitt klarlagt forelopig hvilke arter som 
angriper plantene om varen. Muligens er ogsa andre Anthomyider 
representert i plantene. 

Forekomsten av minst 2 forskjellige arter av Phorbia i hveteaker 
ble forst klarlagt pa et sent tidspunkt i undersokelsen. De okologiske 
data jeg har samlet vedrorende Phorbia sp., kan derfor bli a henregne 

til forskjellige arter. Det er innlysende at under disse forhold vil 
det veere nodvendig a fa klarlagt de systematiske forhold her 
i forste rekke. 

Lyeoridae 
Sammen med Chloropidelarver har jeg i plantestengler av hvete 

ogsa funnet larver av Lycoria (sp. ?). Disse larvene finnes ogsa utenpa 
rottene mellom ratnende plantedeler, og arten er muligens sekundeer 
nar den opptrer inne i plantestengelen. I folge Lindner (1949) kan 
larver av denne myggfamilie leilighetsvis opptre som skadedyr og 
spise Friske plantedeler (l.e., s. 117). Jeg har i hvert fall patruffet 
den arten det her gjelder, ogsa i Friske plantedeler, og den spiser 
med stort begjeer slik neering nar den far det. Larveutviklingen synes 
a ta lang tid, og larven blir opptil 5 mm lang. Puppestadiet varer 
kart tid (noen fa dager). 

Neerveerende arbeid er muliggjort ved hjelp av midler fra 
Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsrad. Jeg vil for ovrig 
fa takke statsentomolog Jae. Fjelddalen for ideer og verdifulle rad, 
og Norges Landbrukshogskoles akervekstforsok som stilte sine 
forsoksfelter til disposisjon. Likeledes er jeg megen takk skyldig 
til dr. Ringdahl, Halsingborg, og amanuensis Andersson, Lund, 
for deres im0tekommende hjelp i forbindelse med bestemmelsene. 

Summary 

Over a period of several years attacks on wheat resembling those made 
by the frit fly Oscinel!a frit L. have been reported at the Norwegian Agricultural 
College, Vollebekk. The wheat fly Phorbia genitalis Schnabl was formerly 
considered responsible for these attacks. In 1956--- 57 the present investigation 
was carried out primarily to ascertain just which species were involved. 

Adult flies were collected either in insect nets or as they emerged from 
puparia. Methods are described. Several Diptera from different groups were 
found to attack the wheat in a similar way, and the following species were 
found at va rious developmental stages in spring wheat: 

Fa m. Ch 10 ro p idae: 1. O scinella frit L. 
2. O. pusilla Meig. Sensu Collin 1946. 
3. Elachiptera comuta Fall. 
4. E. tuberculifera Corti. 
5. Tropidoscin is albipalpis Meig. 
6. Aphanotri.gonum tri/ineatum Meig. 
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Fam . Anthomyidae: Phorbiasp. 

Fam . Lycoridae: Lycorina sp. 

The species mentioned above have been determined from material emerged 


from puparia. At least two species of Phorbia are present in spring wheat fields at 
the College, viz. Phorbia genitalis Schnabl and Ph. f/exicauda (= Ph. sepia Meig. 
sensu Karl), identified from material taken in insect nets over wheat fields. 
The last mentioned seems to be the most common. Furthermore, the following 
Anthomyidae have been taken in imect nets over wheat fields: Delia platltra 
Meig., LePtohylem~ia coarcrata Fall, Hylemyia sp., Coenosia sp. and others. 
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Samordning av feltunders0kelser ved .. 
r0rende fugl og patted yr i Norge 
Co~ordination of field investigations concerning birds 
and mammals in Norway 

Av Hjalmar Munthe-Kaas Lund 

Det er neppe mange andre land i Europa hvor hver enkelt 
fugle- og pattedyrforsker kan ha sa store arealer til disposisjon 
som her i Norge. Det er derfor en mengde forskningsoppgaver 
som enna venter pa a bli 10st. T empoet i utforskingen har gledelig 
nok 0ket kraftig i de senere ar. Dette skyides bade at det ved yare 
universiteter utdannes stadig flere zoologer og at antallet interesserte 
amat0rzoologer 0ker. 

Denne utviklingen kan imidlertid ogsa medf0re enkelte uheldige 
ting. For eksempel at forskere fra forskjellige institusjoner plutselig 
kan oppdage at de er i ferd med a unders0ke samme problem 
vedmrende samme dyreart. 
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For a unnga den slags «kollisjoner» ble universiteter og 
zoologiske museer i februar 1965 bedt om a meddele hvilke 
unders0kelser som var i gang, til Statens viltunders0keiser, som 
inntil videre er samordningssentral. Innkomne opplysninger er 
ordnet i f0Igende tabell. Fullstendig navn og adresse pa instituttene 
finnes etter tabellen. 

Det er mulig at den f0Igende tabell ikke er fullstendig. Forskere 
som ikke er oppf0rt i tabellen, selv om de arbeider med betydnings
fulle feltunders0kelser av fugl eller pattedyr, kan henvende seg til 
forfatteren. Dell slags unders0kelser vii da bli meddelt senere 
i Fauna. 

