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Må 0stensjøvann i Oslo restaureres? 

JAN ØKLAND 

østensjøvann i Oslo ligger bare ca. 5 km i sør-østlig retning fra Stortorget. 
Vannet har i en årrekke vært benyttet som ekskursjonsfelt for Universi
tetet i Oslo og Oslo-skolene, og Oslo Kommune har under arbeid 
omfattende tiltak som skal beskytte vannet med dets fauna og flora og 
dessuten sikre idrettsarealer og turområder med spaserveier rundt på 
alle kanter. I området ved vannets søndre ende (Bogerudrnyra), som er 
kjent for sitt rike fugleliv, er det gravet dype kanaler som skal beskytte 
områdene innenfor. Fullt ferdig vil østensjøvann-planen, slik Oslo 
Kommune har vedtatt den, kreve millionbeløp. 

I arbeidet for å sikre vannet har arbeidsutvalget til en sammenslutning 
av organisasjoner som sokner til østensjø-området (Representantskapet 
for østensjøplanen), vært meget aktivt, og Østlandske Naturvernforening 
har utgitt et skrift om vannet (Brun, Høeg & Sæther 1965). I Fauna er 
vannet tidligere omtalt av Økland (1961). 

østensjøvannet er 1,8 km langt, og bredden varierer fra ca. 100 m 
til ca. 300 m. Lengdeaksen er orientert omtrent nord-sør. Største dybde 
er bare ca. 3 m. 

Vannet har en usedvanlig rik fauna og flora, og den nære beliggenhet 
til store boligområder rundt på alle kanter gjør at det rekreasjonsmessig 
har meget stor verdi, bl.a. med muligheter for fiske. Friområdene rundt 
vannet omkranses av boligfeltene Manglerud, Lambertseter, Abildsø, 
Langerud, Bogerud, Rustad, Ulsrud, Bøler, Opsal, Søndre Skøyen m.fl., 
og en prognose viser at det i influensområdet vil komme til å bo omkring 
80000 mennesker. 

østensjøvannets beskjedne dybde gjør det meget sårbart overfor 
forurensning. Man har grunn til å tro at det f.eks. ikke skal store 
lekkasjer i nærliggende kloakkledninger til før dette kan få katastrofale 
følger for vannet og dets plante- og dyreliv. Vi vet at vannet før i tiden 
hadde 6 fiskearter j nå er ålen Anguilla anguilla, ørekyten Phoxinus 
phoxinus og morten Rutilus rutilus dødd ut, og tilbake er gjedde Esox lucius, 
abbor Perca fluviatilis og karuss Carassius carassius. De store ferskvanns
skjellene Anodonta piscinalis, som kalles dam-muslinger, er også dødd ut. 
De siste levende eksemplarer ble samlet i 1953 j i 1961 fantes det fremdeles 
døde skall på bunnen, opp til 13,5 cm lange. Senere synes også alle 
døde skaU å ha gått i oppløsning. 
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Fig. 1. Nordenden av 
0stensjøvann i Oslo. 
Bildet er tatt mot øst, 
fra en liten fjellknaus 
vest for vannet neden
for Manglerud skole. 
Fra dette utsiktspunktet 
er det lett å gjøre obser
vasjoner over fuglelivet 
i vannets nordende. På 
grunt vann langs land 
gir vegetasjonsbeltene 
vilkår for en rik og 
variert fauna også av 
vanninsekter og andre 
bunndyr. Ringen viser 
beliggenheten av det 
nye utslipp som fører 
kloakkholdig vann. 
1.0. foto 9. sept. 1961. 

Tendensen i disse og andre observasjoner er klar: Vannets belastning 
av forurensningsstoffer øker, og plante- og dyrelivet omformes. Det som 
i fremtiden kanskje først vil påkalle oppmerksomhet fra befolkningen 
rundt, vil bli fiskedød på senvinteren, forårsaket av økende tilførsler av 
forurensningsstoffer. Dette vil nedsette vannets innhold av oksygen om 
vinteren i enda større grad enn det som er tilfelle nå, inntil oksygen
innholdet blir for lite til at fisk kan leve. Vi må anta at det er på grunn 
av oksygenmangel de store skjellene også er dødd ut. 

En ny trusel med skremmende fremtidsperspektiver for vannets fauna 
og flora har nå imidlertid dukket opp. Sommeren 1967 oppdaget vi på 
ekskursjoner med zoologi-studenter at det i vannets nordende, ved ringen 
på fig. 1, var lagt en stor ny ledning som munnet ut i vannet og som tydelig 
førte med seg kloakkholdig vann. Senere besøkte universitetslektor 
Anders Klemetsen stedet i kuldeperioden i januar 1968, og det var da 
et stort område med åpent vann utenfor munningen og tydelig kloaklc
forurensning. 

Den 25. januar 1968 besøkte vi stedet sammen (Fig. 2-3). Det åpne 
vannet omfattet et område på ca. 10 x 30 m der bobler fra bunnen 
fortalte om gassutviklende gjæringsprosesser fra tilført kloakkslam. 
Varmeutviklingen og boblenes omrøring av vannmassene forårsaker 
åpenbart at vannet ikke fryser. Dette 300 m 2 store området fungerer 
nå som en stor åpen septikktank med innhold av alle kloakkens elementer, 
og prøver av bunnmaterialet syntes å vitne om fullstendig mangel på 
bunndyr. En vannprøve tatt ved ledningens utmunning, ca. 20 cm under 
overflaten, ble undersøkt bakteriologisk på Institutt for næringsmiddel
hygiene. Den ga følgende resultat: «Koliforme bakterier pr. 100 ml: 
ca. 220 000; totalantall bakterier pr. ml: 460 000. Escherichia cali er 
påvist. Konklusjon: De bakteriologiske funn viser at den innsendte 
vannprøve har vært utsatt for en massiv fekal forurensning.» Det synes 
her å være en manglende koordinering mellom vannets bruk som 
mottagningsområde for kloakkvann og kloakkslam, og de millionbeløp 
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Fig. 2. Vi ser sørover fra nordenden av 0stensjøvann. Et område på 10 x 30 m utenfor 
kloakkutslippet har til tross for streng kulde holdt seg uten is. Det fungerer nå som en stor åpen 
septikktank, med gassdannende gjæringsprosesser i kloakkslammet. 1.0. foto 25. januar 1968. 

Fig. 3. Kloakkledningen. En vannprøve tatt ca. 20 cm under overflaten viste ca. 220 000 kali
forme bakterier pr. 100 ml og et totalt bakterieantall på 460 000 pr. ml. l. 0. foto 25. jan. 1968. 
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Oslo Kommune nå investerer for å sikre vannet. Et vann uten fisk, 
uten insekter, uten interessant fugleliv, med utrivelig vegetasjon, og en 
uestetisk vannflate omkranset av stinkende mudder er neppe det sikte
punkt som er lagt til grunn for 0stensjøplanen, hvor så store rekreasjons
messige og undervisningsmessige interesser kommer inn. 

At forurensningen av 0stensjøvannet bør stoppes øyeblikkelig, synes 
innlysende. Den bukten der kloakkslam og andre ufyseligheter nå horer 
seg opp, bør vel også restaureres, dvs. føres tilbake til en mer opprinnelig 
tilstand ved at kloakkavleiringene pumpes vekk fra vannet. 

La oss i denne sammenheng se litt på sjørestaurering i videre forstand. 
Jeg kommer særlig til å holde meg til to arbeider av Bjørk (1966, 1967), 
det siste bl.a. med en aktuell litteraturliste på 49 nummer. 

En sjørestaurering innebærer at man prøver å føre sjøen tilbake til 
en mer opprinnelig tilstand, slik at man fra en miljømessig synsvinkel 
får i stand mer h ensiktsmessige forhold. Med den metodikk man rår 
over i dag, er det særlig små og grunne sjøer som det kan komme på tale 
å restaurere. I utlandet er problemet særlig aktuelt nær tettbygde steder 
der mange innsjøer har blitt kraftig omformet av forurensning, men 
hvor forurensningsårsaken senere er stanset. Man er så stillet overfor 
problemet å føre sjøen tilbake til en m er opprinnelig tilstand , f. eks. for 
å øke sjøens verdi som rekreasjonsområde, eller for andre formål. 
Foruten kapital krever dette betydelig faglig innsikt. D et kan nevnes at 
en forskergruppe på 11 personer ved Universitetet i Lund, der dr. Bjørk 
arbeider, nå er opptatt av problemer i forbindelse med sjørestaurering. 
Disse forskere er rekruttert fra fagområder som limnologi, kvartær
geologi, plante-økologi og dyre-økologi. 

Vi skal ganske kort omtale enkelte tiltak som en sjørestaurering kan 
omfatte, oppsummert nedenfor i punktene 1- 5 etter Bjørk (1967). Noen 
forhold av betydning for situasjonen i Norge er flettet inn. 

Det bør presiseres at i mange tilfelle refererer en slik sjørestaurering 
seg til sjøer som er langt mer påvirket enn det 0stensjøvannet er i dag, 
og at det ikke bare er tale om å reparere skaden av forurensningspåvirk
ninger, men også f. eks. problemer knyttet til å føre kunstige sumpområder 
(dannet ved sjøsenkning) tilbake til sin sjøstatus (hvilket ikke er så 
enkelt som man skulle tro). 

1. Sjørestaurering ved n edskjæring av plantevekst. Vi vet at en 
næringsrik sjø kan vise sterk tendens til å gro igjen, og denne tendens 
øker ofte i takt med kloakkforurensningen. For grunne næringsrike sjøer 
vil man da bli stillet overfor problemet både å hindre igjengroing, og 
dessuten ofte også ønsket om å øke vannspeil og vannvolum, slik at 
sjøen f.eks. bedre kan nyttiggjøres som rekreasjonsområde. Foruten 
kjemiske og biologiske metoder finnes det mekaniske metoder til ned
skjæring av plantevekst, slik som amfibiegående slåmaskiner for vege ta
sjonsbeltene langs land, og spesialmaskiner til bruk under vann ned til 
et dyp av 2 m. D et plantematerialet som skjæres av, må fjernes fra vannet. 
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Fig. 4. Hornborgasjiien i Sverige hadde en vannflate på 25 km" og var en av Sveriges rikeste 
fu glesjøer. Nå er den som følge aven rekke senkninger bare et igiengrodd sumpområde med noen 
små vannrester tilbake. Man undersøker nå mulighetene for å restaureTe sjøen. Bildet viser 
den østre del. 

