
~ 
WETZLAR 

100 0/0 
Iyskraftigere 
Bino-Tuber 

Alle LEITZ binokulartuber blir heretter forsynt med et nytt intefer
ensbelegg for ii motvirke lystap i fordelerprismet. Dette betyr at 
med samme lysstyrke i preparatet er billedet nii dobbelt sii lys
sterkt som tidligere, eller omvendt; med samme lysstyrke som 
tidligere er idag objektbelastningen den halve. 
Dette er en meget verdifull forbedring, spesielt med tanke pii de 
lyssvake effekter ved fasekontrast, fluoresens, m!!1rkfelt, polarisert 
lys og ved lite reflekterende preparater i piilys. Den reduserte 
objektbelastning er viktig for unders!!1kelse av levende preparater. 
De nye, lyskraftige binokulartubene fra LEITZ er alle merket med 
bokstav . D •. 
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Horn og gevir 

Av ]orgen A. Pedersen 

Blant de sp0rsmal som daglig kommer til Universitetets Zoolog
iske Museum i Oslo, er det noen som er blitt besvart av osteologisk 
avdeling flere ganger. Disse vanlige sp0r~ malene kan formuleres 
omtrent sl k: «Hvilken forskjell er det pa horn og gevir? Kan en 
avlese et dyrs alder pa horn og gevir? Hva er nyvler? -. parykk
gevir? Hvilken nytte gj0r horn og gevir? Brukes de til medisin? 
Hva er et gullmedalje-gevir ?». 

I det f01gende skal jeg gi en samlet fremstilling angaende disse 
sp0rsmal. 

Forskjellen pa horn og gevir 
Pa hodet til noen pattedyr fins forholdsvis lange, ubevegelige 

utvekster som breres hele livet. Det er horn. Andre pattedyr har 
en lignende hodepryd som imidlertid skiftes hvert ar. Det er gevir. 

Nar det gjelder horn, kan hudens ytterste lag, hornhuden, i noen 
tilfeller danne et tynnere eller tykkere lag av hornsubstans. 



Fig. 1. Partrett ali der 'wire nesllOrnet ag skjematisk frc1llstilling at! anatamien . 

Neshornene har ett elIer to uparrete horn. Figur 1 viser hodet 
av det hvite neshorn og skjematisk hvordan hornene er festet. 
Hele hornet bestar av hornstoff, likesom har, og er altsa en over
hudsdannelse. Fra grunnen strekker seg mange, stadig tynnere 
hudpapiller opp i hornkjeglen. Denne sitter direkte pa snuten uten 
knokkelkjerne. Pa kraniet er det hos neshorn bare en fortykkelse 
som basis for hornet, slik det ogsa fremgar av figuren. 

Fortidspattedyr fra flere av de systematiske gruppene hadde 
knokkelutvekster pa hodet alIerede tidlig i utviklingshistorien. 
Disse utvekster var sannsynligvis d ekket av hud med har eller 
kanskje et hornlag. 

EPIGAULUS ca. 40 em Mioeen N·Am. 

(etter Gidley) 


Fig. 2, Skjcletcct av en gnager fra terticertiden. 

Pa snuten haclde den et par ham, som nak val' tit nytte under gravearbeicl. 


Epigau[us Val' en gnager som pa snuten hadde et par svce re 
utvekster, som en ser pa figur 2. Blant de alIer eldste hovdyrene 
vat 'den store, klumpete Uintatherium scerlig velutstyrt. Den hadde 
hele tre par hornlignende utvekster pa henholdsvis nese, oV'erkjeve 
og isse. Arsinoicherium var stor som et neshorn, og som figur 3 
viser, hadde den et par kolossale horn pa snuten og et par ;ma 
pa pannen. Nar det gjelder vekt og storrelse pa horn, sa har dette 
pattedyret ubestridt verdensrekorden blant aIle virveldyr. 

Parrete horn elIer et gevir finner vi imidlertid i natiden bare 
i drovtyggergruppen, underorden Ruminantia. 
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ARSINOITHERIUM ZITTELI 
(etter Andrews) 

Fig. 3. Rckanstruksjanstegning at! en star, harnet subungulat fra egy/>tisk aligacen. 

Anatomien viser felles bygningstrekk, men understreker ogsa 
forskjellen pa horn og gevir. 

Drovtyggerne er enestaende derved at hos noen av dem dannes 
et ekstra knokkelpar, os cornu, i lcerhuden. Det skjer over et par 
pannebensutvekster som kalles hornstilk. Hudknokkelen, os cornu, 
far fast forbindelse med det egentlige skjelettet ved a smelte 
sammen med hornstilken. Det hele er dekket av huden. 

Utformingen av denne strukturen er forskjellig hos de ulike 
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RAOYR MUNTJAK OKAPI SJIRAFF GAFFELANTILOPE KU 
(end ret etter Boas) 

Fig. 4. Ulike typer av horn og gevir. 

dmvtyggerarter og -grupper. Noen eksempler skal na gjennomgas 
med henvisning til figur 4. 

Sjiraffen har minst ett par horn hos begge kjonn. Hvert horn 
har en benkjerne (hornstilk + os cornu) dekket av hud med har. -
Okapien horer til sjiraff-familien og har et par lignende horn, men 
bare hos hannen. Pa toppen av hornet sitter imidlertid en ganske 
liten, naken bentapp (os cornu), en rudimentrer stang. 

Hjortefamilien har mange medlemmer. Muntjakken er en liten 
asiatisk hjort. Hannen har permanent et par lange, harkledde 
rosenstokker (hornstilker). Pa toppen av disse dannes hvert ar en 
liten, forgrenet stang (os cornu). De to stengene utgjor tilsammen 
geviret som altsa kastes arlig. 

Radyret (figur 4) og de andre norske hjortedyrene, hjort, elg, 
og rein har en lignende utforming av geviret. Rosenstokken er 
imidlertid ganske kort. Den peker ut til siden hos elgen, men 
oppover hos de andre. Rundt den nederste del av stangen er det 
en krans av uregelmessige benknopper, rosenkransen. Stengene far 
en karakteristisk form, og de utgjor det artstypiske geviret, som 
vi kommer tilbake til senere. 

De slirehornete, overfamilie Cavicornia, omfatter antiloper, 
storfe, geiter og sauer. De har vanligvis ett par ugrenete horn som 
bestar av en benkjerne, horns[o eller steile (hornstilk + os cornu). 

Denne er dekket av hud. Fra overhuden dannes et dekke av 
hornstoff, hornsliren. Pa figur 4 er som eksempel valgt kua. 

Gaffelantilopen er Amerikas eneste sidestykke til den gamle 
verdens antiloper. Den er ogsa enestaende ved at hornsliren er 
forgrenet og at den kastes hvert ar. Fra den skinnkledte steile 
dannes en ny hornslire under den gamle. En kan ane har som 
stikker ut gjennom sliren (figur 4), hvilket ellers er sjelden hos 

andre hornbrerende dyr. 
Gangen i denne anatomiske oversikten er ikke ment a skulle 

angi den utviklingshistoriske rekkefolge. 

Morfologien viser ogsa forskjellen pa horn og gevir. Med ett 
unntak, gaffelantilopen, ' er horn ikke forgrenet i motsetning til 
gevir. I det folgende omtales noen eksempler, fortrinnsvis norske. 

Hos de slirehornete kan hornene vrere boyd og vridd til en 
fasong som er karakteristisk for arten. Hannen har gjerne det 

Fig. 5. Nyf/add hode av en norsk moskusokse. 
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st0rste hornpar, og hunnen kan helt mangle horn. Hos storfe og 
geiter har begge kj0nn horn, eller - som kjent fra tamferaser 
begge kj0nn er kollet, dvs. uten horn. Hos sau fins derimot raser 
der begge kj0nn er hornet og andre hvor vreren er hornet og s0ya 
kollet, og hos atter andre raser - de fleste - er begge kj0nn kollet. 

Firehornsantilopen i India er en av Asias fa representanter for 
antilope-gruppen. Den skiller seg ut derved at bukken har to par 
horn som er sma og nesten rette. Hunnen har ingen horn. 

Moskusfeet er eneste ville representant for de slirehornete 
i Norge. Hornene er sa brede ved roten at de dekker hele pannen. 
De har retning til siden og nedover. De blir stadig tynnere, og forbi 
kinnet b0yer de fram, ut og oppover til en lang spiss. Forholdet 
illustreres med figur 5, som viser hodet av en nyfladd, trears 
moskusokse skutt i Oppdal i 1964. 

Hos hjortedyrene er det bare hannen som har gevir. Det eneste 
unntak er reinen. Simla har jo ogsa gevir. 

Kronhjortens stenger har sidetakker som har navn etter plasser
ingen, slik det er vist pa figur 6. Den 0verste sidetakk, som sjelden 
forekommer, kalles ulvetakk. I toppen sitter den begerformete 
kronen som dannes av tre eller flere takker. Takker kalles undertiden 
ogsa spir eller spisser. 

Fig. 6. Gevir og stang av kronhjort. Tegningen viser de mal en rna ta til poengberegning. 
(Etter N'].F.F.) 
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Fig. 7. En tamreinbukk av fjellreintypen. Geviret er i bast. 

EIgoksens gevir bestar av to stenger med flere spiro En finner 
to typer, cervin og palmat. Cervin betyr hjortelignende, og stengene 
er da noe nrer runde i tverrsnitt. Palmat betyr plateformet, og da 
er stengene skovlformete, fj0lgevir. Geviret til norsk elg kan 
maksimalt male nesten 1,5 m mellom ytterpunktene. Til sammen
ligning kan nevnes at den store amerikanske elgen kan ha gevir 
pa opp til 2 m i bredden, mens det st0rste gevir blant aIle hjortedyr 
ble baret av irske kjempehjort i kvartrertiden, og det hadde en 
spennvidde pa over 3 m. 

Reinens gevir har bitakker i likhet med hjortens, men de er 
til dels forgrenet. Selve stang en gar f0rst bakut og b0yer sa framover. 
I alminnelighet er et gevir noe nrer symmetrisk, men det er ikke 
reinens. Ofte mangler den ene 0yetakk og den andre er fj0lformet. 
Fjellreinens gevir er en cervin type med stor spennvidde (figur 7), 
mens skogreinens er mer palmat, idet mange spisser er utflatet. 
Dessuten har skogreinens gevir lit en spennvidde, stengene star tett. 
En sier at geviret er trangt eller at det har lite utlegg. Vi har ikke 
skogreintypen her i Norge. 
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Rabukkens stenger har to forgreininger, slik at geviret far seks 
ender. I noe h0yere grad enn de andres er rabukkens gevir furet 
og knoppet. «Det har peden>, sier man. 