FUGLER 

som undersokes 


Cjavia arctica, 
storlom 

Podiceps cristatus, 
toppdykker 

Anserifonnes, 
andefugler 

Somateria mollissima, 
rerfugl 

-»

-»-

Anser sp., 
gragjess 

Buteo buteo , 
musvi'tk 

Lagopus lagopus, 
lirype 

Tetraonidae, 
skoghons 

-»

Form1llet med under· Forskerens navn I Institutt 1
)sokelsen, lokalitet (st. = student) 

Populasjonsokologi, 
Telemark 

Utbredelse, 
Rogaland 

Taksering av vinter· 
bestand, Norge 

Registrering av rugefugl, 
Oslofjorden 

Forplantningsokologi, 
Nordland 

Forplantningsokologi, 
Troms 

Trekkstudier m.m., 
Norge 

Nreringsokologi, 
0stlandet 

0kologi, 
Tranoy i Troms 

Nrering, 
Norge 

Populasjonsokologi, 
Akershus 

Dunker, H. (st.) St.v. 

Holgersen, H. S.M. 

Lund, Hj. M.·K. St.v. 

Gulbrandsen, P. P. O.Z.M. 

Lund, Hj. M.·K. St.v. 

Myrberget, S. -»-

Lund, Hj. M.·K. -»

M yste rud, 1. (st.) O.Z.L. 

Myrberget, S. St.v. 

Hekland, N. (st.) St.v. 

Dr. Hagen, Y. -»

FUGLER Formlllet med under· Forskerens navn I Institutt 1
)

som undersokes sokelsen, lokalitet (st. = student) 

Phasiam,s sp., 
fasan 

Scolopax rusticola, 
rugde 

Lari, maker 
(kolonirugende) 

Lari, 
maker 

Stercorarius 
parasiticus, tyvjo; 

Lams fuscus, 
sildemake; 

Cepphus grylle, 
teist 

Cepphus grylle, 
teist 

Fratercula arctica, 
lunde 

Columba palumbus, 
ringdue 

Streptopelia decaocto, 
tyrkerdue 

Falconiformes, 
rovfugler; 
Stridigae, 
uglefamilien 

Bubo bubo, 
hubro 

Nyctea scandiaca, 
snougle 

Parus major, P. ater, 
P. palustris; kjott·, 
svart· og lovmeis 

Bestandsu ndersokelser, 
Hedmark og Akershus 

Populasjonsokologi, 
Sor.Norge 

Faunistikk, 
Vestlandet 

Forplantningsokologi, 
Troms 

Utbredelse, 
Oslofjorden 

-»

->J-

Forplantningsbiologi og 
etologi, Troms og Nordl. 

Populasjonsokologi, 
Nordland 

Bestandsundersokelser, 
Akershus 

Bestandsundersokelser, 
Rogaland 

0kologi m.m., 
0stlandet 
-»-

Utbredelse, biologi, 
Norge 

Populasjonsokologi, 
Hardangen'idda 

Forplantningsbiologi, 
Sor·T rondelag 

Phylloscopus trochilus, 1 Forplantningsokologi 
lovsanger 

-»-Lund, Hj. M.·K. 

Krafft, A. 
-»-

Dr. Willgohs, ]. F. 
B.z.M. 

Haavie, ]. og St.v. 
Myrberget, S. 


Gulbrandsen, P . P. I O.Z.M. 


-.» -»

_.)} -»

St.v.Haavie, ]. 

Myrberget, S. 
-»

St.v.Dr. Hagen, Y. 

S.M.Holgersen, H. 

Mysterud, !. (st.) O.Z.L. 

-»-»-

Dr. Willgohs, ]. F. B.z.M. 

O.Z.L.Mysterud, !. (st.) 

V.S.M.Dr. Haftorn, S. 

B.z.M.Myklebust, S. R. 
(st.) 
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FUGLER 

som unders0kes 


Fulmarus glacialis, 
havhest; 

Sula bassana, 
havsule; 
Rissa tridactyla , 
krykkje; 
Alca torda, 
alke; 
Uria sp., 
lomvier; 
Fratercula arctica, 
Iunde; 
CepphltS grylle, 
teist 

Aves, 
fugler 

- »

-»

-»-

Erinaceus europaeus, 
piggsvin 

Lepus timidus, 
hare 

- »-

Apodemus sp., 
skogmus; 
Clethrionomys 
glareolus, klatremus 

Lemmas lemmas, 
lemen (og andre 
smapattedyr) 

Castor Iibel', 
bever 

-»-

Formalet med under
s0kelsen, Iokalitet 

Registrering av 
hekkeforekomster 

- »

- »-

- »

-»- 

- »

- »-

Registrering av bestand 
i barskog, Trondheim 

Faunistikk, 
Hardangervidda 

Trekkfuglforskning, 
Norge 

-»-

Utbredelse 


Populasjons0kologi, 

Oppland 


Vinternrering, 

S0r-Norge 


Populasjons0kologi, 

0stlandet 


0kologi, 

fjelltrakter i S0r-Norge 


Nrerings0kologi, 

S0rlandet 


Utbredelse, 

Norge 


Forskerens navn 
(st. ~ student) 

Brun, Einar 

- »

-»

-»

- »

-»

- »-


Hogstad, O. (st.) 