Sven Bjiirk foto 1. september 1967. 

2. Sjørestaurering ved oppdemming. Det er kjent fra mange steder 
i Norge at man ved innsjøsenkninger har prøvd å øke mengden av dyrkbar 
jord eller beitemark. I mange tilfelle yter staten støtte til slike formål. 
O gså i utlandet er slike senkninger alminnelige, men på lengre sikt kan 
det vise seg at det allikevel hadde vært bedre å la vassdraget ligge som 
det var, idet man nå, klok av skade, kan si at området var mer verdifullt 
før sjøsenkningen. I denne forbindelse kan nevnes H ornborgasjøen (Fig. 4) 
i Sverige, 25 km2 stor , som har vært gjenstand for gjentatte vannstands
senkninger, og som nå er helt igjengrodd av plantevekst (særlig takrør , 
Phragmites communis). Man undersøker nå muligh etene for å føre denne 
store sumpmarken tilbake til den verdifulle sjø den en gang var , bl.a. 
med et usedvanlig rikt fugleliv og meget stor produksjon av fisk. Foruten 
at en stor del av selve planteveksten må fjernes, er det også viktig at 
man ikke innretter det slik at oppd emmingen bare resulterer i at innsjø
bunnen flyter opp og danner et gyngende dekke av mudder gjennomvevet 
av planterøtter m .m . Man har eksempler på at en slik oppflytt sjøbunn 
igjen kan d anne grobunn for ny plantevekst . Et slikt flytende dekke 
holdes bl.a. oppe av forråtnelsesgasser og kalles på svensk for plaur. 
Problemet illustrerer ett av de mange forhold som må undersøkes grundig 
ved sjørestaurering, men hvor forskning på ulike felt kan bidra med 
praktiske løsninger. . 
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Fig. 5. Prinsippforslag til forskningsprogram ved restaurering aven innsjø, som bl.a. 
innebærer bortpumping av uheldige avleiringer av bunnslam (skravert). I østensjøvann 
kan det komme på tale å foreta bortpumping av kloakkholdigmudder (Fra Bjiirk 1966). 

3. Sjørestaurering ved sedimentbortpumpning. I Sverige er dette bl.a. 
aktuelt i sjøen Trummen, som har vært brukt som resipient for avfalls
vann, men som man nå undersøker mulighetene for å føre tilbake til 
en mer opprinnelig tilstand. 0stensjøvann i Oslo har heldigvis ikke ennå 
kommet så langt i sin forurensning som Trummen åpenbart har ifølge 
dr. Bjørks beskrivelse. Bortpumpning av kloakkavleiringene i 0stensjø
vann kan allikevel bli aktuelt. I større målestokk reiser en slik sediment
bortpumpning en rekke problemer som hver for seg krever forskning 
på ulike felt, se Fig. 5. Ett av problemene er f.eks. hvor man skal gjøre 
av det sedimentet som fjernes. Som figuren antyder, burde det være 
mulig å finne frem til områder der sedimentenc.s innhold av næringssalter 
kan komme landjordens planteproduksjon til gode. Dette vil kreve 
betydelig innsikt på en rekke områder (se figuren) . 

4. Bunnvann pumpes vekk, eller opp i overflaten. Slik pumpning 
virker på forskjellige måte inn på en sjø alt etter de lokale forhold og er 
utført i flere sjøer, bl.a. for å påvirke vertikal-sirkulasjonen. 

5. Gjennomluftning og bobling. Dette har også vært utført flere steder 
og det griper på ulike måter inn i en innsjøs mangeartede forhold og 
prosesser. Bunnvannet kan f.eks. pumpes opp, tilføres oksygen, og så 
føres ned på bunnen igjen uten at vannets lagdeling påvirkes dersom 
slik påvirkning er uønsket. 
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Momentene nevnt ovenfor i punktene 1-5 antyder små smakebiter 
av et stort problemkompleks som har å gjøre med menneskets påvirkning 
av naturen, og de vanskeligheter man møter når det skal rådes bot på 
skaden. I mange tilfelle har vi for liten innsikt i årsak og virkning innenfor 
ferskvannets økosystemer til at vi kan utpeke hensiktsmessig metodikk 
ved sjørestaurering ; i andre tilfelle kan skaden være helt uopprettelig. 
Den enkleste og billigste måte å bevare en innsjøs plante- og dyreliv 
på er utvils omt å skåne sjøen for uheldige påvirkninger. Med hensyn 
til 0stensjøvannet i Oslo synes det iallfall klart at de verdier av rekrea
sjonsmessig og undervisningsmessig karakter som vannet rommer, bør 
tilsi en mer permanent vitenskapelig overvåkningstjeneste enn de mer 
tilfeldige observasjoner som foretas nå, slik at et eventuelt restaurerings
arbeid blir enklest mulig og helst helt overflødig. 

SUMMARY 
Must Lake Ostensjovann in Oslo be restored? 

Lake Ostensjovann is located in Oslo, surrounded by large populated areas. It 
presents a rich and diverse fauna and flora. The Municipal Council of Oslo has approved 
of conservation plans for the lake and its immediate surroundings. Nevertheless, the 
lake is threatened by sewage pollution. Methods for res to ring lakes damaged by human 
influences, are briefly mentioned. 

Author's addresses: 
University of Oslo, Department of Anatomy, 
Dental Faculty, Blindern, Oslo 3, or 
Zoological Museum, Sarsgt. 1, Oslo 5 
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Utbredelse og bestandsvekslinger hos skoglemen, 
Myopus schisticolor, i Norge 

I VAR MYSTERUD 

Innledning 
I tre tid ligere arbeider (Mysterud 1961, 1963 og 1968a) har en samlet 

observasjoner over skoglemen, Myopus schisticolor (Lilljeb.), her i landet. 
For å ajourføre listene med observasjoner over denne arten har en 
i denne artikkelen tatt m ed en oversikt over noen spredte publiEerte 
observasjoner, og enkelte andre iakttagelser. En har også utarbeidet en 
oversikt over de opplysninger en nå har om bestandsvekslinger h os 
skoglemen. En del funn har kastet nytt lys over dens utbredelse, og 
sammen med en vurdering av den skandinaviske utbredelsen vil en kort 
diskutere artens nåværende status i Norge. 

Forfatteren takker Arne Aaseth, cand. real. Leif Lien, Oddvar 
Werme og universitetslektor Eivind Østbye for å ha bidratt med 
observasjoner. 

Observasjoner av skoglemen 
Åstadalen, Hedmark, 1916 

Mysterud (1961) påpeker at det ikke tidligere foreligger observasjoner her fra 
landet i perioden 1911- 52. Det er derfor av interesse at det i 1916 ble observert skog· 
lemen i skogsterreng 500- 600 m.o.h. på Brø ttum almenning mellom Mesnavann og 
Sjusjøen. Under blinkearbeid hogstse30ngen 1916 ble skoglemen påtruffet 2-3 ganger, 
noen «masseopptreden» ble ikke konstatert. Samme observatør observerte skoglemen 
i Åstadalen på Philske almenning et par år seinere, muligens i 1918 (Arne Aaseth i brev). 

Hønefoss, Buskerud, 1955 
Det ble funnet flere drepte skoglemen i reir av kattugle, Strix aluco, og tårnfalk, 

Faleo tinnunculus, like nord for Hønefoss (Myr berget 1963). 

Vikerfjell, Buskerud, 1958 
Tre individer av skoglemen ble identifisert i ekskrementer av rev, Vulpes vulpes. 

Disse ble samlet 600 m.o.h. på Vikerfjell i Ådal i perioden 30. september- 3. oktober 
(Lund 1962). 

Nordmarka, Oslo, 1964 
Et individ, en d' med vekt 14 gram, ble fanget i klappfelle 25. januar iMoliksåsen, 

Sørkedalen. 

Lutnes, Hedmark, 1965 
Enkelte eksemplarer ble observert i Lutnes, Trysil, under elgjakten. Katten på 

gården hadde fanget «flere eksemplarer» i første halvdel av oktober. Høsten 1965 ble 
det iakttatt og også fanget noen dyr ved Bustad , Trysil, ca. 1 km fra riksgrensen. Arten 
mentes å være «i framgang» sammen med andre smågnagere (Oddvar Werme i brev). 
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Fig. 1. Sigdmose (Dicranum spp.) beitet av skoglemen. De to plantene til venstre har 
avbeitede toppskudd. 
The moss Dicranum spp. grazed by wood. lemming. The top shoots of the two plants 
on the left have been bitten off. 

Nordmarka, Oslo, 1965/66 
Skoglemenen opptrådte vanlig i smågnagertoppen 1965/66 i Nordmarks-området. 

Som Ellstrbm og Johnels (1963) gjør oppmerksom på, er det i terrenget først og fremst 
resultatene av skoglemenens furasjering som lett tiltrekker seg oppmerksomhet. I typiske 
«skoglemen-biotoper» over hele Nordmarks-området kunne en i tillegg til gangsystemer 
og hauger med lysegrønne ekskrementer ofte se partier av mosedekket av beitet på en 
meget iøynefallende måte. Skoglemenen beiter av toppskuddene (Fig. 1), slik at 
fargeinntrykket av mosevegetasjonen skifter fra grønt til mer brunaktig. 

Enkeltobservasjoner vil ikke bli nærmere beskrevet, men det kan nevnes at det 
blant annet ble påvist at skoglemenen forplantet seg i løpet av vinteren 1965/66 
(Mysterud 1966). 