Utvikling med alderen 
Hos de slirehornete 0ker steilen i lengde og tykkelse med 

alderen, og det avsettes nye lag innvendig i hornsliren. Pa grunn av 
slitasje kan veksten imidlertid ikke brukes til aldersbestemmelse. -
Som kjent fra ku, dannes en ring nederst pa hornet 5-8 maneder 
etter kalving. Slike ringer (figur 8) er en alderskarakter hos eldre 
kuer, idet antall ringer pluss tre gir alderen i ar. Hos moskusfe 
blir det nedre parti av hornene over pannen bredere og kraftigere 
med arene. 

Hos hjortedyrene vokser hvert ar fram stenger dekket av hud 
og bar fra rosenstokken. Geviret er i bast (figur 7). Nar det er 
ferdig utvokst, t0rker huden inn, og geviret feies rent mot busker 
og tner. Geviret baores i parringstiden, hvorpa det begynner en 
nedbrytning av knokkelvevet like over rosenstokken. Til slutt 
brytes stangen av i dette bruddstedet, geviret kastes. 

Fig. 8. Et hom ira en gammel ku. 
(Fra Zoologisk Museum, Oslo.) 

Det har hendt at den lykkelige finner av en fallstang etter 
systematisk leting har funnet den andre like i merheten. Det tolkes 
slik at dyret som har kastet den ene i mange tilfeller s0rger for 
snarest a bli kvitt den andre. 

«Hvorfor finner en sa sjelden gevir i naturen ?», er ogsa et 
tilbakevendende sp0rsmal. Grunnen er vel bl.a. at mange plante
etende dyr gnager pa demo Reinen er kjent for a gnage pa fallstenger, 
men mus, hare, ekorn o.a. opps0ker dem ogsa. Det kan ha sammen
heng med disse dyrs salthunger, og etter mitt inntrykk star fall
stenger i h0yere kurs enn andre skjelettdeler som ligger igjen 
i naturen. 

Den nyf0dte kalven har slett ingen pannepryd, men nar rosen
stokken er dannet, skyter det fram ugrenete stenger, spissbukk. 
Neste ar kan det bli en enkelt forgrening, gaffelbukk, og med 
alderen blir det flere spisser. Slett ikke alltid gar det slik, og en 
kan ikke slutte seg til alderen direkte etter antall spiro - Hos 
hjorten og elgen snakker man om en seks-, atte-, ti-, tolvender osv. 
Imidlertid er det ikke alltid samme antall spisser pa begge stenger, 

Fig. 9. Kranium at! en firehomet norsk sau «islandsk rase». 
(Fra Zoologisk Museum, Oslo.) 
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og da sier man f.eks. «en ulik sekstenender», idet jegeren naturligvis 
runder oppover. 

Som et eksempel pa avvik fra regelen for gevirutvikling kan 
nevnes at man har funnet en knapt arsgammel rabukk, som allerede 
var en seksender. 

Dannelsen av horn og gevir har forbindelse med produksjonen 
av kj0nnshormoner. Ved kastrering av vrerlam blir hornene som 
hos s0ya. 

Sykelige dannelser 

Hos de slirehornete hender det at en hornslire uten benkjerne 
vokser fram av pannehuden. Slike dannelser kalles nyvler, og de 
kan finnes hos avkommet etter kryssing mellom hornet og kollet 
storfe. 

Et abnormt antall horn forekommer i stammer av ulike saueraser 
pa de forskjelligste steder av jordkioden. Ved kl0ving oppstar ett, 

Fig. 10. Kranium av tamrein med en ekstra stang foran det normale par. 
En ser bare rosenstokken til disse. (Fra Riksmuseet" Stockholm.) 

to, ja til og med tre ekstra hornpar. Firehornet sau (figur 9) er 
likevel den vanligste av disse abnormiteter. Jordfunn fra mellom
aideren i Lund har vist at ogsa da forekom denne «tetracom

mutasjonen». Det er i dag bare hos firehornsantilopen at denne 
karakteren er konstant. 

Hos hjortedyrene kan abnormt antall stenger ogsa forekomme. 
Figur 10 viser kraniet av en tamrein som har hatt tre stenger j men 
de to normale er felt. 

Av og til opptrer parykk-gevir. Det er skinnkledde misdannelser 
som ikke feies og ikke kastes. De kan i enkelte tilfeller bre seg sa 
de dekker 0ynene. Pary kk-gevir kan oppsta etter skade pa testikiene. 

Syke og gamle hundyr kan fa antydning til gevir hos arter der 
hunnen ellers er kollet. 

Funksjon 
Vi kan snakke om horn og gevir som dyrenes hodepryd, men 

om det na ogsa er «pent» i dyrenes 0yne, er vel vanskelig a fa vite. 
En rna likevel regne med at horn og gevir har betydning for kur
makeri og revirhevdelse i forbindelse med imponere-positur. Fra 
denne er det sjelden langt til vapenbruk. Det er kjent at f.eks. 
fjellsau og hjort kan kjempe drabelig i parringstiden. Horn og 
gevir kan anvendes til forsvar mot artsfrender savel som fiender. 
En sjelden gang kan horn og gevir fungere som redskap, om ikke 
annet sa til kl0pinne. 

Reinen er et arktisk dyr med varmeisolerende pels. Det kan 
ikke vrere tvil om at i den del av sommeren da basten er blodrik, 
fungerer geviret hos begge kj0nn som varmeavleder. 

Om vinteren har geviret hos reinen muligens ogsa en funksjon. 
I fangenskap har jeg sett en liten spissbukk jage en stor bukk 
uten gevir fra matfatet. Stor-bukkene kaster tidlig, mens simler og 
ungbukker kaster sent. Det er derfor en mulighet for at de sistnevnte 
kan jage bort en kraftig bukk, som nettopp har gravd gjennom 
sn0en ned til reinlaven. I sa fall gir geviret de svakere bedre beite
muligheter om vinteren. 

Sjiraffen bruker bare benene som vapen og plukker f0den med 
sin lange tunge. Savidt jeg kan skj0nne, er sjiraffens horn uten 
noen som helst funksjon. 
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Anvendelse 
Helt fra mennesket begynte a bruke redskaper har horn og 

gevir etter alt a domme vcert yndet ramateriale. I dag har kunststoffer 
o.a. erstattet dem. Likevel ser man en og annen kniv med skaft 
av horn eller takk. Horn ble lenge brukt til fremstilling av lim. 

Hjortetakksalt er et bakepulver som tidligere ble utvunnet av 
knokler - na av ammoniakkvann. 

I farmakologien har horn og gevir hatt en forunderlig stor plass. 
Fra mange dyrearter ble de brukt til medisiner, scerlig afrodisiaka, 
etter a vcere utvalgt med omhu og pulverisert. Enna i dag skal 
forbruket vcere anseelig i ostlige land. Det pastas at jakten for 
a skaffe ramaterialer er en trusel for £lere dyrearters fortsatte 
bevarelse. Det gjelder f.eks. et storvilt som neshorn. I noen zoolog
iske museer har en funnet skrapemerker pa hornet til utstilte 
neshorn som ikke var beskyttet i en monter. Troen pa en virkning 
fins altsa ogsa her nord. 

Hos oss har gevir og horn betydning som trofe. Preparantfirmaet 
Ward i London forer register over de storste og £lotteste av alle 
slags trofeer i hele verden. Ogsa her i Norge blir store gevirer bedomt 
i regi av Norges ]eger og Fisker Forbund. En maIer lengde, spenn
vidde, stangomkrets m.m., slik det fremgar av figur 6. En vurderer 
farge og perler og kommer til en poengsum, som avgjor om geviret 
i internasjonal konkurranse er verdig til bronse-, solv- eller gull
medalje. Slike £lotte trofeer kalles kapitaler og kan presenteres pa 
store utstillinger. 

Avslutning 
Det er riktignok vanlig sprakbruk i Norge a snakke om f.eks. 

reinens horn, men det er likevel et sporsmal om det ikke kunne 
vcere fruktbart a skjelne mellom de to typer av hodepryd, horn 
og gevir, slik en gjor i mange norske dialekter og pa andre sprak, 
f.eks. engelsk. 

Om vi slutter med et lite tilbakeblikk, sa haper jeg a ha gjort 
klart at det pa mange mater er en vesentlig forskjell pa horn og 
gevir. Gevir er rent knokkelvev som kastes bort hvert ar, mens 
horn er blivende knokkelvev, permanent dekket av hud, hvor 
hornhuden kan danne en hornslire. Tabell 1 gir en oversikt. 

Tabell 1. Horn og gevirs anatomi 

Panneutvekst Os cornu Dekke 

Hjortedyr .. .. rosen· stang kastes bast 

} b,~,stokk 

Gaffelantilope horn steile 1 horn
stilk blivende 

slire 

Slirehornede .. horn steile J blivende 
ho= }stilk slire 

blivende 

Sjiraff........ horn steile behil.ret 
stilk hud 

Summary 
Horns and antlers 

In Norwegian language the word horn is commonly used both for horns 
and antlers. The anatomy and morphology of horns and antlers are described, 
and the differences between them pronounced. 
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«Levande fossilar» 

Av Rasmus Lyngnes 

Ein elev i biologitimar eg hadde - langt til bake - spurde meg 
nyleg om eg kunde nemne namnet pa eit par dyrearter som i mitt 
pensum i studietida pa ein serleg mate hadde vekt mi interesse. 

Svaret lag parat. Tre dyrearter hadde i mi lreretid, kvar for 
seg og saman, gjeve meg spesielle og lrererike lengdesnitt i soga om 
livet pa jorda var. Det eine dyret er kalla Dolkhalen, Xiphosura, 
det andre Perlebaten, Nautilus, og det tredje Br00glen, Sphenodon. 

For det f0rste er serleg to av desse dyra urgamle livsformer, 
for det andre representerar dei kvar si store dyrerekkje, og for det 
tredje er dei alle tre slekt eller art som dleine lever att etter uvanleg 
talrike nrerstaande dyrefrendar som alle d0de ut. 

Den f0Tste av desse dyra - Dolkhalen - representerar ledd
dyra. Dolkhalen har idag to slekter i austasiatisk farvatn og vart 
i si tid kalla Moluk-krepsen, medan ei slekt idag er i full trivsel 
ved Nord-Amerikas austkyst. 