Barth, E . K. 

- »

-» -


Dr. Brinkmann, A. 

Svendsrud, H . (st.) 

Lund, Hj. M. -K. 

Ytreberg, N.-). 

0stby, E., m.f!. 

Simonsen, T. (st.) 

Myrberget, S. 

I Institutt') 

T.M. 

- »

- »

- »

-»

--»

- »

O .Z.L. 

O .Z.M . 

S.M. 


St.v . 


B.Z.L. 


St.v. 


- »

O.Z.L. 

- »

B.Z.M. 

St.v. 

PATIEDYR Form:Het med under
som unders0kes s0kelsen, lokalitet 

Ovibos moschatus, 
moskusfe 

Alces alces, 
elg 

Rangifer taran(/us, 
villrein 

- »-

Cervus elaphus, 
hjort 

Capreolus capreolus, 
r~dyr 

C ervidae, 
hjortedyr 

Mustela vison, 
mink 

Qulo gulo , 
jerv 

Lynx lynx, 
gaupe 

Vulpes liltlpes, 
rev 

-»-

Ursus arctos, 
bj0rn 

Qulo gulo, jerv; 
Lynx lynx, gaupe; 
Canis lupus, ulv; 
Ursus arctos, bj0rn 

Phocidae, 
selfamilien 

Cetacea, 
hvaler 

Mammalia, 
pattedyr 

Utbredelse, 

Norge 


Populasjons0kologi 

I N::ering 

0kologi, 
S0r-Norge 

Vinternrering m .m ., 
S0r-Norge 

Takseringsmetodikk 
m.m., Vestfold 

Skader, 
S0r-Norge 

Nrerings0kologi, 
S0r-Norge 

Husdyrskader m.m., 
Skjllk 

Nrering, 
Norge 

Aldersbestemmelser 
m .m. 

Entoparasitter 

Utbredelse, 
Vassfaret, 0stlandet 

UtbredeIse, skadevirk
ninger og avskytning, 
Norge 

Serologi 
Utbredelse, bestand 

-»

Populasjons0kologi, 
merking, Norge 

Forskerens navn I Institutt1
)(st. = student) 

Lund, Hj. M.-K. 1 -»-

Haagenrud , H. (st.) 1 -»

I Gaare, E. 

I Reimers, E. (st.) 

Lund, Hj. M.-K. 

Berge, F. 

Krafft, A. 

Pedersen, J. A. 

Grotnes, P. (st.) 

Birkeland, K. (st.) 

Lid, G. (st.) 

Dr. Vik, R. 

Dr. Elgmork, K. 

I Myrberget, S. 

Nevdal, G. (st.) 
0ynes, P. 

)onsgaard, Aa. og 
dr. Ruud, J. T. 

1 - »

1-»

1 - »

l o .z.L. 


I St.v. 


I O.Z.M . 


St.v. 

St.v. 

- »

O.Z.M. 

O.Z.L. 

I St.v. 

B.Z.M. 
Ha.B. 

St.H. 

I St.v. 
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PATTEDYR 
OG FUGL 

som undersokes 

Formalet med 
undersokelsen, 

lokalitet 
Forskerens navn Institutt l ) 

Vertebratfaunaen Registrering, ! 0stbye, E. m.fl. 
Finsetraktene, Buskerud 

O .Z.L. 

Smagnagere og fugl Registrering m.m., 
Valdres 

Pedersen, J. A. O.Z.M. 

Smagnagere, 
viltarter og fugler 

Viltskader 

~---~ 

Krafft, A. St.v. 

I) Navn og adresse pa instituttene (forklaring pa forkortelsene): 

B.Z.L. Universitetet i Bergen, Zoo!. lab., Bergen. 
B.Z.M. -»- Zoo!. Museum, Bergen. 

Ha.B. Havforskningsinstituttet, Bergen. 

O.Z.L. Universitetet i Oslo, Zoo!. laboratorium, Blindern. 
O.Z.M. = -»- Zoo!. Museum, Sarsgt. 1, Oslo. 
S.M. Stavanger Museum, Stavanger. 

St.H. Statens institutt for hvalforskning, Fredriksgt. 3, Oslo. 

St.v. Statens viltundersokelser, Vollebekk. 

T.M. Tromso Museum, Troms0. 

V.S.M. Det Kg!. Norske Vid. Selsk., Museet, Trondheim. 


Smanotiser 

Forekomsten av qammarus lacustris i More och Romsdal 

I forsta haftet av FAUNA under detta ar ingar en uppsats av Asbjorn Flo 
om «Grunnatens (qammarus lactLstris G. O. Sars) utbredelse pa Vestlandet, med 
noen nye funn fra Rogaland», som ger anledning till nagra kommentarer. 