Nannestad, Akershus, 1966 
Zoologisk laboratorium ved Universitetet i Oslo avviklet i sommerhalvåret 3 kurser 

for studenter på eiendommen Tømte i Steinsgård. Det var stor smågnagerbestand 
i områdene rundt Hurdalssjøen, og både markmus, Microtus agrestis, klatremus, 
Clethrionomys glareolus, og skoglemen ble observert. Markmusa og klatremusa dominerte, 
men skoglemen ble observert 5-6 ganger, og 3 dyr ble fanget. Under anføres noen 
av observasjonene: 
8/6. Et individ, ad. d' som veide 27 gram, ble fanget i nærheten av Tømte, Steinsgård. 
Lokaliteten var myrsumpskog av gran, Picea abies, iblandet bjørk, Betula odorata. 
Frodige mosesamfunn, hvor bl.a. Sphagnum spp. dominerte, utgjorde undervegetasjonen. 
15/6. Et individ observert i granskog ved Tømte (Leif Lien pers. medd.). 
20/6. En ad. d' med vekt 31 gram ble tatt i klappefelle med rå potet som åte. Lokaliteten 
var granskog av blåbærtypen (Eivind Østbye pers. medd.). 
22/6. En drektig ~ med vekt 40 gram ble fanget på samme lokalitet som individet 
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Fig. 2. Skoglemen fanget i Nannestad 8. juni 1966. Når skoglemenen furasjerer ufor
styrret, sitter den ofte i en slik «rund», sammenkrøpet stilling. 
Wood·lemming caught in Nannestad, South Norway, lune 8, 1966. When the 
wood-lemming forages undisturbed, it of ten adopts this crouching attitude. 

fra 8. juni. En undersøkelse av kjønnsorganene viste på høyre side 4 fostre med lengde 
henholdsvis 18.5, 17, 17 og 18 mm, venstre side 3 fostre med lengder 19, 19.5 og 18 mm, 
samt et 5. mm resor ert foster (Eivind Østbye pers. medd.). 

Brydalen, H edmark, 1967 
Det ble fanget et individ i en kjørevei i Brydalen, Rendalen, 28. mars. Individet 

var en ung O' som veide 8 gram og således var et resultat av forplantning i vinterhalvåret 
(Mysterud 1968b). 

Bestands-vekslinger 
De første funn av skoglemen i Norge har en fra årene 1843 og 1867 

(se Mysterud 1961). Først etter 1880 har en såpass fyldige opplysninger 
at det kan fortelle noe om forløpet i bestands-vekslingene h os denne 
arten. En oversikt over «vandreårene» hos skoglemen finnes i «Tabel 
over vandreaar for migrerende pattedyr og fugler i Skandinavien, Finland, 
Rusland og Sibirien i de sidste 100 aar» (Schaanning 1915). Her er ført 
opp årene 1883, 1888, 1891, 1894, 1902 og 1906. Ved å støtte seg til 
opplysninger i Colletts originalarbeider er det imidlertid nødvendig å la 
noen av bestandstoppene strekke seg over to år . Således har en registrert 
«masseopptreden» av skoglemen i årene 1883-84, 1888, 1891- 92, 
1894- 95, 1902 og 1905- 06 (Mysterud 1961). Etter 1906 har en opp
lysninger om funn av enkelt-individer fra årene 1907, 1909, 1910 og 1911, 
uten at det foreligger noen nærmere opplysninger over forekomsten. 

Perioden etter professor Robert Colletts død i 1913 er preget av 
mangel på systematiske undersøkelser, og observasjoner er svært mangel
fulle eller mangler h elt. 

Først etter 1950 begynner man igjen å få opplysninger som kan si 
noe om de periodiske bestandsvekslinger. Selv om materialet delvis er 
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mangelfullt, lar det seg gjøre å fastslå at det har vært bestandstopper 
eller «masseopptreden» innen ett eller flere områder i 1952-53, 1955 ( ?), 
1959, 1962-63 og 1965-66-{67). 

I 1952 foreligger observasjoner fra Lillehammer-distriktet og øster
dalsområdet (Mysterud 1961) og i 1953 igjen i Østerdalen (Mysterud 
1963). I 1955 ble den som nevnt påvist ved H ønefoss. Som M yrberget 
(1963) påpeker, hadde de lavereliggende skogområder på Østlandet 
dette året en topp i smågnagerbestanden (se Myrberget 1965), og det er 
h øyst sannsynlig at skoglemenen «deltok» i denne bestandstoppen. 
Videre viste arten seg igjen i Nordmarksområdet og i Trysil i 1959 
(Mysterud 1961 , 1963). Også materialet fra den følgende periode i 1962-
63 er sparsomt, men det viser at skoglemenen hadde en bestandstopp 
innen nesten h ele det norske utbredelses-området (Mysterud 1963, 
1968a). 

I 1965- 66 hadde arten igjen en bestandstopp i Nordmarks-området, 
og fra denne perioden har en også observasjoner fra Trysil (1965) og 
Nannestad (1966). For øvrig lot det til at smågnagersyklusen var et år 
faseforskj øvet i nordre og søndre del avartens norske utbredelses
område i denne siste perioden, idet bl.a. Østerdalsområdet fikk «toppen» 
i 1966- 67. I 1967 ble det som nevnt påvist at arten hadde forplantet seg 
i vinterhalvåret, idet en ung O' ble fanget i Rendalen 28. mars (Mysterud 
1968b). 

For perioden 1880- 1910 og etter 1950 har vi således et sparsomt 
materiale som gir oss en indikasjon på artens bestandssvingninger i Norge. 
Disse viser i de aktuelle perioder et klart 3- 4 årig forløp, og det m å 
dermed ansees vist at den noe avvikende status som Wildhagen (1952 
p. 52) har tillagt bestandsvekslingene hos denne arten i Norge, bare 
skyldes mangel på observasjoner. 

U tbredelse i Norge 
Også opplysninger om skoglemenens utbredelse er mangelfulle. Vårt 

syn på artens norske utbredelse kan føres tilbake til Collett, som bl.a. 
skriver: 

«Skov-lemænen tilhører hos os udelukkende Landets sydlige Gran
skove. I Christiania-Egnen er den i visse Aar ikke sjelden, ligesom den 
er paavist, dels i sporadiske Individer, dels i større Antal under Yngelaar, 
paa flere Lokaliteter mellem Christianiafjorden i Syd og de nedre Dele 
af G udbrandsdalen og Østerdalens øvre Distrikter i Nord. Dens videre 
Udbredelse h os os er ukjendt» (Collett 1911-12 p. 131). 

Som nevnt hadde en i en lang periode svært få observasjoner av 
skoglemen, og ingen av disse ga noe nytt om artens utbredelse. Man 
kunne derfor så seint som i begynnelsen av 60-årene summere opp 
artens norske utbredelse omtrent som på Colletts tid: «Hos oss lever 
den i et område på Østlandet fra Oslo trakten og nordover til omkring 
Røros» (Wildhagen 1963 p . 84). 

La oss, før vi summerer opp dens aktuelle status, ta et kort historisk 
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tilbakeblikk på artens skandinaviske utbredelse. I sitt store dyregeografiske 
arbeid anfører Ekman (1922) at skoglemenen har et utbredelsesområde 
som dekker sentrale deler av Sverige og de sydøstlige deler av Norge. 
Som Bergstrom (1963) gjør oppmerksom på, er mange utbredelseskart 
misvisende ved at man seinere noe ukritisk har «godtatt» en slik dis
kontinuerlig utbredelse i Skandinavia som riktig, til tross for at Ekman 
klart understreket at man manglet undersøkelser og antagelig hadde et 
ufullstendig kjennskap til utbredelsen. 

Dette preger også mange norske fremstillinger, og det kan derfor 
være av interesse å anføre et eksempel på hvordan man kunne tolke 
skoglemenen økologisk og dyregeografisk ut fra denne «tilsynelatende» 
diskontinuerlige utbredelsen: 

«For Norges vedkommende faller det i øynene at de områdene der 
skoglemenen lever - fra Oslo-distriktet og nordover til opp i Gud
brandsdal og østover gjennom Trysil- nettopp er den delen av lavlandet 
som har det mest typiske innlandsklimaet, og når vi tar omsyn til leve
området ellers hos arten, synes det rimelig å sette dette i samband med 
dyrets livskrav i det hele. Det er dertil meget vanskelig å dømme om vi 
står overfor restene aven «syk» art, som er under langsom utdøen og 
som før har hatt et større leveområde, eller om vi har foran oss en 
lokal art av samme typen som vår nordiske lemen, men som har for
holdsvis liten evne til å formere og spre seg, selv om den som så mange 
av våre gnagere viser utpregete og store svingninger i individtallene i de 
forskjellige år. Skoglemenen er i virkeligheten ennå atskillig aven gåte 
i biologisk og geografisk retning» (Broch 1939 p. 43). 

Nyere undersøkelser har imidlertid vist at den har en langt større 
utbredelse i Sverige (Bergstrom 1963, Kalela 1963) og i Finland (Kal ela 
1963) enn tidligere antatt. Således viser nye funn strukturen i et utbredel, 
ses-område som går kontinuerlig gjennom de høyboreale barskogene 
i europeisk Russland og videre innover i Fennoskandia. Skoglemenen 
har således en fennoskandisk utbredelse typisk for mange østlige fauna
elementer, og den representerer ikke lenger noen «dyregeografisk gåte». 

Som Kalela (1963) påpeker, faller artens utbredelse stort sett innenfor 
eller sammen med den nordlige barskogs-regionen. Dette gjelder bare 
stort sett, idet den er påvist ovenfor barskogen både i Sverige (Bergstrom 
1963) og på Kolahalvøya (Novikov 1941). 

Skoglemenens utbredelse i Norge er vist i Fig. 3, omtegnet etter 
Kalela (1963) og ajourført etter Mysterud (1968a). Det skraverte området 
viser artens hovedutbredelse i de sørøstlige skogstraktene. Fire funn 
utenfor dette området er avmerket med prikker. 

Det nordligste av disse er et nytt funn fra Essandsjøen i Trøndelag 
(Mysterud 1968a). En kjente tidligere et svensk funn inn til den norske 
grensen (avmerket på grensen, Fig. 3) ved Hyddsjøen på Rørosvidda 
(Bergstrom 1963). Disse to funn indikerer at arten har en utbredelse 
også i skogstraktene i Trøndelag. Dette utbredelses-området må sees 
som en utstikker fra tilhørende svensk område, og må antas å være 
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Fig. 3. Skoglemenens utbredelse i Norge. 
Det skraverte felt viser det sørøstre 
hoved-utbredelsesområdet, prikk
ene angir fire observasjoner nær
mere omtalt i teksten. (Etter Kalela 
1963, Mysterud 1968a.) 
Distribution of the wood-lemming in 
Norway. Shaded area shows the main 
distribution range in south east Nor
way, black dots indicate four observ
ations referred to in the text. (After 
Kalela 1963, Mysterud 1968a.) ~.ø:._<-""-~;:Q...)f";-e~ 

isolert fra det sørøstre norske hovcdutbredelsesområdet på grunn av 
fjelltraktene som ligger mellom. 