Dolkhalen, sett fra ryggsida, minner med sitt panser om ei 
skei med innsida ned og med eit hakk i kvar sidekant, medan 
skeiskaftet er kort og spissa til som ein dolk. Men sett fra undersida 
er dyret segmentert med 6 par lemer pa eit hovud-bryststykke og 
6 par lemer pa ein bak-kropp. 

Denne livsform er a finne forsteina i sedimentrere, fjellharde 
mudderlag fra Kambrisk tid for ca. 550 millionar ar sidan. 

No syner det seg at nolevande Dolkhalar har ungar som pa 
eit stadium i sin vokster har ein ledd-delt bakkropp og ein hale. 
Dette forstadiet liknar i mangt og mykje pa dei eldste kjende 
representantar for dolkhale-stammen, dei sokalla sjeskorpionar som 
alle er utd0de. Men det minner ogso om ei anna gruppe utd0de 
ledd-dyr som var vide utbreidd i jorda si oldtid og er kalla Trilo
bittar, eit namn som peikar pa deira tredelta panser. 

I det ovale panser var hovudet med sine 5 samansmelta segment, 
kroppen med ei rekkje t0rlege ledd, og so halen med eit varierande 
tal samansmelta ledd. 

Panseret var av kalk som etter maten eigna seg godt til forsteining 
og vitskapen kjenner idag ei mengd med ulike trilobittar. 

Trilobittane er mellom dei f0rste dyr vi kjenner og levde 
allereide i f0rste Kambriumtida for ca. 600 millionar ar sidan. Dei 
falda seg etter kvart ut i eit utal av variantar, arter og slekter og 
breidde seg ut i alle tempererte og varme hay. Trilobitt-fossilar er 
funne i kambriske, ordovikiske og iduriske lag i Oslo-feltet og 
m. andre har professor St0rmer i Oslo granska trilobittar og kome 
fram til intressante resultat, som er for spesielle til a ta med her. 

Trilobitt-faunaen heldt livet gaande i ca. 400 millionar ar, men 
i Permtida for kring 200 millionar ar sid an, ringde d0dsklokkene 
for desse talrike og gamle pionerane i ledd-dyrrekkja, og dei d0ydde 
alle ut. 

Arsaka til det er ukjend. Og like ukjend er arsaka til at Dolk
halen enna er livslevande. Den form Dolkhalen hadde, som mer 
trilobitt-frende. i trilobitt-tida, er stort sett som idag. 

Med ein Dolkhale i handa vaknar hos oss ikkje berre utd0yings
tragedien hos sj0skorpionar og trilobittane, men spursmalet om 
dei funksjonar og livskraftige faktorar som til no har halde liv 
i Dolkhalen. 

Medan nrerstaande dyr d0de ut og nye ledd-dyr i moderne form 
og effektiviserte funksjonar etter kvart dukka fram og auka kon
kurransen i kampen for tilvrere, klarte Dolkhalen livsvanskane 
trass sin primitive arv. 

Den levande Dolkhale idag er ei biologisk gate. Han er ein 
av desse organismar som for livshistorisk interesserte har noke av 
den usynlege og magiske aura kring seg og som ligg i paradokset 
«levande fossilar». 

Det andre av desse tre dyra, Nautilus, representera blautdyra og 
serleg da blekksprutane. Nautilus-slekta lever no noke spreidd i det 
Indiske hay og Stillehavet. 

Sj0lve dyret med si kappe, si kappehole og inndregne armar, 
ligg i ytste enden av eit uventa langt, kegleforma kalkskal, som er 
kveila opp i plan spiral som ei klokkefj0r. Og dette opprulla 
kremarhus er sers merkeleg. 

Det har innvendig ei rad med tverveggjer med rom mellom 
veggjene, og fra bakenden av sj0lve dyret i ytste romet gjeng ein 
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siifo, ein fin streng midt gjenom alle tverveggjer og gjenom roma 
meIlom veggjene heilt inn til det minste romet inst i spiralen. Og 
aIle disse rom i spiralen er fyllte med gass utskild av bakkroppen 
i dyret. 

Denne gassfyIlte skal-spiralen er hos Nautilus ca. 15 em tvers 
over, medan sjolve dyret samandrege i ytste romet har langt 
mindre volum. Det gassfyllte skalet gjer dyret lett i sjoen og er 
soleis eit hydrostatisk organ. Challenger's ekspedisjon i 1875 fann 
eit Nautilus eksemplar pa 550 m djup medan den hollandske 
biolog Rumph hadde i 1705 set Nautilus med armane utstrekte, 
symje fort i overflata. 

Det gassfyllte, spiralforma kalkskalet, med sjolve blautdyret 
plasert i det perifere skalromet, er ein merkeleg konstruksjon, ein 
biologisk arkitektur som hadde si glanstid fra forste del av oldtida 
og gjenom heile mellomtida for jorda var. Men denne type blautdyr 
levde allereide i Ordovicium-tida for over 500 millionar ar sidan. 
Dei nreraste frendane til Nautilus held stort set pa dei same form
liner, medan ei anna gruppe heldt fram med stadig nye utgreiningar 
mot nye karakterdrag som er tydeleg i dei skal som godt har halde 
seg som fossil. Det var denne ekspansive blautdyrgruppe som er 
kalla Ammonittar som med sine uventa framsteg og gatefuIle avgang 
har i serleg grad interessera paleontologisk vitskap. 

Denne vitskap har i sedimintrere lag funne som fossilar over 
2500 nautilusarter og over 5000 arter av frendegruppen Ammonittane 
og mange av desse pa ymse fosterstadier. Storleiken er ymist. 

Museet i Munster har eit ammonittskal som tvers over spiralen 
er 2,5 meter, den oppkveila royra nrer 7 m lang og ytste og siste 
luftkammer er i tvermal over ein halv meter. 

Men slike blautdyr-kjemper, med denne skalform, markerar 
ikkje berre toppen i storleik, men varslar om -at undergangen var 
nrer. Mot slutten av krittida, siste periode i Jorda si meIlomtid 
for ca. 70 millionar ar sidan, dode Ammonittane ut. 

Dette faktum er ei av dei store biologiske gater. lover 400 
millionar ar var denne blautdyrtype ei livsfrisk dyregruppe som 
serleg i perm-jura tida var ein dominerande organisme, og er 
utbreidd leidefossil i desse lag i dag. 

Og dei nreraste Nautilus-frendane hadde stort sett same lagnad. 
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Berre eit par artar er enna levande i dei to nemde havstrok. Ein 
slik Nautilus i handa er nok eit tagalt vitne, men har som Dolkhalen 
ei underleg evne til a fa liv i var lrerehug og sporjande tankegang. 
At ei dyretype greiner seg ut i form, og geografisk utvidar sitt 
livsrom, er vel no kjent av dei fleste. Mindre veit vi om dei biologisk 
motsette tilhove nar ei blomande og vidt utbreidd dyregruppe 
gjeng attende og doyr ut. Men enna vanskelegare kan det vere 
a peike ut dei verkande faktorar nar ei eller to arter kan berge 
livet medan alle nrerstaande arter er domde til den tragiske arts
doden. 

Nautilus som studieobjekt forer inn i so mange spursmal og 
vanskelege problem. Kunde det dominerande skalet hos am
monittane i hove til blautdelen tenkjast a verte ein negativ faktor? 
Det vi veit om blekksprutane idag synest a tyde pa det. Blekk
sprutane er beinveges rettlingar etter dei gamle nautilidane og er 
idag toppen over alle blautdyr. Med sitt vernande blekk, sine 
fuIlkomne augo og sin intelligens er dei idag herrar i so mange hay. 
Men ammonittskalet hos aIle desse er gatt tilbake. Hos nokre 
tiarma blekksprut finn vi enna sterkt redusert skal, men hos dei 
attearma er ogso desse skalrudiment borte. 

Pa denne mate vert Nautilus noke av ei levande anakronisme, ei 
antikvarisk livsform som trass idette, eIler kanskje difor, enna 
idag held artsdoden borte i ei nadelaus verd oppfyllt av moderne 
konkurrentar. 

Det er enna mange menneske som har evne til a verdsetje 
antikvariske ting, og det er sikkert mange som vil merke noke av 
det same framfor den fleire hundre millionar ar gamle livsform 
som blautdyret Nautilus faktisk er. 

Den tredje fornemnde dyreart representerar ryggradsdyra og 
har slektsnamnet Sphenodon og artsnamnet punctatus. Det er 
verkeleg ei einsleg og einaste nolevande krypdyrart med anatomiske 
karakterar som elles er a finne berre i gamle, utdode fossile krypdyr 
heilt tilbake til perm-tida for ca. 200-250 millionar ar sidan. 

Sphenodon punctatus lever na pa eit par sma oyar ved nordenden 
av New Zealand. Det er ein halv meter langt med relativt spiss 
snute, pigga ryggkam og ein lang, kraftig hale tekt med fleire rader 
skjelplater og syner utvendig at dette er eit krypdyr. 
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Men det var Sphenodons indre anatomi som i 1867 sette 
systematikaren Gtinther i dei st0rste vanskar. Han fann ingen plass 
for dette dyret mellom nolevande 0gler, slangar, skilpadder eller 
krokodillar, men at det i grunnen h0yrde heime mellom fossile 
krypdyr fra juratida. Det er tenner og bein i hovudet, tverbein 
i sideriva, eit rudimentrert tredje auge oppe pa hovudet, men fram 
am alt er det ryggraden med sine uthola endar pa ryggtolane, og 
i mellomroma utfyllte med tilsvarande dobbelt konvekse segment 
ftil ryggstrengen, som her tydeleg syner anatomisk likskap med 
det vi idag framleis finn hos fiskane og hos primitive padder. 

Liknande karakterdrag hadde krypdyr som levde i trias- og 
jura-tid a for kring 160 millionar ar sidan, og Sphenodon vert soleis 
ein levande attegangar - ein «levande fossil» ftil krypdyrtida. Som 
nemnt kan denne arten finnast heilt tilbake til perm-tida, og fra 
trias og jura kjenner vi einskilde former som var svert like den 
nolevande Sphenodon. Rhynchocephalia, som denne orden heiter, er 
ikkje direkte i slekt med noen annan nolevande 0gle eller med 
dei fossile kjempe0gler, men han stend nrer det sams opphav for 
begge desse grupper. 