I artikeln ingar foljande passus: «Lenger nord pa Vestlandet hadde en ikke 
h0rt noe om grunnaten for den finske Professor S. G . Segerstrale foretok en 
reise i M0re og Romsdal i 1954 og gjorde foresp0rsler til lokalkjente folk 
om mulige forekomster. Bakgrunnen for reisen var hans teori om at utbredelsen 
av qammarus lacustris i Norden best kunne forklares ved at den etter istiden 
delvis hadde bredt seg fra isfrie refugier pa Norskekysten. Han fikk en rekke 
meddelelser om forekomster i omnidet, bade fra lavlandet og fjelltraktene 
(Segerstrale 1954). Min egen erfaring vedr0rende slike opplysninger tilsier 
imid!ertid at en ikke kan feste saerlig stor lit til dem, dersom de ikke kommer 
fra personer som har en del kjennskap til de lavere dyrs bygning. Ved flere 
anledninger har jeg sokt a etterprove opplysninger fiskere har gitt om 
qammarus, men alltid med negativt resultat. I ett tilfelle der en fiskerforening 
pa anmodning samlet inn angitte grunnat, ble det presentert varfluelarver 
av slekten Hydropsyche. Flere av de frittlevende varfluelarver har en viss over· 
fladisk likhet med grunnat, kanskje spesielt fordi de ruller seg sammen pa 
en liknende m ate som denne. -~ Av Segerstnlles nye lokaliteter har jeg etter· 
provd bare en cnkelt, Eidevann i Nordda!. Her ble det unders0kt mageinnhold 
hos ca . 35 fisk, og det ble foretatt undersokelser pa grunt vann langs stranden, 
men med negativt resultat. Det relativt store antallet av Ilye lokaliteter ma 
likevel tas som tegn pa at grunnaten finnes. Det er for 0vrig ikke sa lang vei 
til fjelltraktene i de nordlige deler av Oppland og i S0r·Trondelag, der grunnar. 
forekomster har vaert kjent lenge. Arten forekommer her ogsa i vestrennende 
vassdrag, saIedes i Skarvann i Drivavassdraget (Dahl 1915). Segerstrale (1954) 
har, b!.a. pa et oversiktskart, anf0rt de kjente forekomster av qammarus lacustris 
bade i S0r· og Nord·Norge. Dette kartet er tidligere gjengitt i Fauna (0kland 
1959).» 

Med anledning av ovanstaende ber jag fa meddela, att jag pa resan till More 
och Romsdal medforde ett prov av qammarus lacustris, vilket jag visade for alla 
de personer, som Himnade mig uppgifter om arten. Det ar darfor tamligen 
uteslutet att nagon forviixling med andra djur kunnat ske, vilket innebar att de 
pa kartan av ar 1954 inforda fyndorterna torde kunna betraktas som palitliga. 
Att qammarus lacustris saknades i de av Flo undersokta fiskarna fran Eidevann, 
kan eventuellt ha berort pa att bestandet av arten det aret var svagt - mycket 
starka arsfluktuationer har pavisats hos andra amfipoder, b!.a. Corophium volutator 
och Pontoporeia affinis. 

I detta sammanhang en synspunkt betraffande den ar 1963 pavisade fore· 
komsten av qammarus (sakerligen arten lactLstris) nara Jaeren i sydvastligaste 
Norge: det synes mojligt och snarast sannolikt att denna trakt invaderats fran 
Jylland, dar lacustris ar kand fran flera lokaler. Sasom framgar av mitt arbete 
av 1954, kan qammarus lactLstris transporteras med faglar over \{mga strackor. 

Summary 

The occurence of qammarus lacustris in More and Romsdal 
Professor S. G. SegerstraJe replies to Mr. Flo's suggestion that the information 

regarding occurence of q. lacustris which Prof. Segerstrale collected from the 
local inhabitants in West Norway might be incorrect, by explaining that those 
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who were questioned were shown specimens of G. lacustris. He also states that 
in his opinion it is likely that G. lacustris has arrived in the Jreren district from 
Jutland in Denmark, probably brought there by birds. 

Sven G. Segerstrale 

Engelsk svartflsk fra Nordland 
En merkelig fisk som var innsendt av Rana blad, ble 22/1-65 overlatt under

tegnede til bestemmelse. 
Fisken var m0rk brun, forholdsvis flattrykt fra sidene, og kledd med sm,\ 

skjell. Den hadde en totallengde pa ca. 430 mm, kroppslengde ca. 370 mm, og 
hodets lengde ca. 80 mm, men disse mal avviker nok en god del fra de den hadde 
i fersk tilstand, da den var sl0yd og noksa innt0rket. 

Ved spiser0rets f0rste del fantes noen merkelige poseformete utvekster 
besatt med sma pigger eHer kroker - dette er typisk for Svartfiskfamilien 
(fam. Stomateidae). 