Videre er avmerket et vestlig funn i Hallingdal (Mysterud 1968a). 
Denne observasjonen er imidlertid ikke kontrollert, så en har funnet 
ikke å kunne utvide utbredelsen vestover basert bare på dette ene funn. 

Det fjerde funn ligger syd for utbredelses-området og er en gammel 
observasjon fra Fredrikstad. Denne observasjon er tatt ut av Colletts 
dagbok 1906 (Wild hagen 1952, p. 29). Imidlertid har Collett selv ikke 
nærmere referert dette funn i sitt hovedarbeid over pattedyrene i Norge 
(Collett 1911-12), og det ligger nær å anta at Collett selv ikke har 
kontrollert funnet og derfor ikke har villet utvide utbredelsen sørover 
basert bare på denne observasjon. 

Dersom Kalelas hypotese om at artens utbredelsesområde stort sett 
følger den høyboreale barskogen, må en imidlertid anta at det norske 
utbredelses-området ennå er mangelfullt kjent. En må således vente at 
arten forekommer mer utbredt i Trøndelagsfylkene enn det som er 
kjent, og at det sørlige hovedutbredelses-området ved fortsatte under
søkelser vil utvide seg sørvestover. 

SUMMARY 
Distribution and population cycles in the wood-lemming, Myopus schisticolor (Lilljeb.), 
in Norway 

The first part of this article presents some new observations and published records 
on the occurrence of the wood-lemming in Norway. The localities and years of observ. 
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ation were Åstadalen 1916, Hønefoss 1955, Vikerfjell 1958, Nordmarka, Oslo, 1964, 
1965 and 1966, Trysil 1965, Nannestad 1966 and Rendalen 1967. 

The rather incomplete information which we have on the population cycling of 
this species in Norway is then summarized. In the period from 1880-1910 there have 
been wood-lemming «highs» in 1883/84, 1888, 189 1/92, 1894/95, 1902, and 1905/06. 
After 1950 there have been peak years in one or severai areas within the distribution 
range in 1952/53, 1955 (?), 1959, 1962/63, and 1965/66/(67). For the period before 
1880 and from 1910-50 information is either completely lacking or too scanty to 
indicate anything about cyclical events. 

Our knowledge about the range of the species in Norway is summarized in Fig. 3. 
The main disrribution area is in the coniferous forests in southeast Norway. It has 
recently been shown that the species also occurs in Trøndelag: one Swedish observation 
exists from Hyddsjoen on the border between Norway and Sweden, and one specimen 
was collected in 1963 at Essandsjøen (63 0 05' N), South Trøndelag. 

It has been suggested that the distribution of the wood-lemming in Fennoscandia 
seems to follow the high-boreal coniferous forest. If this is true, one must assume 
that the Norwegian range of this animal is still imperfectly known. 
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Vår eneste landplanarie, Rhynchodemus terresttis 
(O. F. Mi.il1er), og dens utbredelse i Norge 

BJØRN BERLAND 

Som kjent omfatter gruppen Platyhelminthes - flatmarkene - følgende 
tre klasser: de egentlige flatmark (Turbellaria), iktene (Trematoda) og 
bendelorm (Cestoda). I motsetning til bendelorm og ikter som alle er 
parasitter, er praktisk talt alle turbellarier frittlevende dyr som lever av 
rov. Turbellariene, også kalt hvirvelmark, har alle en ciliert hud med 
mange slimkjertler. De aller fleste turbellarier er temmelig små og lever 
i vann. Et beskjedent antall planarier har imidlertid greid å tilpasse seg 
til et liv på land, men på grunn av at huden mangler beskyttelse mot 
uttørking er de bundet til lokaliteter med høy luftfuktighet. Forholdene 
i fuktige tropestrøk er vel nærmest ideelle; følgelig finnes de fleste kjente 
landplanarier i tropene, mens antallet avtar mot høyere bredder. De 
landlevende planarier kan oppnå en betydelig størrelse, og de er oftest 
sterkt farget. Endellandplanarier er fra tropene innført til Europa, hvor 
de forekommer i veksthus. Et eksempel er den opp til 35 cm lange 
Bipalium kewense Moseley, som nevnes i de fleste zoologiske lærebøker. 

I Europa forekommer det, ifølge Arndt (1934) henimot et snes arter 
landplanarier, de fleste i slekten Rhynchodemus; nesten alle har en meget 
begrenset utbredelse. Størst utbredelse har R. terrestris (O. F. Muller) 
som er kjent fra Balkan, Vest- og Mellom-Europa og fra Skandinavia, 
men synes å mangle lenger øst. 

Rhynchodemus terrestris ble opprinnelig beskrevet fra Danmark 
(Sjælland) av O. F. Muller (1774) som Fasciola terrestris. Den er senere 
funnet mange ganger i Danmark (se Steenstrup 1870, Ussing 1934); også 
i Syd-Sverige er det endel funn, og endelig foreligger det ett publisert 
funn fra Norge, nemlig fra nær Romsdalshorn jernbanestasjon (må ikke 
forveksles med fjellet Romsdalshorn) ved Åndalsnes i Romsdal (Økland 
1939). Kjente funn fra Skandinavia er sammenstilt av Gislen (1942) og 
fra Europa inntil ca. 1941 av Gislen (1944). 

R. terrestris er relativt liten, lengden varierer mellom ca. 0,5 cm og 
2,0 cm; ifølge Gislen kan de voksne i utstrakt stand bli 2,5-3,0 cm 
lange. Fargen er glinsende grå til nesten svart på ryggen, undersiden er 
lys. Kroppen er omtrent rund i tverrsnitt, men den ventraie krypesålen 
er flat. Hodeenden er noe tilspisset, den bærer to små øyne, og holdes 
løftet opp fra underlaget. 

Ved første øyekast minner en levende R. terrestris sterkt om en liten 
nakensnegl, men under lupen ser en fort at følehorn, kappe og åndehull 
mangler. Huden er meget klebrig, og dersom en forsøker å løfte eller 
flytte på dyret med pinsett eller fingre går det meget lett i stykker. 
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Økland postulerte at denne art måtte ventes å forekomme også 
ann~tsteds i Vest-Norge, sannsynligvis også ellers langs kysten av det 
sydhge Norge. Det neste funn ble gjort 9/7-1954 av professor Per Brinck 
ved Stendavannet, Fana ved Bergen. Hans eksemplar finnes i Zoologisk 
Museum, Bergen. 

Under feltkurs og annet feltarbeid ved Zoologisk Museum, Bergen, 
er en rekke funn blitt gjort i 1966 og 1967. Det første av våre funn ble 
gjort av forfatteren på Bømlo 27 /6-1966, det neste eksemplar dukket opp 
på Gjermundshavn i Kvinnherad 8/6-1967 under et feltkurs, finner er 
stud. real. K. E. Jørstad. Deretter ble der funnet ett eksemplar ved 

Fig. 1 
Finnesteder for R. 
terrestris i No rge. 
Tallene refererer til 
lokalitetene i tabell!. 
Localities where R. 
terrestris have been 
found in Norway. The 
numbers correspond to 
those gi ven in T able 1. 

• - innsamlet 
eksemplar 
speeimen 
collected 

O - melding 
om funn 
speeimen 
reported 
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Nesevann, like nedenfor Flatekvalsfossen i Eksingedalen; bemerkelses
verdig er at finnestedet ligger ca. 250 m.o.h. Studentene var nå informert 
om R. terrestris, og etter hvert kom det inn eksemplarer fra dem også. 
Cand. mag. B. A. MeidelI kom med to nye eksemplarer fra henholdsvis 
Abrabrot ved Haugesund og Bømlo; videre fant han et eksemplar ved 
Håvik i Kvinnherad, men dette eksemplar fragmenterte og ble ikke tatt 
vare på. Stud. real. T. Olsen brakte inn to eksemplarer, ett fra Milde 
og ett -fra Grimdseid, i Fana. Cand. mag. T. Solhøy fant under solling 
to eksemplarer; dyrene ble funnet i sollgodset, bestemmelsen ble foretatt 
under binokular, men de gikk begge i stykker og ble ikke tatt vare på; 
funnstedene for disse var Mosterhavn, Bømlo og ved Ytre Nettland, 
Kvinnherad. 

I tabell 1 og fig. 1 er funnene fra Norge sammenstilt. I kartet represen
terer de fylte sirklene funn belagt med eksemplarer, de åpne representerer 
de tre meldte funn. De norske funn er nylig publisert på engelsk (Berland 
1968). 

På grunn av den utpregete skjørhet har nesten alle eksemplarene 
rifter i huden eller er mer eller mindre brukket over. Ved fiksering 
i alkohol kontraherer dyrene noe, de blir pølseformete og dør i en 
karakteristisk stilling med hode og hale bøyet ventralt, slik at kroppen 
danner en bue eller en sirkel. (Fig. 2.) Min datter kalte nokså treffende 
det største fikserte eksemplar for «kringledyret». De fikserte dyr varierer 
i lengde mellom ca. 0,5 cm og 1,5 cm. 

Økland nevner at hans eksemplar målte ca. 0,5 cm, men etter omtrent 
ett døgn i en flaske med et vått blad var lengden øket til henimot 2 cm. 
Kroppen er i stand til å ta opp vann gjennom kroppsveggen i løpet av 
kort tid, slik at kroppsvolumet øker til det mangedobbelte; under tørke 
og ved normal slimdannelse mistes vann, hvorved kroppen igjen minker 
i volum. Kroppsvolumet er således ikke konstant, men varierer sterkt. 