Men trass i alt er Sphenodon den av dei nolevande krypdyr som 
stend dei utd0de skrekk0glene nrerast. Vi har alle lese am desse 
merkelege skapningar, kanskje set dei svrere skjelett i museer og 
studert dei eventyrlege rekonstruksjonar i b0ker og blad. Vi har 
h0yrt om planteetande landformer, som vart opptil 25 m lange, 
eller tobeinte rov0gler over 5 m h0ye. Og vi veit na at f0relauparane 
for Sphenodon levde saman med desse kjempeformene og heldt seg 
nrer uendra heilt fra trias-tid a og klarte seg ogsa etter at den veldige 
krypdyrfauna d0de ut mot slutten av kritt-tida for ca. 70 millionar 
ar sidan. 

At Sphenodon i denne lange tid har halde artsd0den fra livet 
i tevling med moderniserte krypdyr og med pattedyr som etter 
kvart storma fram pa landjorda, er ikkje lett a forklare. 

Men Sphenodon har i siste arhundre fatt ein ny fiende i men
nesket. Det er mennesket som utrydda siste levande Geirfuglen pa 
holmar ved Island, og slik ser det ut til a ga med Sphenodon pa 0yar 
ved New Zealand. 

Det farlegaste rovdyret er mennesket. Men ikkje alle menneske 

er like. Somme er passive dyrevener, og nokre er aktive og skipar 
lag for dyrevern. Og kanskje har vi grunn til a tru at talet vil auke 
pa dei som s0kjer kunnskap om dyra i livslaup gjenom tidene. For 
desse vil saga om livet fa nye horisontar. Lrerande og talande vert 
dette a sja universelle kvalitetar innrette seg i jordiske organismar, 
og a sja dei kverve med artene som d0yr ut. 

For desse vil Dolkhalen, Nautilus og Sphenodon som ofte er 
nemnde som «levande fossilar», kunne verte forteljande, gatefulle 

fakta i var jordiske livssoga. 
Notidsmenneske er nok, trass all teknisk overlast, enna ein 

levande organisme, mange med sans for gamle tradisjonar og 
antikvare ting. Srerleg historisk orienterte menneske vil enna idag 
sta i andakt og med leitande tankar framfor pagoden i Nara, 
Tut-Ankh-Amens kiste i Kairo og den antikke byste av Aristoteles 
i Hofmuseet i Wien, ikkje berre avdi desse ting er gamle og 
sermerkte, men og av Ij0sken dei kastar over si samtid og enna 

lenger bakover. 
Det interesserte, og helst biologisk orienterte menneske, kjem 

nok i liknande psykisk tilstand med oppleving og s0kjande tanke 
framfor dei tre einfelde organismar vi her har tang era. 

Desse har primitiv, antikvarisk form, og emnet dei stend for, 
kjensgjerningane dei talar om, er vidtfemnande og innhaldsrike. -
Og kunnskap om dei vert i seg sj0lv ei orientering for aIle som 
s0kjer realitetar a st0 seg til i soga om livet og livsh0ve pa planeten 

vat. 

Summary 

«Living fossils» 


Xiphosura, Nautilus and Sphenodon are discussed as «living fossils». 
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NYTT FRA UNIVERSlTETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. XIII 

En parasitt i jordvepsbol, d 

Metoecus paradoxus (L.) (Coleoptera, \ 
Rhipiphoridae) 

A v Albert Lillehammer 

Billen Metoecus paradoxus (L.) lever sam parasitt hos den 
alminnelige jordveps Vespa vulgaris (L.). Vi vet enna lite om dens 
utbredelse i Norge. Det er gjort noen fa registrerte funn ved indre 
Oslofjord, ett funn pa Ringerike og ett i Ris0r. Motivet for denne ar
tikkel er derfor delvis a s0ke opplysninger has ihteresserte entomo
lager am eventuelle funn av M. paradoxus, delvis a skissere opp hva 
sam er kjent am dens utbredelse i de Skandinaviske land og 
eventuelle faktorer sam kan tenkes a innvirke pa utbredelsen. 

M. paradoxus ble beskrevet av Linne i Fauna Suecica II ed. 1761, 
dette bekreftes ogsa av Schenkling (1913). Sherborn (1922) anf0rer 
med urette at den er beskrevet av Dejean i 1834. 

Biologien til M. paradoxus har for en star del vrert ukjent, og 
en kan vel enna ikke si at den er kjent i detalj. Murray, Smith og 
Chapman har en rekke innlegg i Annales of Nat. Hist. 1869 og 
1870, der de er uenige am visse detaljer, men mener alle tre at 
hunnen legger sine egg i vepsebol og at larvene lever som parasitter 
i vepselarvene. Det meste av det vi idag kjenner til am billens 
biologi, skyldes Chapman (1891). Ved et fors0k i 1890 fant han 
at M. paradoxus la sine egg i morkne trrer. Chapman (1891) antar 
da at de unge larver blir fraktet til redet med veps sam s0ker til 
morkne trrer for a hente materiale til bolet. 

M. paradoxus er sam nevnt i Norge bare registrert funnet pa 0st
landet og pa det 0stlige S0rland. Konservator A. L0ken, Zoologisk 
Museum, Bergen, sam i arenes 10p har unders0kt V. vulgaris bol 
fra Vestlandet, opplyser i brev av 2/11 1964 at hun aldri har funnet 
billen. Om den ved n0yere unders0kelse vil kunne finnes pa 
Vestlandet, er saledes et apent sp0rsmal. Funn i Sverige viser at 
den der er rent 0stlig. 
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Biologi 
M. Paradoxus tilh0rer fam. Rhipiphoridae som har mer enn 

400 arter og er kjent for sin spesielle form for parasittisme. Larver 
av den europeiske slekten Pelecotoma angriper andre biller i morkne 
trrer, og har en enkel livshistorie, mens de rhipiphoriniene sam 
parasitterer hos aculeate hymenoptere (veps, bier osv.) har hyper
metabolisme (veksling mellom et aktivt og et passivt larvestadium, 
der larvens form forandres radikalt). 

Billen (fig. 1) har en meget karakteristisk bygning. Antennene 
er kam- eller td.dformete og benene meget lange. Pronotum er sort 
med en mdgul flekk pa hver side, dekkvingene er sorte has 
hunnen mens de has hannen visstnok alltid er mdgule. Dekk-

Fig.!. M e toecus paradoxus (L.) 6 (etter Hansen, V. og Larsson , SV. G. 1945). 
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Fig. 2. Larver av M. paradoxus (L.) sterkt forsterret. 
A: Triangulinlarven (f0rste larvestadium). 
B: Larvens utseende i den tid den parasitterer i vej)selarven (fra Brehm 1930). 

vingene er sterkt tilsmalnende baktil og flygevingene er synlig 
mellom demo 

M. paradoxus klekkes oftest i juli-september og forlater bolet 
for a forplante seg. Chapman (1891) som fant at hunnen la sine 
egg i morkne trestammer, antok at den d0de rett etter eggleggingen. 
Det er svrert vanskelig a finne imagines utenfor vepsebolet. Brehm 
(1930) anf0rer da ogsa at det ferdige insekt har en kort levetid. 

Hunnens ovarier inneholder en stor mengde egg, og der er 
trolig en stor d0delighet fra egglegging og til en del av larvene 
trenger inn i et vepsebol. 

Det f0rste larvestadiet, triangulinlarven (fig. 2 A), er lettbevege
lig, har velutviklede f0tter, og en antar at de skovlliknende f0tter 
anvendes som hefteskiver. Antagelig hefter den lille larven seg pa 
en veps som henter morkent tre til bygging av bolet. Nar vepsen 

kommer inn i bolet, forlater triangulinlarven verten og opps0ker 
vepselarven som den borer seg inn i. Den gjennomgar sa et hudskifte 
og forandres til en leml0s larve (fig. 2 B) som etter hvert fortrerer 
vertslarven. 

Utbredelse 
Registrerte funn i Norge: 

Eksemplarer av M. paradoxus finnes i Zoologisk Museum, 
Bergen, og i Zoologisk Museum, Oslo. Ved henvendelse til museene 
i Troms0, Trondheim og Stavanger ble det opplyst at en i disse 
museer ikke hadde registrerte funn av arten. To eksemplarer av 
M. paradoxus, sammen med larver, pupper og imagines av veps, 

0" 

Fig. 3. Utbredelsen av M. paradoxus (L.) i Fennoscandia • 
• angitte enkeltfurm, omrJder (len) lwor den er funnet, finnesteder ikke ncermere 

angitt (Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae I 960). ~ Den omtrentlige 
grense for juli-isotennen pJ IS° C. 
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ble funnet i mageinnholdet hos en vepsevak (Pernis apivorus (L.)), 
fanget 12.IX 1948, Mork, Aurskog (AK) (Hagen and Bakke 1958). 

Zoologisk Museum, Bergen: 1 b' og 4 Cj2 VII 1915 Drammen 
(Bo) (Tambs-Lyche). 

Zoologisk Museum, Oslo: 1 Cj2 VII 1829 Rytterager, Ringerike 
(Bo) (Esmark); 1 b' og 1 Cj2 VII Drammen (Bo) (Tambs-Lyche); 
2 b' og 2 Cj2 VII 1928 Laget pro Risor (AAy) (Knaben); 3 Cj2 IX 
1954 Bcerum (AK) (A. Bakke). 

Funn i endel andre land: 
Schenkling (1915) angir utbredelsen av M. paradoxus til Europa. 

I Danmark er den funnet pa Sjcelland. I Sverige og Finnland er den 
funnet i de omrader som er vist i fig. 4 (Lindroth 1960). I Vester
gotland er den imidlertid funnet ved Skovde ifolge brev av 
13/111964 fra professor C. Lindroth, Lund. Ifolge brev av 23/21965 
fra Mr. F. D. Buck, London, er den i England pavist i de nordligste, 
ostligste og de sorligste deler. Den er imidlertid ikke tatt vest for 
Somerset. I Skottland synes den a forekomme bare pa lavlandet, 
sor for en grense som gar gjennom Glasgow og Edinburgh. 

Diskusjon 
Uten at jeg vil pasta at der er en direkte sammenheng, vil jeg 

papeke at M. paradoxus pa den Skandinaviske halvoy, hittil er 
funnet innenfor juli-isotermen 15° C (fig. 4) og i omrader hvor 
nedboren er mindre enn 1200 mm arlig og at bade i Norge og 
i Sverige er den utpreget sot0stlig. Det er enna vanskelig a ha noen 
mening om hvilke faktorer det er som begrenser utbredelsen. Det 
ligger ncer a anta at en parasitt med sa komplisert livslop, ma vcere 
avhengig av en tett bestand av vertsdyr og av at det innenfor 
omradet finnes velegnete steder for egglegging. 