Det var bare en rygg- og analfinne, begge meget lange; dessverre var finne
strlliene mer eHer mindre borte, men en kunne telle stnilebrerernes ytterste ledd. 
I ryggfinnen var de i et antall av ca. 48, i analfinnen ca. 27. H0yre brystfinne 
hadde 20 (tellbare) straler, venstre 21 (teHbare). Rygg-, bryst- og bukfinne begynte 
omtrent rett over hverandre. 

Innen Svartfiskfamilien stemmer disse data ganske bra overens med de som 
er oppgitt for Engelsk svartfisk, Centrolophus britannicus, Gunther. 

If01ge Havet og vare fisker er Engelsk svartfisk tatt noen fa ganger her i landet 
utenfor Tf0ndelag, men en skuHe na kunne sl1l fast at den gar et godt stykke 
lengre nord langs kysten var . 

Denne arten er ellers tatt blant annet bade i Skagerak (prof. Nybelin, Fauna 
og Flom 6, 1964) og ved Island (prof. B. Sremundsson, Synopsis of the fishes of 
Island, Reykj. 1927). 

Summary 

Centrolophus britannicus in Nordland County 
A specimen of C. britannicus was caught in January 1965 off the coast of 

Nordland County. There are vere few records of this fish from Norway, and 
this one is from the northernmost area. 

Reidar Borgstrom 

Se opp for sinte moskusokser! 
Det eneste stedet pa det europeiske fastland hvor man na kan treffe pa 

viltlevende moskusfe, er i Dovrefje'l-omrlldet. 
Ut pa sommeren nar brunsttiden inntreffer, jages de unge oksene ut av 

flokkene. Disse enslige oksene kan streife ganske langt bart fra det vanlige 
tilholdssted (i det skraverte omddet, og den store sirkelen pa kartet). I brunst
tiden er moskusfeet farligere enn til andre :hstider, og det kan da utvilsomt 
vrere livsfarlig 1\ ferdes nrer disse dyrene. 

Moskusfe er fredet hele aret i Norge, og det er forbudt ajage eller skade demo 
Om utsetting av moskusfe i Norge har Odd L0n0 skrevet i «Fauna» 1962, 

S. 204-210. 
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Summary 
Beware of angry musk oxen! 

The map shows where observations of musk oxen have been recorded 
in Central Norway. During the mating season lone oxen can be dangerous, so 
please keep your distance from them! H' I M th K L dJa mar un e- aas un 
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Bokanmeldelser 

KARL VON FRISCH: Ten little housemates. 
Pergamon Press, Oxford 1960 (Reprinted 1964). 
146 s. Pris 12 s 6 d. 

Denne lille boken, vel kjent av mange fra tidligere engelske og tyske utgaver, 
fortjener absolutt en liten omtale nok en gang. Normalt er det jo slik at det 
bare er historier om sjeldne og interessante dyr som fenger mest. I denne boken 
tar den kjente zoologen von Frisch frem noen av hverdagens dyr, noen av de 
mest ubehagelige skade- eller plagedyr mennesker kan ha, slik som husfluer, 
mygg, lopper, veggedyr, Ius, klesmoll, kakerlakker, solvkre, edderkopper og 
midder. Den storste oppmerksomhet vi i regelen ofrer pa disse dyr, er et klask. 
Men som von Frisch motiverer bokens hensikt med, - man bor vite litt mere 
om disse dyrene enn bare a karakterisere dem som ufyselige kryp, og sa lange 
ut med en flat hand. De fleste er vel som regel hissige etter a bli kvitt disse 
skadeandene, men hvis man ikke har det nodvendige kjennskap til disse dyrenes 
biologi, viI man ofte ta pa seg et sisyfos-arbeid om man "tenker pa a ga i gang 
med en utryddelseskrig, fordi man da svrert ofte vil angripe pa feil tid og mate. 

Hver av disse dyregruppene har fart sine avsnitt i boken, hvor dyrene blir 
plassert i dyresystemet, gitt utforlige forklaringer om deres biologi, skade
virkninger og til slutt hvorledes man (muligens?) kan bli kvitt dem. N:i er det 
sapass lenge siden denne boken ble skrevet, at flere av bekjempelsesmatene og 
midlene er muligens noe foreldet. Dessuten ser det ut til at von Frisch liker 
DDT spesielt godt. DDT er jo kommet sterkt i sokelyset i den senere tids 
undersokelser over farlige biocider, og alle disse synspunktene bor sannsynligvis 
nyvurderes etter nyere forskningsresultater_ 

Boken anbefales alle som underviser om disse dyr, for at de skal kunne gi 
dem en sjanse til a bli litt mere kjent pa en annen mate, enn hittil har vrert 
tilfelle. Underholdende og interessant lesning. 

Eivind 0stbye 

ETKIN, WILLIAM (ed.): 

Social behaviour and organization among vertebrates. 

The University of Chicago Press, 1964. 

307 sider, 88 figurer. Pris 56 sh. 