Alle opplysninger i litteraturen angir at R. terrestris finnes på fuktige 
lokaliteter. Alle norske funn er også gjort i fuktige omgivelser, som 
under stein, under grener på marken, i gressbakke med mose og i noen 
tilfelle har funnstedene ligget i nærheten av dyrket mark. Vegetasjonen 
ved de ovenfornevnte funn var mose, gaukesyre og bregner. Biotopene 
synes alltid å ligge i krattskog av bjørk, hassel, rogn og endel andre 
treslag. 

Gislen (1944) påpeker at R. terrestris er funnet nesten utelukkende vår 
og høst; den er altså bitemporal i sin opptreden. Dette er mest utpreget 
lenger syd i Europa, hvor den oftest opptrer tidlig på våren og sent på 
høsten, men selv i Skandinavia påviste Gislen en viss bitemporalitet. 

Det synes som om denne planarie ikke liker sommerens høye tem
peraturer, og at den unngår disse ved å trekke seg ned i dypere jordlag. 
Imidlertid antar Gislen at antagelig spiller luftfuktigheten en vel så stor 
rolle. I Europas sydligere strøk er jordens øvre lag fuktige og kjølige 
tidlig på våren og sent på høsten, mens lenger mot nord kommer våren 
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Fig. 2. R. terrestris fiksert i alkohol. Legg merke til kroppens pølseform og krumning. 

R. t errestris jixed in alcohol. Note body shape and curved position. 

senere og høsten tidligere, følgelig blir bitemporaliteten mindre utpreget 
i Nord-Europa. 

Som kjent er klimaet i Vest-Norge atlantisk, med fuktige og kjølige 
somre, og fuktige milde vintre. Under slike forhold vil vel jordbunnen 
de fleste år h olde seg passe fuktig og kjølig, slik at eventuelle planarier 
kan holde seg i de øvre jordlag; derved blir bitemporaliteten mindre 
utpreget eller forsvinner helt. Som det fremgår av tabell 1 er de norske 
funn gjort fra begynnelsen av juni til slutten av september. Det skal dog 
tilføyes at sommeren 1967, da de fleste funn ble gjort, var usedvanlig 
våt og kjølig i Vest-Norge. 

På grunnlag av de foreliggende funn fra Vest-Norge er det tydelig 
at R. terrestris har en videre utbredelse enn først antatt. Kartet i fig. 1 
sier i grunnen lite om dens utbredelse, det viser bare hvor zoologer har 
vært og rent tilfeldig har funnet den. R. terrestris forekommer som oftest 
enkeltvis og opptrer helt sporadisk; selv ikke lenger syd i Europa er 
den vanlig. 

Når vi nå er oppmerksom på at den forekommer i Vest-Norge, vil 
den i årene fremover sikkert dukke opp oftere. Da den krever høy 
fuktighet, er det forståelig at den i Norge forekommer på Vestlandet, 
hvor den trolig vil vise seg å være vidt utbredt, og opptre med relativ 
h øy frekvens. Da arten er funnet i Sverige, kan den tenkes å forekomme 
også i Øst-Norge, hvor den hittil ikke er funnet. Noen nordgrense er 
der foreløpig ikke mulig å angi. 

Funnene av R. terrestris er interessante ut fra økologiske, innvandrings
historiske og dyregeografiske synspunkter. Vi vet intet om hvordan 
R. terrestris er kommet hit, men vi kan vel gjette på at den må være 
kommet etter istiden. Kan det tenkes at den er transportert hit av 
mennesker? En annen mulighet er transport med fugl; huden er klebrig 
nok, men det spørs om de voksne dyr ville tåle behandlingen og ut
tørkingen under en luftfart. Det kan dog tenkes at eggkokongene tåler 
atskillig mer enn de voksne og at det er disse som kan spredes. 
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Da Gislen (1944) summerte opp kjente arbeider over denne art inntil 
omkring 1941, kan det være nyttig å nevne arbeider som er kommet til 
senere: Gislen (l.c.) har ikke med de Beauchamp's (1941) funn i Syd
Frankrike; Adam og Leloup (1944) fant den i Belgia, Pant in (1944) 
i England og de Beauchamp (1958) rapporterte den fra Madeira. 

Pantin (1950) beskrev krypesålens histologi, og sammenlignet histologi 
og bevegelsesmåte hos R. terrestris og R. bilineatus (Mecznikow), som han 
også fant i England. Krypebevegelsen foregår ved en kombinasjon av 
bakoverrettete muskelkontraksjoner og ciliebevegelse i krypesålen, 
sammen med slim som sprøytes ut på krypesålen fra kjertler foran denne. 
Dyrets hastighet på en glassplate er 2- 3 cm pr. minutt. 

Som nevnt innledningsvis, forekommer også andre Rhynchodemus-arter 
i Europa. De som geografisk kommer nærmest, synes å være R. bilineatus, 
R. britannicus Percival samt R. scharffi von Graff. 

R. bilineatus (Mecznikow) er noe mindre enn terrestris, av farge er 
den gråbrun med to langsgående rødbrune striper på kroppens fremre 
del, hodet danner en lapp eller «hette» som bærer to store sorte øyne. 
Denne art er nesten utelukkende kjent fra drivhus på kontinentet, men 
i det fri ble den funnet i Belgia av Adam og Leloup (1941) og i Syd-England 
av Pant in (1944, 1950). 

D en sjeldne R. britannicus Percival er funnet i England og i Belgia. 
Denne art er meget stor, lengden blir opp mot 90 mm, kroppen er 
avflatet, hodet er avrundet, og fargen er klart gulaktig (Adam og Leloup 
1944). 

R. scharffi von Graff er endel større enn terrestris, helt opp til 6 cm 
når den kryper. Fargen er klart gul, unntatt på hodet og krypesålen. 
Denne art er kjent fra Dublin i Irland (von Graff 1899) og fra London 
i England (Dendy 1921). 

Det er tydelig at terrestris ikke kan forveksles med noen av disse. 
Det er derfor sannsynlig at vi her i landet kun har en art landplanarie, 
nemlig R. terrestris. 

Til slutt skal kort behandles endel taksonomiske problemer. Denne 
art plasseres i familien Rhynchodemidae , hvis to underfamilier har voldt 
bry (se Hyman 1943, 1954; Prudhoe 1949). Arten terrestris har vært 
plassert i forskjellige slekter, men er i de senere år vanligvis kalt 
Rhynchodemus terrestris. Dette navn er så vel innarbeidet at det er uheldig 
å måtte skifte det. Således unnlot Pantin (1950) å skifte slektsnavn enda 
han var klar over at terrestris og bilineatus ikke kunne plasseres i samme 
slekt. I 1953 flyttet Pantin terrestris over i slekten M icroplana Vejdovsky, 
1890. Dette var Hyman (1954) ikke enig i, hun opprettet derfor en ny 
slekt, Orthodemus, for arten terrestris. Dette godtas ikke av de Beauchamp 
(1958, 1961), som foretrekker å beholde terrestris i slekten Microplana. 
Imidlertid synes det gamle navnet Rhynchodemus terrestris å være så vel 
etablert at det trolig vil ta lang tid før det går av bruk. 

Jeg takker herved de personer som har vært behjelpelig med å samle 
inn materiale og å gi opplysninger om funn. 
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SUMMARY 
The land-planarian Rhynchodemus terrestris (O. F. Muller) and its 
distribution in Norway 

Økland (1939) published the only record of the land·planarian Rhynchodemus 
terrestris known from Norway. This paper presents Il new records from West N orway 
made in the years 1954 (one), 1966 (one) and 1967 (nine records). lts bitemporality 
and distribution are discussed. A brief review of its taxonomical status is given at 
the end of the paper. 
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Akklimatisering hos insekter til høye og lave temperaturer l) 

LAURITZ SØMME 

Selv om temperaturen ofte er en begrensende faktor for utbredelsen 
av kaldblodige dyr, har mange arter i større eller mindre grad tilpasset 
seg ugunstige temperaturforhold. Denne tilpasningen kan være både 
morfologisk og adferdsmessig betinget, men i mange tilfelle er en 
fysiologisk adaptasjon en forutsetning for å kunne opprettholde et 
tilfredsstillende aktivitetsnivå, og for å kunne overleve ved høye og lave 
temperaturer. 

Fysiologisk adaptasjon til høye og lave temperaturer kan være 
genetisk betinget, og en følge av forskjeller i seleksjonspresset under 
forskjellige miljøforhold. Dessuten kan fysiologiske variasjoner oppstå 
under direkte innflytelse av miljøfaktorene. Denne form for adaptasjon 
er ikke genetisk, da de fremkomne variasjoner ikke nedarves som 
sådanne. Grensene for en ikke-genetisk adaptasjon er imidlertid bestemt 
av organismens genotype. Eksperimentelt kan de adaptasjoner som er 
genetisk betinget, skilles fra ikke-genetiske ved adaptasjonsforsøk og 
ved krysningsforsøk. 

Det er her meningen å omtale ikke-genetisk adaptasjon til temperaturer 
hos insekter, og foreta en sammenligning med de forhold man finner 
hos andre kaldblodige dyr, eller poikilotermer, som de ofte kalles. 
I litteratur på engelsk blir uttrykkene «acclimation» og «acclimatization» 
vanligvis brukt i betydningen ikke-genetisk adaptasjon, og jeg skal i det 
følgende bruke ordet akklimatisering i samme mening. 

Under naturlige forhold finner man ofte eksempler på forskjeller 
i adaptasjon til temperaturer mellom arter og mellom stammer av 
samme art fra forskjellige geografiske områder. Videre viser mange arter 
sesongmessige svingninger i sin adaptasjon til høye og lave temperaturer. 
Hvorvidt slike variasjoner er genetisk eller ikke-genetisk betinget, er ofte 
ikke undersøkt, men det er funnet eksempler på begge deler, eller på 
en kombinasjon av begge. 

Mens opplysninger om geografiske og sesongmessige variasjoner hos 
insekter er relativt sparsomme, foreligger det en rekke eksperimentelle 
undersøkelser om akklimatisering til høye og lave temperaturer. I slike 
undersøkelser må det skilles klart mellom akklimatiseringstemperaturen, 
hvor insektet innledningsvis oppholder seg i kortere eller lengere tid , og 
forsøkstemperaturen, hvor m an måler den eventuelle effekt av oppholdet 
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l) Prøveforelesning (selvvalgt emne) for den filosofiske doktorgrad holdt 18/12 1967. 
(Noe innkortet.) 