Det er gjort tallrike funn av V. vulgaris pa Vestlandet, scerlig 
omkring Bergen og pa Jceren (A. Loken 1964). Vertsdyrets ut
bredelse begrenser ikke her parasittens utbredelse. Skal en domme 
etter de hittil kjente forekomster av M. paradoxus, er det imidlertid 
mest trolig at den pa Vestlandet, dersom den forekommer cler, er 
begrenset til de indre strok. En undersoking av vepsebol fra disse 
omrader vil derfor vcere av stor interesse. 
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Summary 

In all, 17 specimens of Metoecus paradoxus (L.), an internal parasite in grubs 
of the common wasp, Vespa vulgaris (L.), have hitherto been recorded in Norway. 

They have all been recorded from southeastern Norway. The beetle has not yet 
been found in western Norway in spite of the fact that the known range of 
the host wasp extends considerably westward. 
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Om lokkestoffer (pheromoner) hos 
insektene og hvordan de kan bli nyttet 
i kampen mot skadeinsektene 

Av Ali Bakke 

Produksjonstapene i jordbruk og skogbruk er store som f0lge 
av de 0deleggelsene insektene gj0r. Innen veterineer- og human
medisinen spiller ogsa insektene en stor rolle, enten direkte ved 
a angripe husdyr og mennesker eller indirekte som overf0rere av 
farlige sykdommer. Det arbeides derfor intenst i laboratorier over 
hele verden for a forbedre de bekjempelsesmetoder og midler vi 
rar over i dag og for a utvikle nye og mer effektive metoder. Vi kan 
na skimte konturene av en ny metode som prinsipielt gar ut pa 
agripe inn i insektenes adferdsm0nster og forstyrre forplantnings
funksjonene, og dermed hindre artene i a formere seg. I stedet for 
a drepe insektene s0rger en altsa for at en ny generasjon ikke kan 
komme til utvikling. 

Det har lenge veert kjent at hannene hos visse sommerfugler 
har en utrolig evne til a finne frem til hunner over store avstander 
i naturen. Unders0kelser har vist at arsaken til dette skyldes 
kjemiske stoffer som hunnen skiller ut og som fraktes med luft
str0mmer. De registreres sa av sanseorgan hos hannene, som 
dermed blir ledet til hunnen. De kjemiske stoffene med denne 
effekt har mye til felles med hormoner, men det er ogsa mye som 
gj0r at de ikke kan regnes som hormoner. I motsetning til hor
moner, som blir tilf0rt individets kropp gjennom blodet, blir disse 
stoffene frigjort til omgivelsene og henvender seg til andre individer 
av arten. De tyske forskerne Karlson og Butenandt foreslo i 1959 
a kalle slike stoffer for pheramaner. Dette navnet er na etter hvert 
blitt godtatt av de fleste forskere. Ordet er dannet av de greske 
ordene pherein (a beere, frakte) og harman (a stimulere). Pheromoner 
kan da defineres som en substans som blir utskilt til omgivelsene 
av et dyr og forarsaker en bestemt reaksjon nar det registreres av 
et annet individ av arten. 
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Det vanlige er at pheromonene er sekresjonsprodukter fra 
bestemte kjertler, men det kan ogsa veere et produkt av en ekskre
sjon gjennom huden. Maten a motta stimuli pa kan ogsa veere 
forskjellig. Den kan bli registrert gjennom de chemoreseptive 
organene pa f0lehornene eller gjennom smakssansene. I begge 
tilfelle overf0res sanseinntrykket gjennom det sentrale nerve
systemet og stimulerer et bestemt adferdsm0nster. 

Etter definisjonen kan en si at pheromonene fungerer som et 
kjemisk kontaktmiddel mellom individer av samme art. Alle 
pheromoner er ikke helt artsspesifikke. En viss effekt kan de ha 
pa neerstaende arter. Det finnes ogsa pheromoner som regulerer 
forholdene innenfor et samfunn av sosiale insekter, og hos krabber, 
fisk og visse pattedyr er det pavist stoffer som faller inn under 
definisjonen av pheromoner. Disse stoffene vil ikke bli omtalt. leg 
vil pmve a belyse pheromonenes biologiske funksjoner ved noen 
eksempler hovedsakelig hentet fra forstentomologien. 

Seksualpheromoner 
De kj0nnstiltrekkende stoffene «sex attractants» hos insekter 

har veert gjenstand for intens forskning de siste arene. Dette skyldes 
i f0rste rekke den betydningen kjennskapen til dem kan fa for 
bekjempelse av skadeinsekter. Ved hjelp av feller med stoffene 
som lokkemiddel ligger forholdene til rette for a kunne redusere 
det ene kj0nnet slik at mulighetene for befruktning blir mindre. 

Kj0llllsiokkestoffer er na blitt pavist hos en rekke forskjellige 
insekter. Det kan nevnes kornborer, honningbi, lauvskognonne, 
silkespinner og en furubarveps. Vi skal som eksempel ta for oss 
forholdene hos lauvskognonnen, Lymantria dispar. Denne arten som 
opprinnelig har levd i lauvskogene i deler av Europa, har bredt seg 
til flere omrader og er ogsa kommet over til De Forente Stater, 
hvor den gj0r stor skade seerlig i Ny-England statene. Den angriper 
der en rekke forskjellige lauvtrearter og forarsaker skade for 
millioner av dollar. Hunnen tillauvskognonnen kan ikke fly, mens 
hannen er en meget god flyver og blir lokket til hunnen ved hjelp 
av et pheromon. Dette kj0nnspheromonet, fra f.eks. lauvskog
nonnen, blir regnet blant de mest fysiologisk aktive. substanser som 
er kjent i dag. Bare 10_7 mg av pheromonet som blir utskilt fra en 
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ubefruktet hunn av lauvskognonnen villokke til henne mengdevis 
av hanner som flyr opptil 3,8 km fra hunnen. Lokkestoffet blir 
produsert i kjertler som ligger pa sidene av det siste bakkropps
segment hos hunnen. Den er i stand til a trekke sammen og utvide 
disse kjertlene og kan pa den maten selv regulere utskillelsen av 
stoffet. Sa fort hunnen er befruktet, reduseres eller avtar produk
sjonen helt. Det tok mye tid og intense kjemiske studier over en 
periode pa omkring 30 ar f0r det lyktes a isolere og identifisere det 
rene lokkestoffet. Det ble etter hvert mulig fra Y:! million ube
fruktede hunner av lauvskognonnen a ekstrahere 20 milligram av 
det rene ekstrakt. Det viste seg a vrere en fargel0s oljeaktig 10sning 
som viste bla floresens i ultrafiolett lys. Frem til 1963 var det 
lykkes a fremstille og identifisere seksualpheromonene fra 3 for
skjellige insekter, lauvskognonnen, silkespinneren og den ameri
kanske kakerlakk. Det har bare lykkes a syntetisere stoffene fra 
lauvskognonnen og silkespinneren. De har fiitt navnene henholdsvis 
«Gyptol» og «Bombycol». 

I USA har ogsa kj0nnslokkestoffene hos et annet skogsinsekt 
fatt anvendelse i praksis. Det gjelder den innforte furubarvepsen 
Diprion simi lis. Den har sluppet over til Amerika fra Europa og 
gjor der en betydelig skade pa forskjellige furuarter. Den ubefrukt
ede hunnen hos denne arten har en sterkt utviklet evne til a trekke 
til seg hanner. En hunn som var plassert i felten i en eske, lokket 
til seg mer enn 11 000 hanner. 

Populasjonspheromoner 
Pheromonene kalles kjonnspheromoner sa lenge de blir produ

sert av det ene kjonnet og virker lokkende pa det andre. Det finnes 
ogsa eksempler pa pheromoner som blir produsert av det ene 
kjonnet, men virker lokkende pa begge kjonn. De kalles popula
sjonspheromoner. Hos en del barkbiller er det pavist slike phero
moner. 

Omfattende undersokelser, srerlig i USA og Canada de siste 
arene, har pavist at barkbillene lokkes til sitt vertstre ved dufter. 
Trrerne har forskjellig duft etter hvilken fysiologisk tilstand de 
befinner seg i. Tommer lukter f.eks. annerledes enn levende trrer. 
Disse duftene er en meget viktig faktor for barkbillene nar de er 

ute og leter etter et sted a plassere sine egg. Det er av meget stor 
betydning for barkbillene at det treet de angriper er i en slik 
fysiologisk tilstand at de kan gjore nytte av det til nrering. Et fullt 
levende tre viI nesten alltid motvirke et fors0k fra en barkbille 
pa innboring ved a skille ut harpiksstoffer, slik at billen blir trengt 
ut. En bestemt duft er derfor en god ledetrad for en bille under 
jakten pa nreringsstoff. Det har vrert gjort omfattende forsok pa 
a ekstrahere disse lokkestoffene, for pa den maten a utnytte dem 
til bekjempelse av barkbillene. Men det har enna ikke lykkes 
a oppna tilfredsstillende resultater pa dette omradet. Under 
studiene av disse lokkestoffene har en oppdaget den betydningen 
populasjonspheromonene har. Nar en barkbille, Dendroctonus 
pseudotsugae, har lykkes i a finne et egnet vertstre, borer hunnen 
seg inn i barken og begynner a anlegge gangsystemet. Etter en 
stund kommer flere dyr, bade hanner og hunner, flyvende til dette 
treet. Hannen s0ker inn i hullene til hunnen, og hunnen borer seg 
nye huller. Dette fenomen at et tre blir f0rst angrepet av noen fa 
pionerbiller, var man klar over svrert lenge, men det er forst de 
siste arene at man har kunnet klarlegge arsaksforholdene. Lignende 
situasjoner har man ogsa pavist for Ips confusus i USA. Hos 
Dendroctonus er det hunnen som borer seg forst inn under barken 
og som lokker de andre billene til stedet, men hos Ips er det 
hannen. 