Denne boken har vrert planlagt siden 1956 og ble til slutt realisert etter 
at de forskjellige forfattere var kommet sam men til et seminar som behandlet 
dette emnet. Boken er lagt opp etter to hovedlinjer: For det forste har redaktoren 
skrevet fire kapitler som gir en analytisk behandling av problemene vesentlig 
ut fra okologiske og evolusjonistiske synspunkter. Disse er meget velskrevne 
og krever lite spesialkunnskaper hos leseren. Dessuten har boken et innlednings
kapittel skrevet av redaktoren, som behandler neuroendokrinologi og gir den 
nodvendige bakgrunn for forstaelsen av mange av de problemer som senere 
tas opp i boken. Den andre hovedbehandlingsmaten av stoffet representeres 
av fern kapitler skrevet av forskjellige spesialister (F. A. Beach, D. E. Davis, 
D. S. Lehrman, J. P. Scott og N. Tinbergen) som hver pa sitt eget omrade tar 
for seg eksperimentelle undersokelser innen sine spesialfelter. Her er ikke bare 
de klassiske undersokelser over maker og stingsild kommet med, men ogsa 
nyere resultater fra finske studier over lemenes atferd og mange studier fra de 

senere ar over forskjellige apers atferd og sosiale organisasjon. Hvert kapittel 
er etterfulgt av en litteraturliste. Boken er rikt illustrert med oversiktlige dia
gram mer og tegninger. Den er stimulerende og tankevekkende lesning og burde 
interessere alle biologer og mange psykologer, ogsa fordi den forsoker a se 
menneskets sosiale forhold i en videre biologisk sammenheng. 

Arne Semb Johansson 

Foreningsmeddelelser 
Sorlandsavdelingen 

Konstituerende mote ble arrangert av Kristiansand Museum 7/2 1964. 
Forste 	ordinrere mote ble avholdt 12/3 1964. Foigende styre ble da valgt. 

Formann: Stud. real. Tore Simonsen. 
Sekretrer: Gymnasiast Carl-Erik Kilander. 
Kasserer: Mekaniker Bjorn Haugerud. 
Styremedlemmer: Arkitekt Olav J. Bjoraa, 

Cand o real. Olav Bowitz, 

Bestyrer Gunnar Dannevig, ArendaI, 

Lektor Edvard Holt, Arendal, 

Gymnasiast Eldar Wranes. 


Sorlandsavdelingens virkeomrade skal vrere begge Agder-fylkene, men 
virksomheten har vrert, og vii bli, konsentrert rundt Kristiansand og tildels 
Arendal. 

Det har vrert arrangert seks ekskursjoner: En var- og hostekskursjon til 
Lista, en bunnskrapningseskursjon i Kristiansand og en i ArendaI, en fugle
sangsekskursjon i Kristiansand og en i Arendal. Deltagerantallet har variert 
mellom 10 og 50. Tre moter er avholdt i Kristiansand med 40, 65 og 75 tilhorere, 
to i Arendal med 40 og 10 tilhorere. Foredragsholdere har vrert bestyrer Gunnar 
Dannevig, konservator Svein Haftorn (konst. mote) og lektor A. Sorensen. 

Sorlandsavdelingen har ellers lagt opp et faunakartotek der medlemmenes 
funn og observasjoner noteres, og satt i gang en registrering av bebodde bever
hytter i storkommunen Krsitiansand. 

Medlemstallet var ved arets utgang 77, derav 13 husstandsmedlemmer. 

StYl'et 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Arsberetning for tidsrommet 5. mars 1964- 16. mars 1965 
Styret har bestatt av: 


Formann : Lektor Carl Molbach-Petersen, Oslo. 

Sekretrer: Stud. real. Hans Haagenrud, Oslo_ 

Kasserer: Lektor Atle Jorstad, Oslo. 

Styremedlemmer: Cando real. Per Brynjulfsen, Sandefjord, 


Lrerer Halvdan Moller, Sandefjord, 
Universitetslektor Bengt Christiansen, Oslo, 
Forstekonservator dr. J. F. Willgohs, Bergen. 

Varamann: Fotograf Dagfinn Moller, Oslo, 
Prosektor Jan 0kland, Oslo. 

Revisorer: Universitetslektor dr. Per Bergan, Oslo, 
Forstekonservator Nils Knaben, Oslo. 
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I perioden har styret fatt melding om at f01gende medlemmer er avgatt 
ved d0den: 

E. Holmen, Rossfjordstraumen, 

Isak Rem0, Rim0ylandet, 

Ole E. Eisrud, Lindlia . 


Arbeidsutvalget har hatt hyppige uformelle m0ter pa Zoologisk Museum, 
T 0yen, hvor sekretreren har sin arbeidsplass. 

Medlemstallet er p.t. 917. Foreningen har fatt 115 nye medlemmer, mens 
48 har meldt seg ut. 

Foreningens 0konomi ml'l karakteriseres som tilfredsstillende. De 0kende 
utgifter er hittil kompensert ved 0kende kontingentinngang.. 

Blant st0rre saker det arbeides med, kan nevnes biocideproblemet. Foreningen 
har tatt initiativ til nedsettelse av en komite (Biocidekomiteen) som arbeider 
med disse sp0rsm:H (se Fauna nr. 3 og 4, 1964). 