1968. Fauna 21: 98-107 

ved akklimatiseringstemperaturen. Akklimatisering vil vanligvis finne 
sted innen organismens «normale» temperaturområde. U ttrykkene lav 
og h øyakklimatiseringstemperatur er relative begreper, men betegner 
vanligvis temperaturer i henholdsvis den nedre og øvre del av dette 
området. For korthets skyld kan man si at en organisme er kulde
akklimatisert etter opphold ved en lav temperatur, og varmeakklimatisert 
etter opphold ved en høy temperatur. 

Det ligger imidlertid en viss sproglig vanskelighet i bruken av disse 
uttrykkene. Ordene brukes både i en passiv og en aktiv betydning, slik 
at det er vanlig å si at en organisme f.eks. er kuldeakklimatisert etter 
et opphold ved en lav temperatur, også i de tilfelle hvor etterfølgende 
undersøkelser viser at evnen til akklimatisering mangler. 

Hos poikilotermer kan man skille mellom to hovedformer for 
akklimatisering - ytelsesakklimatisering og resistensakklimatisering. 
y telsesakklimatisering omfatter justeringer av organismens aktivitet og 
metabolisme innen dens «normale» temperaturområde. Slike forandringer 
gir grunnlag for en større eller mindre stabilisering av organismens 
ytelse i form av arbeid, bevegelse og utvikling, til tross for svingninger 
i temperaturen. Resistensakklimatisering omfatter variasjoner i orga
nismens evne til å tolerere ekstreme temperaturer, som f.eks. forskyv
ninger i temperaturgrensene for d ødelighet, lammelse og utvikling. 
Resistensakklimatisering kan også tenkes å ha sammenheng med for
andringer i metabolismen, men det er grunn til å tro at også andre 
fysiologiske mekanismer kommer inn i bildet. 

a. Ytelsesakklimatisering 
Ved undersøkelser av ytelsesakklimatisering er det viktig å være klar 

over at en organismes reaksjon på overføring fra en temperatur til en 
annen faller i flere faser . De første minuttene er ofte karakterisert ved 
en uregelmessig metabolisme. Derpå følger en kort stabil fase, og til slutt 
selve akklimatiseringsfasen, som ender i et nytt stabilt nivå. Den tiden 
som kreves for å nå det nye nivå, varierer sterkt fra art til art. Hos 
insekter er ytelsesakklimatisering vanligvis fullført i løpet av få dager 
eller en uke, men det foreligger meget få opplysninger om selve utvik
lingsforløpet . 

Undersøkelser av ytelsen over en større del av temperaturskalaen, 
etter forutgående varme- og kuldeakklimatisering, viser at det foreligger 
forskjdlige typer av ytelsesakklimatisering hos poikilotermer (Prosser 
1964). Hos de arter som mangler evne til akklimatisering, faller kurven 
for en gitt fysiologisk funksjon - f.eks. metabolisk hastighet - hos 
dyr fra en lav temperatur sammen med kurven for dyr fra en høy tem
peratur (fig. 1 A). Hos andre arter fører kuldeakklimatisering til en øket 
metabolisme, slik at kurven forskyves til venstre (fig. 1 B). I sjeldne 
tilfelle nedsettes metabolismen etter kuldeakklimatisering, som antydet 
med en prikket linje i fig. lB. Kuldeakklimatisering kan også resultere 
i dreining av kurven om et sentralt punkt (fig. 1 C), men i de fleste tilfelle 
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Fig.l. Forholdet mellom forsøkstemperatur og hastigheten aven gitt fysiologisk funksjon 
(f.eks. metabolisk hastighet) hos kuldeakklimatiserte poikilotermer (k) i relasjon til varme

akklimatiserte (v) . (Etter Prosser 1964.) 

finner man en kombinasjon av dreining og parallellforskyvning (fig. 1 D 
og E). I følge Prosser (1964) er det grunn til å tro at en parallellforskyvning 
av kurvene gjenspeiler kvantitative forskjeller i enzymaktivitet, mens 
forandringer i QI0 også tyder på visse kvalitative forandringer. 

Ytelsesakklimatisering hos insekter er vanligvis undersøkt i form av 
02-opptak, henholdsvis CO2-utskillelse, eller som frekvens av hjerteslag. 
I mange tilfelle er disse aktivitetene bare målt ved en temperatur etter 
forutgående kulde- og varmeakklimatisering, slik at det ikke alltid 
foreligger grunnlag for sammenligning med Prosser's inndeling. 

Hvis nymfer av øyenstikkeren Æshna umbrosa overføres fra en 
høyere temperatur til f.eks. 22°, nedsettes CO2-utskillelsen i løpet av 
det første døgnet (Sayle 1928). Denne nedgangen blir etterfulgt aven 
gradvis øking i løpet av det andre og tredje døgnet, og viser at det foregår 
en kompensasjon for nedsatt temperatur ved øket metabolisme. Et 
tilsvarende forløp finner man hvis temperaturen senkes ytterligere, f.eks. 
fra 22° til 13°, og videre fra 13 ° til 9°. 

På lignende måte viser 02-opptaket hos mange insekter en kom
pensasjon for temperaturforandringer. Kurvene i fig. 2 viser 02-opptak 
hos tre insektarter ved forskjellige temperaturer. Akklimatiserings
temperaturen er angitt for hver kurve, og man ser at den laveste akkli-
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Fig. 2. Effekt av akklimatisering på O.-opptak hos tre insektarter. 
Akklimatiseringstemperaturen er angitt for hver kurve. 

matiseringstemperaturen resulterer i øket 02-opptak hos alle artene. 
For coloradobille (Leptinotarsa decemlineata) (Marzusch 1952) og ameri
kansk kakerlakk (Periplaneta americana) (Dehnel og Segal 1956) viser 
kurvene hovedsakelig en parallellforskyvning, mens kuldeakklimatisering 
hos ospebladbille (Melasoma populi) (Marzusch 1952) også gir en dreining 
med nedsatt QI0' 

Effekten av akklimatisering på den generelle metabolisme må ventes 
å ha sammenheng med forandringer i aktiviteten av forskjellige enzymer. 
Dette er også bekreftet i en rekke undersøkelser med insekter og andre 
poikilotermer. Samtidig som 02-opptaket øker etter kuldeakklimatisering 
hos coloradobille, kan det f.eks. påvises en øking i aktiviteten av 
succinodehydrogenase, glycerophosphatase og katalaser (Marzusch 1952). 
Av spesiell interesse er de forskjeller i aktiviteten av adenosin triphospha
taser, som er funnet hos flere insekter (Mutchmor 1967). Disse enzymene 
spiller en betydelig rolle for øyeblikkelig energitilførsel i muskler. 
Kuldeakklimatiserte insekter er ofte aktive ved lavere temperaturer og 
har større adenosin triphosphatase-aktivitet enn varmeakklimatiserte. 
Likeledes viser sammenligning mellom forskjellige arter størst aktivitet 
av slike enzymer hos de som er aktive ved de laveste temperaturene. 
Sammen med andre enzymatiske forandringer kan således øket adenosin 
triphosphatase-aktivitet gi en forklaring på intra- og interspesifikke 
forskjeller i aktivitet ved lave temperaturer. 

Vi har altså sett en rekke eksempler på at kuldeakklimatisering fører 
til øket metabolisme. Andre undersøkelser tyder imidlertid på at evnen 
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til ytelsesakklimatisering mangler hos enkelte insekter. Hos melbille 
(Tenebrio molitor) er det f.eks. ikke funnet forandringer i 02-o pptak 
etter kuldeakklimatisering, og ospebladbille og coloradobille viser ingen 
ytelsesakklimatisering når de ikke er i diapause (Marzusch 1952). Hos 
enkelte andre arter mangler denne egenskapen også i dia pause. 

.1 .sjeldne tilfelle er det funnet eksempler på nedsatt metabolisme og 
aktlvltet etter kuldeakklimatisering. Rismelsbillen Tribolium confusum har 
lavere 02-opptak etter kulde akklimatisering enn etter varmeakklima
tisering (Edwards 1957) - altså det motsatte av det forhold man vanligvis 
finner. 

I de tilfelle hvor det foreligger målinger over en større del av tempe
raturskalaen er det således funnet representanter for flere av typene 
i Prosser's inndeling. Foruten de tilfelle hvor akklimatisering manoler 

h 
to , 

og vor kurvene for metabolisk hastighet og temperatur hos varme- og 
kuldeakklimatiserte dyr faller sammen, har vi sett eksempler på parallell
forskyvning og parallellforskyvning kombinert med en forandring i QlQ. 
. Evnen til ytelsesakklimatisering synes å være til stede i forskjellige 
msektordner, og hos insekter med forskjellige økologi. Hos noen arter 
er ytelsesakklimatisering bare påvist i diapause, mens mange under
s~kelser viser at den ikke er begrenset eller knyttet til en slik fysiologisk 
tilstand. Flere undersøkelser på dette området er nødvendig for å klarlegge 
om det foreligger noen lovmessighet mellom de forskjellioe artenes 
økologi og systematikk, og deres evne til ytelsesakklimatiser~g. 

b. Resistensakklimatisering 

Den andre hovedformen for akklimatisering - resistensakklima
ti~ering - har også vært gjenstand for en rekke undersøkelser, og er 
kJen; hos ~orskjellige poikilotermer, som f. eks. fisk, ktepsdyr og bløtdyr. 
O gsa for msektenes vedkommende foreligger det et stort antall under
søkelser om resistensakklimatisering. 

Resistensakklimatisering til lave temperaturer hos poikilotermer 
medfører vanligvis øket toleranse for lave temperaturer, mens varme
akklimatisering medfører øket toleranse for høye temperaturer (Precht 
1964). I mange tilfelle blir begge temperaturgrenser influert av akklima
tiseringstemperaturen, slik at øket kulde toleranse følges av nedsatt 
varmetoleranse, eller øket varmetoleranse av nedsatt kuldetoleranse. 
I andre tilfelle kan resistensakklimatisering til den ene eller til begge 
temperaturgrenser mangle. 