I California er det gjort studier bade i laboratorier og i felten 
for a belyse disse forholdene hos Ips confusus. Det viste seg at nar 
hannen har boret seg inn under barken og nadd inn til cambiet, 
oppstar det en sterk tiltrekning til stedet fra bade hanner og 
hunner av samme arten. Det har vrert pavist at lokkestoffet som 
tiltrekker dyrene, finnes i de forste ekskrementene som kommer 
etter at billen har boret seg inn. Laboratorieundersokelser har vist 
at bade hannene og hunnene med en gang reagerer sterkt ved 
a bevege seg imot det stedet hvor lokkestoffene kommer fra. Etter 
hvert skjer det en viss avvik fra hannenes og hunnenes oppforsel. 
Hunnene gar direkte pa duftkilden. Hannene gjor et avvik fra den 
rette linje nar de er nesten ved kilden. Nar duften blir for sterk, 
ser de ut til a reagere negativt pa den eller trekke seg bort. Den 
biologiske bakgrunn for dette er lett a forsta. Hunnene onsker 
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a komme i kontakt med hannene og gar derfor inn i selve parrings
kammeret som hannen har laget. Hannene derimot har ikke samme 
behov. Nar de kommer i nrerheten av et gangsystem hvor det er 
en hann, s0ker de et stykke bort fra det for a begynne a gnage 
sitt eget gangsystem i nrerheten. For hunnen virker derfor lokke
stoffet hos Ips confusus direkte som kj0nnslokkestoff. Hos hannen 
har det en funksjon som nreringslokkestoff. I California har det 
ogsa vrert gjort fors0k pa a finne ut hvor lokkestoffene produseres. 
Ved a snitte tarmkanalen pa hanner og hunner, ubefruktede og 
befruktede, har Wood i et arbeid som kom i slutten av 1963, 
pavist at det er forskjellig tykkelse pa epitelet i tarmen hos hannene 
i de forskjellige utviklingsfasene. Hos hunnene er dette epitelet 
alltid forholdsvis tynt. Hos hannene er det tynt f0r de har boret 
seg inn og funnet et sted a anlegge gangsystemet, - det er forholds
vis tykt i den tiden de utformer parringskammeret, og det skrumper 
inn igjen senere nar gangsystemet er utformet. Ut fra dette har 
Wood utformet den hypotese at dette epitel utskiller et sekret 
som virker som pheromon. Det blandes inn i ekskrementene og 
kommer pa den maten ut av tarmene. Produksjonen av disse 
stoffene avhenger altsa av at det lykkes en hannbille a finne et tre 
eller t0mmerstokk som den har kunnet nytte som nreringsmateriale. 
I mange tilfelle vii det for dyrene vrere en fordel at flere gangsystem 
befinner seg pa samme tre eller pa samme stokk. Det f0rer som 
regel til at trrerne t0rker ut lettere, og at de dermed blir mer egnet 
som nreringsmateriale. 

I Europa har det sa vidt jeg vet ikke vrert foretatt unders0kelser 
over pheromoner hos barkbillene. Men i sommer er det gjort en 
del forberedende eksperimenter i Norge for a unders0ke om 
lokkestoffer kan pavises. Hos den skarptannede barkbillen, Ips 

acuminatus, ble det pavist en sterk lokkeeffekt fra hannene etter 
at de hadde boret seg inn under barken og begynt utformingen 
av sitt parringskammer. Bade hunner og hanner ble pavirket av 
lokkemidlet. Det er grunn til a regne med at vi hos den skarp
tannede barkbillen har en situasjon som tilsvarer den som er pavist 
hos Ips confusus i California. Disse to artene har ellers mye til felles 
nar det gjelder biologi. 

Unders0kelsene over insektenes pheromoner er forel0pig bare 

i sin begynnelse. Men de resultatene som allerede er oppnadd, viser 
at vi star overfor et meget interessant forskningsfelt som ogsa kan 
gi oss nye midler i kampen mot skadeinsektene. 

Summary 

On chemical insect attractants (pheromones) and how 
they can be used to control insect pests 

The paper gives a review of recent studies of insect attractants (pheromones) 
based mainly on papers on sex pheromones in the gypsy moth (Porthetria dispar) 
and population pheromones in hark beetles (Scolytidae). 

Synthetically made homologues to pheromones may in time replace or 
reduce the use of insecticides against some economically important insects. 
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Smanotiser 

Skogsnipa, Tringa ochropus, observert ved Mosj0en 

Skogsnipa er tidligere funnet rugende i HattfjelldaI, ca. 8 mil S0raust for 
Mosj0en, av Hakon Heiberg. 

I fjor sommer ble skogsnipa observert ved 0vre Mostjern, ei halv mils veg 
S0r for Mosj0en, - ogsa av H0iberg. Vi har jo derfor vrert spesielt yare for 
denne fuglen, og ogsa i var sa vi den i samme omradet. 0vre Mostjern skulle 
tilfredsstille de krav den stiller til hekkeomrade, men selv om vi bes0kte aile 
de trostereir etc. vi kom over, var det umulig a finne den. Og til tross for at 
vi var midt i hekketida, sa ble ogsa fuglen borte for oss. 

Men et par km S0r for 0. Mostjern ligger midt i tjukke granskogen ei lita 
myr med en vasspytt, og det f0rste vi h0rte da vi bes0kte denne, var nettopp 
skogsnipas tikkende tepp-tepp. Vi skj0nte straks at den hadde fart ungene ut 
av reiret og ned pa myra - dette var den 17/6-65 - men det var dessverre 
umulig a finne dem, hverken denne dag eller seinere. Vi fant imidlertid et 
gratrostreir som temmelig sikkert var benyttet av skogsnipa. Det Ia meget 
beleilig til i ei Iita bj0rk, ca. [,5 m over bakken, og var blitt trykket ovalt i formen. 

Det var eyensynlig hannen som for det aller meste passet ungene. Bare ved 
en anledning - etter vel 2 timers venting - fikk vi eye pa hunnen, som temmelig 
uinteressert trippet omkring i vannkanten. Den forsvant da vi gikk ut pa myra , 
og hannen var igjen alene om 11 fly klagende over yare hoder. 

Vel, de handgripelige bevis pa ruging har vi ikke, det far vente til varen! 

Summary 

Green Sandpiper, Tringa ochropus, observed near Mosjoen 
Prior to 1964 nesting Green Sandpipers were found in Hattfjelldal about 

80 km southeast of Mosjoen. 
Male and female Green Sandpipers were observed in 1964 near Ovre Mostjern 

about 5 km south of Mosjoen. It seemed likely that the young were already 
hatched, but as they were not observed, the proof of nesting in this area is 
still lacking. 

Lasse Mikaelsen 

Skjeand, r0dnebbterne og grastrupedykker 

Den 12. mai 1965 observerte jeg et par skjeender, Spatula clypeata, ved 
Basmoen i indre Ranfjorden. Gruntvannsomradene utenfor Bilsmoen er et 
typisk sted hvor mange trekkfugler slar seg ned og hviler fer de trekker videre 
innover i landet. De to skjeendene ble saledes observert sam men med en mengde 
andre gressender og vadefugler. 

Den 11. august 1965 observerte jeg i alt 6 r0dnebbterner, Sterna macrura, ved 
et lite tjern ved Gargadasvaivve like syd for Saltfjellet. Stedet hvor ternene ble 
funnet, ligger vel 50 km fra sj0en og ca. 750 m.o.h. Ternene var svrert aggressive, 
og det var tydelig at de hadde unger i nrerheten. 

Den 29. august 1965 Skj0t jeg et eksemplar av en voksen grastrupedykker, 
Podiceps griseigena, ved Sandvrer utenfor Sandnessj0en. 
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Summary 

Shovelers, Arctic Tern and Red-Necked Grebe 
A couple of Shovelers were observed May 5, 1965 at Basmoen in Ranfjorden. 
August 11, 1965 - six Arctic Terns were observed near a tarn south of 

Saltfjellet 50 km from the sea and 750 m. above sea leve!. They were so agressive 
it was obvious that their young were in the neighbourhood. 

August 25, 1965 - an adult Red-Necked Grebe was shot at Sandvrer near 
Sandnessj0en. 

Bj0rn Wegge 

Tillegg til Rund0Ys fug[efaunaliste 
Det er tidligere i dette tidsskrift blitt publisert fuglefaunalister fra Rund0Y 

(Fauna [955 , s. 16-27, Fauna [962, s. [64- [71 og s . 216-2[7 og Fauna 1963, 
s. 84-85). Jeg har til dette f0Igende opplysninger: 

I tiden 15/6-18/6 1965 ble det arrangert en hovedfagsekskursjon fra Zoo!. 
lab., Blindern, til Rund0Y_ Det ble pa denne turen sett to arter og en underart 
som ikke er publisert fra Rund0Y tidligere. Den [5 /6 og 18/6 ble et eksemplar 
av svartkrake, Corvus carone carone, observert sammen med 10- 12 vanlige 
kraker. Fuglen ble den [8/6 sett av aile deltagerne, og forveksling med kornkrake 
eller ramn kan utelukkes. 

Den 16/6 ble det i furuplantingen vest for Runde sett og h0rt en hann av 
munk, Sylvia atricapilla, og en hagesanger, Sylvia borin, ble h0rt syngende. Da 
dette var i hekkesesongen, er det en mulighet for at munk og hagesanger kan 
ruge her. 

FOr0vrig har jeg en eldre observasjon, 28/6-1957, av sandsvale, Riparia riparia. 
Fuglen ble kun sett en gang ved bebyggelsen pa Runde. 

Summary 

Additions to the list of avifauna on Rundoy 
June 15 , and 18, [965 'a Carrion Crow, Corvus carone carone, was observed 

together with 10-12 Hooded Crows, Corvus c. cornix. June 16, 1965 a male 
Biackcap, Sylvia atricapilla, and a male Garden Warbler, Sylvia borin, were seen 
and heard singing. 

June 28, [957 a Sand M artin , Riparia riparia, was seen near the built up area 
at Runde. 

Gunnar Lid 

lakttakelse av blarake, Coracias garru lus, i R0yken og Slemmestad 

Lrerer Dagfinn Hartvedt, Aros i R0yken, gjorde meg i juni 1965 oppmerksom 
pll at bl il rake var blitt sett ved et par anledninger i omradet mellom Drammen 
og Oslofjorden. Forste gang den ble observert, var varen 1963 da Hartvedt 
skremte opp to individer fra bakken i skogen ved R0yken. To bl1lraker sbl 
vrere observert ca. 10/4 og 27/4 1965 ved Slemmestad av en av Hartvedts elever. 
Fuglene ble sett pa nrert hold, og vedkommende var ikke i tvil om at det var 
blarake. 

Den 23/6 og 26/6 dro jeg ut til R 0yken for a se pa biotopen. Ved f0rste 
besek; 23/6, fikk jeg se en blarake i en liten dal med apen blandingsskog to-tre 
kilometer fra Aros. Fuglen ble sett fra undersiden, og den var ensfarget blagr0nn 
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med m0rke vingespisser. Den ga fra seg noen eiendommelige hese skrik f0r 
den forsvant over en skrent. Fuglen ble ikke sett siden. 

Jeg kan ellers opplyse at det for tre-fire ar siden ble skutt en blarake i 
Lillestr0mtraktene. Fuglen ble utstoppet, men nrermere opplysninger mangler. 