Sommerekskursjonen til H a0ya samlet 18 deltakere og var meget vellykket. 
(Se Fauna nr. 4, 1964.) 

Det arbeides med en indeks til de hittil utkomne arganger av Fauna. Dette 
vii lette arbeidet for aile som s0ker opplysninger i eldre hefter av bladet. 

Arbeidet i lokalforeningene ser ut til a ga godt. Srerlig vii vi gi den nystartede 
S0r1andsavdelingen honn0r. Den har en stor del av reren for veksten i medlems· 
tallet. M0tene deres er meget godt bes0kt, og de kan fortelle om opptil 70 
deltakere. Ogsa i Oslo og Bergen har det vrert liv1ig virksomhet. 

Enkelte av lokalforeningene har vansker med a skaffe foredragsholdere til 
sine m0ter. Srerlig gjelder dette S0rlandsavdelingen. For a pt0ve a b0te pa dette 
har vi sendt en oppfordring til en del personer og institusjoner med zoologiske 
interesser om a stille seg til disposisjon dersom de skal ut pa reise som kan 
kombineres med foredrag i en lokalforening. 

Styret 

Regnskapsoversikt 1/2-64-4/2-65 

Beholdning 1/2·64: 
Kasse ........ .... .......... .. ....... . ... . kr. 
Postgiro ....................... ....... ... . » 
Oslo Sparebank ................. . ........ . » 

Inntekter 1/2.64-4/2-65: 

Kontingent ......... . ......... .. ........ . kr. 

Salg av Fauna, srertrykk ..... . .......... .. . » 

Renter ... .. ....................... .. . . . . » 

Salg av Dyrenavn ..... . ........... .. ...... . }) 


12,52 

504,80 


1 801,83 

kr. 

10482,50 
1 098,30 

134,31 
123,00 

}) 

kr. 

2319,15 

11838,11 

14 157,26 

Utgifter 1/2.64 4/2.65: 
Ekskursjon .... . ..... . .... . ... ... ........ 
Kontingent (ref.) .............. ..... ....... 
Fauna, srertrykk .. . ....... . ..... . .. .. . . . .. 
Kontor, porto ....... . .. .. .. ....... ... .... 
Tilskudd lokalavd. . ...... . .. . ..... .. .. ... . 

kr. 
» 
» 
» 
» 

323,50 
107,15 

8 066,49 
1 252,70 
1337,31 

Arsm0te ................. . ... . .... ...... . » 157,80 
Indeks for Fauna . ... ...... . ........... . .. » 245,20 

kr. 11 490,15 

Beholdning 4/2.65 : 
Kasse ... ... .. . .......................... . kr. 52 ,67 
Postgiro ....... .. ..... .. ..... .. ...... . ... . 
Oslo Sparebank .... . ... . ................. . 

» 
» 

573,14 
2 041,30 

» 2667 , 11 

kr. 14 157,26 

Oslo, 4. februar 1965 
Atle Jorstad (sign.) 

kasserer 

Regnskap og bilag er revidert og funnet i orden: 
Oslo, 13. mars 1965 

Per Bergan Nils Knaben 
(sign.) (sign.) 

NAVF: 
Beholdning 1/2.64 . . . . ...................... kr. 4089,56 
Bevilget for 1965 .... ... . . .. ....... . .. .... .. » 7 000,00 

kr. 11 089,56 

Betalt for Fauna 1/64 kr. 2 717,35 
» 1 376,21 Betalt for Fauna 2/64 

Betalt for Fauna 3/64 }) 3 316,25 
» 7 409,81 

kr. 3 679,75 Beholdning 4/2-65 

Arsm0tet 1964 
Arsm0tet ble holdt i Velferdsbygget pa Blindern tirsdag den 16. mars 1965. 

Dagsorden : 
Arsberetning. 
Regnskap. 
Valg. 
Arsm0tet 1965. 
Eventuelt. 

Formannen lektor Carl M0lbach·Petersen apnet m0tet med a 0nske de 
framm0tte velkommen og mintes de avd0de medlemmer. Arsberetningen ble 
opplest og vedtatt . I kassererens fravrer la formannen fram regnskapet. 

Valg: Pa forrige arsm0te ble det nedsatt en valgkomite besraende av professor 
Rolf Vik, f0rsteamanuensis Age Jonsgard og universitetslektor Arne W. Martin
sen. Ingen i komiteen hadde h0ve til a m0te, og deres forslag ble lagt fram av 
formannen. Komiteen foreslo f01gende forandringer i styret : Cand.reaI.Jon-Arne 
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Sneli som ny kasserer etter lektor Atle J0rstad. Sneli er ansatt ved Zoologisk 
Museum i Oslo hvor ogsa sekretreren har sin arbeidsplass. Videre foreslo 
komiteen dr. philos. Halvard Vegar Hauge som nytt styremedlem i stedet for 
cando real. Per Bryniulfsen som har flyttet til Sandefjord og derfra har NZF 
allerede et styremedlem. F0rstekonservator Nils Knaben hadde frasagt seg 
gjenvalg til revisor, og som ny revisor ble foresliltt universitetslektor dr. Kare 
Eigmork. Aile forslag ble vedtatt av arsm0tet. 