Når et insekt nedkjøles eller oppvarmes gradvis, vil det før eller 
senere inntreffe en tilstand av lammelse. En forskyvning av den såkalte 
kuldelammelsestemperatur eller varmelammelsestemperatur blir betraktet 
som en resistensakklimatisering på samme måte som en forskyvning av 
de letale temperaturgrenser. Det bør allikevel påpekes at denne form for 
~kklimatisering også har meget til felles med en ytelsesakklimatisering, 
ldet en nedsettelse av kuldelammelsestemperaturen betyr at insektene 
har større aktivitet i et tilsvarende stort temperaturområde. Korrelasjonen 
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mellom nedsatt kuldelammelsestemperatur og øket adenosin triphospha
tase-aktivitet viser også likheten med ytelsesakklimatisering. 

Et meget sitert arbeid om effekten av akklimatisering på kulde
lammelsestemperaturen er Mellanby's undersøkelse fra 1939, som også 
var en av de første i sitt slag. Mellanby undersøkte kuldelammelses
temperaturen hos fem insektarter etter forutgående akklimatisering ved 

Tabell 1 
Effekt av akklimatisering på kuldelammelsestemperaturen hos fem insektarter 

(Etter M ellanby 1939) 

Art I Akklimatiseringstemperatur 
14- 170 300 I 360 

Blatta orientalis ... . .. .. ........ . . . . . . . 
Cimex lectularius . .............. . . . ... . 
Rhodnius prolixus ... . ......... .. ..... . 
Lucilia sericata .. . .... . ....... . . . .. . .. . 
Calliphora erythrocephala ............. . 

2,00 

4,5 0 

8,60 

3,5 0 

1,00 

7,50 

7,00 

10,5 0 

6,00 

5,40 

9,5 0 

7,5 0 

12,00 

14- 1 r , 30° og 36°. Som vist i tabell 1 lå kuldelammelsestemperaturen 
hos samtlige arter lavest hos insekter fra 14-17°, og hos tre avartene 
noe lavere etter akklimatisering ved 30° enn ved 36°. 

Hos insekter er det også funnet en rekke eksempler på at evnen til 
å overleve ved lave temperaturer forandres med den forutgående akkli
matiseringstemperatur. Det må her skilles mellom frysetolerante insekter, 
som kan tåle at kroppsvæsken fryser til is, og de frysefølsomme, som 
ikke tåler å fryse. De aller fleste insekter blir hurtig drept, hvis kropps
væsken fryser til is. Frysetolerante insekter kan imidlertid overleve 
meget lave temperaturer i frossen tilstand, men dødeligheten øker med 
økende eksponeringstid. Hos enkelte arter er det vist at de kan overleve 
nedkj øling i flytende luft hvis de på forhånd er frosset ved -:- 30° til 
-:- 40°, men at de blir drept hvis de overføres direkte fra romtemperatur 
(Asahina 1966). Denne forskjellen har antagelig rent fysiske årsaker, og 
kan ikke betraktes som en fysiologisk akklimatisering. 

Hos insekter som ikke tåler å fryse, bør det skilles mellom evnen 
til å underkjøle under kroppsvæskens frysepunkt, og evnen til å overleve 
tid /temperatur eksponeringer over frysepunktet eller i underkjølt tilstand. 
I mange av de foreliggende undersøkelser om akklimatisering er disse 
to former for kulderesistens ikke holdt klart fra hverandre, og mange 
forfattere opererer med en nedre, letal temperaturgrense uten å angi om 
insektene har frosset eller ikke. 

D et fins utallige eksempler på at insekter blir drept etter tilstrekkelig 
lang tid ved temperaturer over hemolymfens frysepunkt. Kuldeakklima
tisering fører imidlertid ofte til at evnen til å overleve ved en gitt 
temperatur kan forlenges betraktelig. 

Som et eksempel på forholdet mellom tid og dødelighet hos under
kjølte insekter, kan nevnes undersøkelser med larver av melmøll 
(Anagasta kuehniella) (Sømme 1968). Larver akklimatisert en uke ved 6° 
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kan således leve lenger ved --;- 10°, enn larver som overføres fra 20° til 
denne temperaturen (fig. 3). Mens man som i disse undersøkelsene, ofte 
finner at levedyktigheten omtrent fordobles etter en passende akklima
tisering, har Mehl (1966) vist at larver av tyv billen (Ptinus tectus) og 
fleskebille (Dermestes lardarius) kan leve opptil fem ganger lenger i under
kjølt tilstand etter kuldeakklimatisering. 

Evnen til å underkjøle hos insekter kan måles i form av under
kjølingspunktet. Med dette menes den temperatur et insekt fryser ved 
etter en relativt hurtig nedkjøling - vanligvis 1 ° eller 2 ° i minuttet. 
Hos endel insekter finner man at underkjølingspunktet, og dermed den 
nedre letale temperaturgrense, varierer med forutgående akklimatiserings
temperatur. Som vist i tabell 2, fører akklimatisering ved --;- 6° til 
nedsettelse av underkjølingspunktet hos barkbillen Dendroctonus monti
colae, mens akklimatisering ved 5° har den motsatte effekt (Sømme 1964). 
Hos bl.a. larver av melmøll (Anagasta kuehniella) fører akklimatisering 
ved temperaturer fra 20° til --;- 6° til en økende depresjon av under
kjølingspunktet (Sømme 1966). 

Effekten av akklimatisering på varmetoleranse er også undersøkt hos 
forskjellige insektarter. Øket evne til å overleve høye temperaturer er 
bl.a. funnet hos flere arter av Hymenoptera og hos forskjellige Diptera. 
House m.fl. (1958) fant f.eks. at 50 % av larver av kjøttfluen Pseudosarco
phaga affinis akklimatisert 2 timer ved 39° døde etter 200 minutter ved 
45 °, men 50 % av larver dyrket ved 23 ° døde etter 130 minutter. 

100~------At----=-----, 

Tabell 2 
90 

80 

70 

60 

~ 50 
:0 

-u 40 
~ 

30 

20 

4 6 8 
Degn ved -10' 

Effekt av akklimatisering på underkjølings
punktet hos larver av to insektarter 

(Etter Sømme 1964, 1966) 

Akk!.
temp. 

20° .. . .... . . 
5° . . . . . . . .. . 
-;- 6° .. ... . . 

Underkjølingspunkt 

Den- I Anagasta 
droctonus kuehniella 
monticolae 

-;- 16,9° 
-;- 21,2° -;- 18,3° 
-;- 28,4° -;- 21,2° 

Fig. 3. Dødelighet ved -;- 10° hos larver av melmøll (Anagasta kuehni ella) 
etter akklimatisering ved 6° og 20 0 . (Etter Sømme 1968.) 

Øket varmetoleranse som følge av akklimatisering er gjennomgående 
meget liten hos insekter. Hos en rekke arter har det heller ikke vært 
mulig å påvise slike forandringer (Precht 1967). Dette gjelder bl.a. flere 
arter av Coleoptera og amerikansk kakerlakk. Enkelte eksempler viser 
at varmetoleranse hos insekter bare influeres av relativt høye akklimati-
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seringstemperaturer i motsetning til kuldetoleranse, som influeres av 
alle temperaturer innen artens normale område. 

Som en konklusjon må det hevdes at resistensakklimatisering hos 
insekter er vanligere til lave enn til høye temperaturer. Innen samme 
art er det mange ganger påvist evne til kuldeakklimatisering, mens evnen 
til varmeakklimatisering mangler. Derimot foreligger det ikke under
søkelser som viser det motsatte forhold - altså evne til varmeakklima
tisering, men manglende kuldeakklimatisering. 

c. Fysiologiske mekanismer 

Som vi har sett, er evnen til akklimatisering hos insekter og andre 
poikilotermer til høye og lave temperaturer godt dokumentert. Vårt 
kjennskap til de fysiologiske, og særlig de biokjemiske årsaker til 
akklimatisering, er imidlertid fremdeles meget mangelfullt. En vurdering 
av de undersøkelser som foreligger, tyder på at en rekke forskjellige, og 
til dels meget kompliserte, mekanismer kommer inn i bildet. For 
insektenes vedkommende er slike undersøkelser utført med mange 
forskjellige arter, og uensartede metoder er benyttet i forskjellige studier 
av samme form for akklimatisering. De fleste forfattere har begrenset 
sine undersøkelser til en av hovedformene, og bare i få tilfelle er både 
ytelsesakklimatisering og resistensakklimatisering undersøkt i det samme 
forsøksmateriale. 

Til tross for at disse forholdene gjør det vanskelig å foreta sammen
ligninger mellom forskjellige undersøkelser, foreligger det indikasjoner 
på at ytelsesakklimatisering og resistensakklimatisering til dels kan være 
basert på forskjellige fysiologiske mekanismer. 

Dette kommer spesielt til uttrykk hos de arter hvor den ene formen 
er til stede, mens den andre mangler. Et eksempel er tegen Ischnodemus 
sabuleti, som viser resistensakklimatisering, men ikke ytelsesakklimati
sering (Precht 1967). Hos larver av melmøll er det, som tidligere nevnt, 
funnet resistensakklimatisering til lave temperaturer (Sømme 1968), men 
målinger av 02-opptaket viser ikke tegn til ytelsesakklimatisering (Sømme, 
upubl.). Lignende eksempler kan finnes hos andre poikilotermer. 

De fysiologiske årsaker til ytelses akklimatisering er best undersøkt, 
og har sin bakgrunn i en generell øking av metabolismen, som bl.a. kan 
måles i form av forandringer i frekvens av hjerteslag og 02-opptak. 
Parallelt med dette finner man forandringer i aktiviteten hos en rekke 
forskjellige enzymer. Hos ørret har Hochachka og Hayes (1962) påvist 
en delvis overgang fra glykolysen til pentosecylus som følge av kulde
akklimatisering. Forskjellige typer av forandringer i kurvene for meta
bolisk hastighet og temperatur etter Prosser's system, tyder på at 
ytelsesakklimatisering hos insekter og andre poikilotermer kan ha flere 
biokjemiske årsaker. 