If01ge litteraturen er siste observasjon av bIarake i Norge fra Nesodden 
sept. 1929. Den eneste hekkeforekomsten i Skandinavia i de senere ar er Far0 
ved Gotland_ 

Summary 
Observations on Rollers, Coracias garrulus, at Royken and Slemmestad 

In June 1965 Rollers were observed on a couple of occasions in the area 
between Drammen and the Oslo Fiord. In April two Rollers were seen near 
Slemmestad. The author observed a Roller at, Royken. Three to four years 
ago a Roller was shot near Lillestrom. It was stuffed but further information 
is lacking, According to the literature the last observation of a Roller was at 
Nesodden in September 1929. 

Gunnar Lid 

Hrerfugl, Upupa epops, skutt i Vest-Agder 

Den 5. sept. 1965 ble det av 0. Wiksnes, Hamresanden, skutt en hrerfugl 
pa Fugle0ya (FauI0ya) ved Kristiansand. Fuglen hadde helt utfarget fjrerdrakt 
og var etter alt a d0mme et fullvoksent eksemplar. Nrermere unders0kelse 
viste at det var en hann. F0lgende mal er tatt av fuglen: vingelengde 139 mm, 
nebblengde 49 mm, halelengde 98 mm og totalvekt 68 gram. Fuglen ble gitt 
til Statens viltunders0kelsers skinnsamling. 

Hrerfuglen er ellers funnet spredt over hele landet nord til Finnmark, men 
rna regnes som relativt sjelden. Det foreligger ca. 30 publiserte funn etter 1920, 
de fleste fra periodene apri!-mai og august-november. 

Summary 

Hoopoe, Upupa epops, shot in West-Agder' Counry 
September 5, 1965 an adult, male Hoopoe was shot on Fugleoya near 

Kristiansand. 
Gunnar Lid 

Bokanmeldelser 

R. W. BURNED, H. I. FISHER & H. S. ZIM: Zoologi for aIle. 

Oversatt og bearbeidet for Norge: 

JON-ARNE SNELl, vitenskapelig assistent ved Zoologisk Museum, Oslo. 

I serien «Det lille universitet» fra Fredh0is forlag. 

160 s . 450 fargeiI:. Kr. 7,00. 


«Dannelse» h0rte jeg engang definert som det som sitter igjen nar en har 
glemt hva en har lrert. Ut fra dette vil jeg si at «Zoologi for alle» representerer 
minimum av zoologisk dannelse for fagfolk ut over deres spesiale. Boken kan 
leses av enhver fordi faguttrykk er forklart. Slar en opp pa et emne, far en 
riktignok bare servert en smakebit, men den er konsentrert og ofte utrolig 
dekkende. Forhapentlig gir den mersmak. 

Boken gir en summarisk oversikt over vesentlige emner innen hele zoologien. 
Det er derfor ikke til a unnga at noe mangler, og derom kunne skrives mye, 
men jeg vil heller framheve den nesten utrolige mengde stoff som er kommet med. 

En lang rekke grunnleggende zoologiske prinsipper er behandlet og anskuelig
gjort med tegninger av J. G. Irwing. Det som illustrasjonene ikke viser, er greit 
framstilt av forfatter-teamet og pa en utmerket mate oversatt og tilpasset den 
norske leser av Jon-Arne SnelL Det forhold at oversetteren er fagmann, har 
sikkert ogsa gjort sitt til at resultatet er blitt bra. Det er f.eks. ofret flere linjer 
pa a bidra til a gj0re «predator» til et norsk ord som motsrykke til «planteeter». 

Det er forstaelig - om ikke ti!givelig - at populrer zoologi i telegramstil 
kan vrere fremstilt sa forenklet at det blir ukorrekt. 

Et eksempel fra s. 69: «De fleste fisker har en sV0mmebirere som kan regulere 
vanntrykket i de forskjellige dyp.» 

Et par feil skal nevnes: Pa s. 71 star: «Hos en s0r-amerikansk lauvfroskart, 
som bare lever pa land, utvikles larvene i vreskefylte poser pa morens rygg.» 
Figurteksten er: «Lauvfrosk med ungene i poser». - Tegningen viser imidlertid 
en pipa-padde, som er helt akvatisk. Det fins likevel en S0r-am. lauvfrosk med 
eggene i en sekk pa ryggen. Pa foregaende side er en tegning av en lauvfrosk 
som her er kalt «trefrosk». 

En plansje med amerikanske dyr s. 146 viser 0verst en vaskebj0rn som 
feilaktig er kalt «marhund». 

Boken er herlig fri for enhver form for antroposentriske uttrykk som «den 
hjertel0st grusomme ulven». Pa en enkelt plass tar likevel f0lelsene makten fra 
sakligheten. Om rovfugler s. 80: «Det er a hape at man snart innser nytten disse 
fuglene gj0r i naturen. De holder smagnagerbestanden nede og fjerner syke og 
svake individer i vi!tbestandene.» Meg bekjent foreligger ingen vitenskapelige 
unders0kelser som viser at rovfugler er en avgj0rende mortalitetsfaktor be
stemmende for smagnagerpopulasjonens st0rrelse. Stort sett er forholdet om
vendt, at stor musebestand gir grunnlag for st0rre bestand av muse-etende 
rovfugler, mens ar med fa smagnagere f0rer til svikt i disse fuglers reproduksjon. 

Den zoologiinteresserte, som lykkelig har unngatt a bli blasert ved a dyrke 
sin interesse, vil i denne boken finne en mengde a undres over. Ved oppslag 
kan en fa en kort innf0ring i - eller oppussing av - det vesentligste av store 
zoologiske emner. Novisen uti zoologien vi! lese hvert eneste avsnitt med store 
0yne. 

Boken har h0Y kvalitet. Det er a hape at det forhold at den er liten og billig 
ikke vi! hemme dens spredning blant zoologi-interesserte. 

]liJrgen A. Pedersen 
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ERIK TETENS NIELSEN: lnsekter pa rejse. 
Bind 1 i «Dyrenes liv». Forlaget Rhodos. Kobenhavn 1964. 
117 s. D. kr. 10,25 uinnb. 

S. L. TUXEN: lnsekt-stemmer. 

Bind 2 i «Dyrenes liv». Forlaget Rhodos. Kobenhavn 1964. 

163 s. D. kr. 17,00 uinnb. 


Man blir imponert av de danske zoologer som i lopet av en arrekke har 
publisert bind etter bind om sin fauna. Na har de begynt pa en ny serie, «Dyrenes 
liv», som lIpner med to bind om insekter. De to foreliggende boker er meget 
forskjellige i opplegg, men begge er interessante og underholdende, og begge er 
rikt illustrert. 

Den forste boken av Tetens Nielsen er sterkt personlig preget og rik pa 
selvopplevede begivenheter. Han beretter fra sine turer i Amerika og forteller 
b!.a. om sin nytelse av varm sherry i Floridas mangrover under studiet av Ascia 
sommerfuglens vandringer. I tillegg til hans personlige studier omhandler boken 
ogsa kjente eksempler pa andre vandrende insekter som monarken, vandre· 
gresshoppene, marihonsene og oyenstikkerne. 

Tuxens bok behandler et emne som han lenge har vrert opptatt av, nemlig 
insektenes stemmer og insektenes horse!. Denne boken er noe tyngere og mer 
teknisk betont, kanskje pa grunn av stoffets art. Den er ogsa underholdende 
skrevet og behandler mange mer eller mindre velkjente «syngende» insekter. 
Vi har aile hort hunnmyggens ubehagelige summing nar hun lurer seg inn pa oss 
for a fa et maltid blod, men hva horer egentlig hannmyggen? Les selv. Meget 
fascinerende er beretningen om sirissenes mangeartede «sang», deres territorier 
og «hakkeorden». 

Begge disse b0ker viser hva Tetens Nielsen sier i sin bok: «Jo reldre man bliver 
i studiet af insekternes liv, des mere vrenner man sig til ikke at anse noget for 
umuligt». Denne nye serien har fatt en lovende start med to boker som herved 
skal vrere anbefalt pa det varmeste. Det skal bli spennende a folge den i tiden 
fremover og se om danskene fortsatt kan produsere b0ker av samme under· 
holdende og faglige kvalitet som disse. 

Arne Semb Johansson 

S. 1. OGNEV: Mammals of the U.S.S.R. and adjacent countries. 

Vol. V, Rodents. 

Academy of Sciences of the U.S.S.R. 1947. 

I engelsk oversettelse: Israel Program for Scientific translations. 

Jerusalem 1963. 662 s. Pris: 16 dollars. 


Enna et bidrag av russisk faunistisk litteratur fra oversettelsesvirksomheten 
i Israel. Boken er bind fem i serien som omfatter pattedyrene i det ostlige Europa 
og nordlige del av Asia. Dette volumet er en fortsettelse av obeskrivelsen av 
gnagere (Rodentia) pabegynt i bind fire. 

Bind fem omfatter blant annet jordekorn (Citeltus), murmeldyr (Marmota), 
bevere (Castoridae) , sovemus (Myoxidae) og blindrorter (Spalacidae). Den inne· 
holder bestemmelsestabeller, diagnoser, beskrivelse av ytre morfologi samt data 
om okologi og utbredelse. 

Boken er som aile samleverk voluminos, og har bare en systematisk innholds· 
fortegnelse, index mangler . Den er allikevel relativt grei a finne fram i, idet 
hver arts kapitler er ordnet emnevis i en bestemt rekkefolge. Fotografiene 
i boken 'er dessverre av darlig kvalitet, noe som formodentlig skyldes om· 

trykkingen. Til gjengjeld inneholder den en mengde gode svart·hvitt tegninger 
av morfologiske og systematiske karakterer. 

Av elementer som inngar i norsk fauna, er det i dette bindet bare beveren 
som er behandlet. Avsnitt:') t om beyer er pa 85 sider, og omfatter sys:.cmatikk, 
geografisk utbredelse, morfologi, levevis, habitat , nrering, forplantning, 1itvikling, 
parasitter og en rekke andre forhold hos denne interessante dvrearten. Boken 
inneholder et veld av detaljerte opplysninger, men det faktum at den ikke er 
a jour med materiale og Iittcratur lenger enn til 1944 vil selvfolgelig prege 
framstillingen, srerlig de okologiske synspunktene. Dette forhindrer ikke at 
boken er meget verdifull som en nokkel til deler av den russiske pattedyr. 
Jitteraturen. 

For aile mammologer , srerlig systematikere, er boken uvurderlig, og dens 
okologiske tilsnitt gjor den verdi full som oppslagsverk for aile som er interesserte 
i pattedyr, men en bor da ha adgang til hele serien. 