Styret fikk saledes denne sammensetning: 
Formann: Lektor Carl M01bach·Petersen, Oslo. 
Sekretrer: Stud. real. Hans Haagenrud, Oslo. 
Kasserer: Vit.ass. Jon.Arne Sneli, Oslo. 
Styremedlemmer: Rektor dr. Halvard Vegar Hauge, Kristiansand S., 

Universitetslektor Bengt Christiansen, Oslo, 
Lrerer Halvdan M0ller, Sandefjord, 
Forstekonservator dr. J. F. \1(!illgohs, Bergen. 

Varamenn: Fotograf Dagfinn Moller, Oslo, 
Prosektor Jan 0kland, Oslo. 

Revisorer: Universitetslektor dr. Per Bergan, 
Universitetslektor dr. Kare Elgmork. 

Valgkomiteen ble gjenvalgt. 
Arsmotet 1965: Arbeidsutvalget fikk fullmakt til 11 legge neste arsm0te der 

det matte hove best, fortrinnsvis utenfor Oslo. 
Eventuelt: Arbeidsutvalget hadde mottatt to forslag fra cando mag. Reidar 

Mehl. 
Forslag I: Utlyse prisoppgaver i zoologi for amat0rer slik som tidligere er 

forsokt. - Arsm0tet gay sin fullmakt til dette. 
Forslag 2: Gaveabonnement pa FAUNA tilsvarende den ordning andre 

tidsskrifter har. - Dette fikk ogsa tilslutning fra ilrsm0tet, og det ble vedtatt 
at konringenten skal vrere den samme som for et vanlig abonnement. Arbeids· 
utvalget fikk fullmakt til a finne den mest praktiske ordning. 

Mehl tok ogsa opp redigeringen av FAUNA. Han mente det trykkes for 
lite stolf for den zoologiinteresserre amator, og at det burde tas mere omsyn 
ril amatorenes mening om hva som er interessant i naturen, hvilket ofte avviker 
fra den skolerte zoologs mening. Stensrud mente det burde trykkes mer spesial· 
stolf for amat0rene. - Brinkman og Myrberget advarte mot for sterk populari. 
sering, da dette kunne fore til at fagzoologene taper interessen for foreningen 
og tidsskriftet, og dermed rive bort noe av grunnlaget for NZF. Stensrud og Mehl 
ville ha bestemmelsesnokler trykket i bladet. Dette ble im0tegatt med at de er 
av et slikt omfang at det er praktisk ugj0rlig a trykke dem i ridsskriftet . Det ble 
istedet foresliltt at de bestemmelsesn0kler som Universitetet i sin tid gay ut og 
som n1l er gatt ut, blir gitt ut igjen og at de blir gjort tilgjengelige for medlemmene. 
Videre ble det minnet om de fagzoologer som er faglige kontaktmenn for 
medlemmene. 

Brinkman etterlyste komiteen som skal gi ut liste over norske navn pa 
invertebrater. Fjelldalen, som er formann i insektkomiteen, kunne for egen del 
opplyse at hans komite var i arbeid. Molbach·Petersen lovet at arbeidsutvalget 
skulle presse pa komiteen. 

Etter arsm0tet holdt dosent dt. R agnhild Sundby foredrag om «Biologisk 
kontroll», hvor hun paviste hvilke biologiske alternariver vi idag har til biocidene. 

Til slutt var det selskapelig samvrer med servering. 
Styret 

Opprop 

GIFT-D0D? 

I 1965 er det av interesse 11 fa undersokt om det forekommer kvikksolv 
(fra «beiset» sakorn) i selvdode fugler og pattedyr i nrerheten av dyrket mark. 

Blant de dyrearter som er utsatt for den slags forgiftning, kan i forste rekke 
nevnes korn.etende smafugl, smagnagere, {asaner, kraker, ville duer og stokk· 
ender; i annen rekke de rovdyrene som eter disse dyrene. 

Selvdode dyr (fallvilt) bor innsendes, hvis de finnes i fersk tilstand, til 
Veterinrerinstituttet, Ullevitlsveien 68, Oslo 4. 

Oppgi navn og adresse og stedet hvor dyret ble funnet. Mindre dyr b0r 
sendes hele og .uapnet. Bruk helst i kke plastposer, da dette fremskynder 
forratnelsen. 

Hj. Munthe·Kaas Lund, 

forsoksleder ved 


Statens viltundersokelser, Vollebekk 


Prisoppgaver 

Etter vedtak pa siste arsmote vil NZF atter utlyse prisoppgaver 

zoologi for amatorer. Vi ber derfor medlemmene sende inn forslag til 

oppgaver. Forslagene bor vrere sekretreren i hende innen 15. okt. 1965. 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 
Zoologisk museum, Sarsgt. 1, Oslo 5 
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