IvaI' Mysterud 

KAI CURRY·UNDAHL: Jordens kontinenter. 

Europas Natur, Landskap, vaxt· och djurvarld. 

Natur och Kultur , Stockholm 1965. 

302 s. Pris kr. 152.00. 


Vi kjenner forste intendent Kai Curry·Lindahls evner som forfatter og 
illustrator fra en mengde unnerkede boker som omhandler natur og dyreliv 
fra «Skansen» til aile verdenshjorner. «Europas Natur» er vel forelopig toppen 
av hans produksjon. Et amerikansk forlag har statt bak Curry·Lindahl og 
ansporet ham til denne oppgaven som synes lost pa en aldeles fremragende mate. 
Forfatteren har fatt anledning til a bes0ke svrert mange av de omrader han 
beskriver, og derved blir selvsagt stoffet mer levende og opplysningene mer 
palitelige, enn om alt skulle vrere sam let fra litteratur alene. 

Idette billedverk har forfatteren tatt imot all den hjeJp han har kunnet fa 
for II skaffe gode illustrasioner. Resultatet er da ogs" sa flott at det er en fryd 
bare 11 sitte og bla og se pa bilder. Norgesreklame mil en ogsa ha lov til a si 
at forfatteren driver. Omslagsbildet som Ivser imot en, er fra Geiranger og 
fotografert av Gerhard Klammet. Bilder fra Breidalssj0en ved Geiranger, Olden 
i Nordfjord, Trolltindene i Romsdalen og fra Grotli og av rein fra Finnmarksvidda 
og rein p" svom over en nordnorsk fjord er noe av det vakreste boken har av 
landskapsillustrasjoner i farge og i svart·hvitt . 

Det er et stort antall fremragende dyre· og plantebilder i farge og svart·hvitt, 
og hvis en skal si hva som er best, vil en fa store vanskeligheter. Allikevel er jeg 
fristct til a fremheve det kunstnerisk fremragende svart·hvitt bildet av en royskatt 
pa side 271. Man skal vrere alvorlig sur hvis det bildet ikke far en til 11 trekke 
pa smilebimdet. 

Verket er interessant, lrererikt og en fryd for oyer. Det bor finnes tilgjengelig 
for lrerere og elever ved enhver skole og ved yare hoyere lrereanstalter. 
Curry:Lindahl brenner for naturvern. Enhver som gir seg tid til a bla i dette 
verket rna bli naturvenn, hvis han ikke er helt folelseskald. Og da har vel 
Curry:Lindahl nlidd det vesentligste av det han vii med a presentere denne 
perle for oss. 

RolfVik 
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WALTHER MARSDEN: The Lemming Year. 
Charco & Windus Ltd., London. 
252 sider, 7 figurer , 28 foco. Pris kr. 38,50. 

Lemenen srar pil mange marer i en srerstilling i dyreriket, mest kjent er den 
kanskjc for sine srerpregede og o{[e voldsomme populasjonssvingninger. Tallrike 
sagn og historier knytter seg til lemenen, helt fra dengang man trodde at dvrene 
regnet ned fra himmelen som en straff til menneskene. 

Som et ledd i den moderne urforskning ~v arkriske okosystemer har man 
ogsa ract opp arbeidet med lemenartene. Denne forskningen har gitt svar pa 
mye, og visr at mange gamle forestillinger vi hadde om va r lemen var feilaktige, 
men samtidig har nye problemer reist seg. Studier av lemen foregar na bl.a. 
i' Finnland, Amerika, Russ-land, Tyskland og ogsa i Sverige og Norge, og de 
ulike forskningsresultater foreligger spredt i journaler og ridsskrifter rundt om, 
som oftest vanskelig tilgjengelig for den vanlige leser. Walter Marsdens bok 
er er forsak pa " sammenfatte det vi rilm\ vc;ot om disse interessante dyrene. 

Marsden har nedlagt et storr arbeid i boken, foruten 11 gil igjennom vesentlige 
deler av den foreliggende litteratur har han kontaktet autoriterer over hele 
verden, og foretatt befaringer i lemen cterreng i flere land, ikke minst i Norge. 
Boken behandler bl.a. lemenartenes historie, utbredelse, nrering, fysiologi , 
adferd, forhold til fiender, bescandssvingninger og vandringer. Framstillingen er 
holdt i en populrer form , krydret med anekdoter og morsomme historier om 
lemen. 

Fotografiene i boken gir et godc bilde av le menene og karakteristiske trekk 
fra det miljo de lever i. Bakersc i boken finnes en fyldig bibliografi , meget verdifull 
for .dem som vii srudere videre i emner. En index oker bokens verdi ytcerligere. 

Sammenfattet ma man si at boken er en absolutt lesverdig mosaikk av 
refererte forskningsresultater , muntlige informasjoner og egne iaketagelser. Ved 
kritisk lesning finner man endel unoyakeigheter og mindre feil , men alt i alt er 
dette uvesentlig. Jeg kan anbcfale boken ril aile som onsker en innforing i emnet. 

Ivar MyscertLd 

BENT Y. MUUS: Yare saltvannsfisker. 
Til norsk ved Per 0ynes. 
Ernst G. Mortensens forlag. Oslo 1965. 
244 sider, rikt illustrert . Pris: kr. 45.00. 

Her kommer boken for aile som onsker a ha en lett anvendelig oppslagsbok 
om fisk og .fiske. Ved korcfattet , lettlest rekst som er rike iIlustrerr med gode 
tegninger i fargel' og svart/ hvitt, aI r vi en innfaring i fiskenes bygning og levevis, 
bestemmelsestabeller og beskrivelser av 175 fisker som lever i norske f"rvann, 
en kort samrnenfatning av fiskerienes historie , fiskemetoder, anvendelse av 
fisken · og fiskeribiologi. Et navneregister for norske og latinske navn gjor det 
letr a finne det en leter etter, og en kort litteraturhenvisning viser til mere 
omfattende verker. 

0ynes har brukc d e navn som er foreslatt av Norsk Zoologisk Forening, med 
etc unntak: Krumsnutet havniil er blitt ril makknal. Han har gjort en meget 
god jobb med overforing av teksten til norsk. 

IIlustrat0ren, Preben Dahlsrrom, har noen ganger vrert litt fargeglad, slik 
som med den rodbukete stingsildhunnen pa side 171, men ellers m " man 
beundre den gode strek han har. 

Boken anbefales som fast inventar i bokhyller hjemme, pa hytta og pa skolen. 

RolfVik 

BENGT SJ0GREN: «6arna kring Vinden )} . 

Raben og Sje\gren, Srockholm, 1963. 

292 sider. Pri~: Sv. kr. 29,50, innb. sv. kr. 36,00. 


Vi har tidligere anmeldt publikasjoner av Bengt Sjogren i Fauna, og det er 
noe som gjores med glede. Han er en god skribent, men det vi setter mefC pris 
p,i er at hans ursagn, s" langr det har vrerr rad " kontrollere, er helt korrekte. 
Og det er en sjeldenhet n,\r en lese r rene reisebeskrivelser. «6arna kring Vinden}) 
er De vesrindiske oyer, og i sin bok behandler Sjogren en mengde problemer 
som i dag er heyst akruelle nar vi taler om naturvern. 

Vi vet at i disse omrader er den interessante fauna sterke belastet. Krypskyting 
er alminnelig her som andre steder i verden, «och man kan ju inre riikna med 
at halvsvii lrande manniskor av egen drift skal respektera fridlysning av ar bara 
djur». 

Den brune rorren er et fryktclig skadedyr i denne oyverdenen. Saken er blitt 
enda verre ved at mungoen er blirt innfort for a ra knekken p'iI rottene. N., er 
m ungoen blitt et e nda verre skadedyr som selvsagt tar for seg av de levende 
vesener som er let[ere a fange enn rotter. Som slartgedreper har mun'goen vist 
seg ubrukelig under disse nye forhold. Tverr om ser det lit s6m 6 m slangene 
setter stor pris pa mungoen , og denne utgjor da en viktig del av boaartenes diet. 

Milj00deleggelser er ogs!, i dette oyriket en faktor som gjor ac det endemiske 
dyreliv st,\r i fare for a forsvinne. 

Sjogrens bok er lerrlest , interessant, tankevekkende og godt illustrerr. Den 
anbefales som god underholdning som vii gi nyrrig kunnskap. 

Rotf Vik 

E. M. PONTELOURIS: 1'he Common Liver Fluke. 

Perg"mon Press, Oxford, 1965. 

259 sider. Pris 60 sh. 


Leverikten fonlrsaker store odeleggelser blant storfe og sauer verden over , 
og yare srore ansrrengelser for i\ bli kvict den har ikke fort frem. Men en betydning 
har allikevel disse a nstrengelser harr. Vi vet mer om leverikten enn om de fleste 
andre kvegpara sitter. Den foreliggende bok behandler i korre avsnirr det viktigste 
av denne viten og har i en omfarrende litteraturfortegnelse med det vesc;mtligsre 
<Iv nyere lirrerarur angaende denne akonomisk viktige paras itt. Boken bor innga 
i bibliotcker for zoologer, veterinrerer, medisinere og farmasoyter . 

.RolfVik 
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Kontingen ten! 
Har De husket pa a betale kontingenten? 

Hvis ikke, ber vi Dem gjere dette sa fort som rad er. 

Vennligst bruk postgiro nr. 12538. 

Kontingenten er som fer kr. 15,00 (kr. 10,00 for studenter 

og skoleungdom). 


Arbeidsutvalget 

Gaveabonnement pa «FAUNA» 

Har De en god venn som De gjerne vil vise oppmerksomhet til jul ? 
Hvorfor ikke gi et gaveabonnement pa ·FAUNA? Det koster som 
vanlig kr. 15,00 (kr. 10,00 nar mottaker er student eller skoleelev). 

Belepet kan betales inn pa postgirokonto nr. 125 38. 
Gjer tydelig oppmerksom pa postgirotalongen at 

dette er et gaveabonnement og fyll ut neyaktig navn 
og adresse til mottaker og giver, sa sender vi beskjed 
til mottakeren. 

Nar aret er omme, vil abonnementet automatisk stoppe, og 
mottakeren trenger ikke a sende skriftlig utmeldelse. Dersom giver 
eller mottaker onsker at abonnementet skal fortsette, rna det 
gjeres uttrykkelig oppmerksom pa det. Dette gjeres for at ikke 
mottaker eller giver skal forpliktes utover det ar abonnementet 
gjelder for. 

Arbeidsutvalget 
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