Variasjoner i enzymaktivitet er funnet både hos encellete organismer 
og i vev fra mer kompliserte dyr. Dette viser en direkte virkning av 
temperaturforandringer på det cellulære plan. Ytelsesakklimatisering er 
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imidlertid ofte større hos intakte dyr enn hos deler av dem, og dette 
kan tyde på at det i tillegg foregår en sentral regulering av de prosesser 
som er korrelert med ytelsesakklimatisering. Undersøkelser til støtte for 
denne teori er ikke utført med insekter, men resultater fra andre poikilo
termer har i flere tilfelle pekt i retning av hormonal regulering. Bl.a. har 
Rao (1967) funnet øket aktivitet i neurosekretoriske celler hos kulde
akklimatiserte metemark, og videre vist at tilsetning av kroppsvæske 
fra kuldeakklimatiserte dyr øker 02-opptaket i vevskulturer fra varme
akklimatiserte dyr. Undersøkelser med fisk har også gitt indikasjoner 
på at akklimatisering kan være hormonalt regulert. Hos insekter har 
Thiessen og Mutchmor (1967) påvist en korrelasjon mellom øket adenosin 
triphosphatase aktivitet og øket antall mitochondrier i muskler fra 
kuldeakklimatisert amerikansk kakerlakk. Siden adenosin triphosphatase 
er knyttet til mitochondriene, og det foreligger indikasjoner på at antall 
mitochondrier kan være hormonalt regulert, antyder dette at kulde
akklimatisering hos insekter også kan ha en sammenheng med hormonal 
aktivitet. 

Som nevnt tidligere, er det gjentagne ganger funnet resistensakklimati
sering hos insekter til lave temperaturer, men ikke til høye temperaturer. 
Dette tyder på at resistensakklimatisering til høye og lave temperaturer 
kan ha forskjellige fysiologiske årsaker. En meget diskutert teori går ut 
på at evnen til å overleve høye temperaturer har sammenheng med 
forholdet mellom mettede og umettede fettsyrer, men en del under
søkelser syns ikke å gi støtte for denne antagelse. 

Når det gjelder resistensakklimatisering til lave temperaturer, er det 
grunn til å tro at evnen til å underkjøle, og evnen til å overleve tid/ 
temperatur eksponeringer, til dels er basert på forskjellige fysiologiske 
mekanismer. En øket evne til å underkjøle antas å ha sammenheng med 
en konsentrasjonsøking av glycerol eller andre lavmolekylære, organiske 
forbindelser i hemolymfen, men de biokjemiske mekanismer som 
regulerer disse forhold er lite kjent. 

Årsakene til øking i evnen til å overleve tid /temperatureksponeringer 
ved lave temperaturer kan være mange, men det foreligger ingen sikre 
holdepunkter for en generell hypotese. De egentlige årsaker til dødelighet 
ved lave temperaturer er lite kjent, og det er vanskelig å forstå den 
beskyttende virkning av fysiologiske forandringer uten å være helt klar 
over hva som skal beskyttes. 

Det er således tydelig at akklimatisering er basert på forandringer i en 
rekke fysiologiske og biokjemiske mekanismer. Fra et økologisk syns
punkt må evnen til akklimatisering betraktes som en viktig del av 
poikilotermenes adaptasjon til ugunstige temperaturer. Disse mekanismer 
gjør det mulig for mange arter å opprettholde et relativt stabilt aktivitets
niva, og til å øke sin toleranse for ekstreme temperaturer. Slike egenskaper 
vil spille en betydelig rolle for mange arters utbredelse, f.eks. under våre 
forhold, hvor vinterklimaet ofte er en begrensende faktor. 
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SUMMARY 
Acclimation to high and low temperatures in insects 

The present article is a review of the literature on acclimation to temperatures in 
insects. A distinetion is made between resistance and capacity acclimation, and the 
physiology of these is diseussed. 
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Jervens yngle hi 

SVEIN MYRBERGET 

På grunnlag av opplysninger fra landets jegere vil ynglehiet til jerven, 
Gula gula, bli beskrevet; det vil heretter bli kalt «hiet». 

I litteraturen har jeg funnet bare rent generelle beskrivelser av jervens 
hi. Således skriver Johnsen (1957): «Ynglehiet har jerven i en ur, i en 
fjellrevne eller mellom store steiner. Når den holder til i skog, kan hiet 
også være under en rot eller et vindfelt tre. Hiet er ofte nedsnødd, og 
en lang tunnel fører inn eller ned til det. Det kan også være sideganger 
i snøen, men de ender blindt .. ... Jerven utstyrer ikke hiet med noe bol 
til ungene, sies det, for ungene er blitt funnet på bare bakken. Noen 
sier likevel at de har funnet hi som har hatt et underlag av mose og 
kvister.» 

Materiale 
Statens viltundersøkelser har for tiden god kontakt med landets 

jervejegere, da en forutsetning for utbetaling av Statens skuddpremie er 
at det flådde dyret sendes denne institusjon. Ikke så få av de avlivede 
jervene i Norge tas i dag i og ved hi. Alle de jegere som det var kjent 
hadde gravet ut jervehi i tiden 1. juli 1960 til 1. juli 1967, ble bedt om 
å gi en nærmere beskrivelse av hiet. 

I alt fikk en på denne måten opplysninger om 23 jervehi fra dette 
tidsrommet, mens det mangler data fra to. I tillegg fikk en beskrivelse 
av 5 hi fra tidligere år. I alt bidro 21 jegere med opplysninger. Da flere 
av jegerne ba om å få være anonyme, vil jeg ikke nevne navnet på de 
fleste av innsenderne her. Jeg vil likevel tillate meg spesielt å takke 
hr. Harry Bergstrøm, Narvik, og hr. Jens Vallervand, Nordre Grong, for 
særdeles verdifulle opplysninger med skisser aven rekke hi. 

Kartet (fig. 1) angir lokalitetene for jervehiene. I noen tilfelle vet en 
at jerven har rømt fra ett hi til et annet, slike tilfelle regnes her likevel 
bare for ett hi. Hvis ikke noe annet er nevnt, menes alltid i den følgende 
tekst de opprinnelige hi. Hiene med opplysninger fordeler seg slik på 
fylkene: Oppland 2, Nord-Trøndelag 5, Nordland 7, Troms 10 og 
Finnmark 4 hi, i alt 28 stk. Hiene er fra de fleste områder av Norge 
hvor en nå har regelmessig bestand av jerv. 

Opplysningene er høyst ulike av natur, selv om alle jegere fikk seg 
forelagt de samme spørsmål. Noen uttaler seg relativt generelt, mens 
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andre skriver meget detaljert, og 
i mange tilfelle er skisser vedlagt. 
I et par tilfelle var snøsmeltingen 
kommet så langt at beskrivelsen på 
mange punkter måtte bli noe 
ufullstendig. For en rekke hi ble 
derfor bare en del av spørsmålene 
fyldestgjørende besvart. 

Ungene fødes i februar/mars 
(Krott 1959). Seneste kjente fødsel 
her i landet foregikk 8. april (1873) 
i Alta under morens dødskamp 
(Collett 1911-12). Hiene i denne 
undersøkelsen stammer fra 7. mars 
til 12. mai. 

Fig. 1 
Geografisk fordeling av jervehiene. Fylte 
sirkler : Hi 1/7-1960-1/7-1967 hvor be
skrivelse foreligger. Åpne sirkler : Kjente 
hi 1/7-1960-1/7-1967 hvor nærmere 
opplysninger mangler. Trekanter: Hi fra 
før 1/7-1960, men ' med beskrivelse. 
Geographical position of wolverine breeding 
dens. Filled circles: Dens 1/7-1960-1/7-
1967 with descriptions. Open circles: Dens 
1/7-1960-1/7-1967 without descriptions. 
Triangles : Dens from earlier years with 

descriptions. 
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Hiets plassering 
Hiene har ligget fra 200 til 1500 m.o.h., de aller fleste mellom 500 og 

1000 m. Hele 15 av 25 hi lå i typisk fjellandskap, mange av disse dog 
like over tregrensen. Å tte hi lå like under skogbandet eller i høytliggende 
skoglier. To hi fra Sør-Varanger var i blandingsskog av furu og bjørk 
200 m.o.h. 

De aller fleste hi, 15 av 20 stk., lå i terreng som skrånet i sydlig 
retning, bare 3 i nordlig, de resterende mot øst eller vest. Dette stemmer 
godt med opplysninger gitt av Collett (1911- 12) og Olstad (1945). Den 
kjente jervefanger Odd Fossrno, Tamokdal, forteller imidlertid i brev: 
Jerven velger som regel alltid lave fjellskråninger som vender mot nord. 
Der tar ikke solen så hardt på snøen, så når snøen i disse fo nner er bort
smeltet, da er det for lenge siden bart på andre f lasser . 

I de aller fleste tilfelle legges hiet i en skavl inntil en lav fjellvegg 
(fig. 2 A og B). Ofte er det da slik at snøfonnen gå r i ett med fjellkammen, 
og inngangen graves nedover langs fjellet. Flere innsendere anmerker at 
det gjerne fyker langs fjellkammen, slik at inngangen ofte dekkes med snø. 
Inne ved fjellet er snøen løs, og det kan danne seg hulrom som gjør det 
lett for jerven å grave ut hiet, som i alminnelighet ligger under tre til fem 
meter med snø. Som det går frem av det følgende, har en også eksempler 
på hi plassert under en stor stein, og «reservehi» under vindfelte trær. 

Hiets utseende 
Av 23 hi hadde 20 en inngang og 3 to, i et par av de sistnevnte tilfelle 

er det usikkert om mer enn en av gangene var benyttet. Diameteren på 
inngangshullet angis av ni innsendere til å være fra 20 til 60 cm, vanligvis 
ser det ut til å være 30-40 cm. 

InnganLgen fører først mer eller mindre loddrett nedover, siden 
fortsetter gangen noenlunde horisontalt. I noen tilfelle var det to ganger 
i hver sin retning fra en kort inngang, men vanligvis ser hiet ut til å bestå 
vesentlig aven gang med en eller flere sideganger som ender blindt. 
Fig. 3 og 4 viser to nøyaktig oppmålte jervehi. Den totale lengde av 
hovedinngangen(e) oppgis i 22 tilfelle til å være fra 5 til 60 m, vanligvis 
fra 12 til 30 m . Gangene kan til dels gå gjennom storsteinet ur eller 
under overheng av fjellet. 

Et sterkt avvikende hi - trolig det opprinnelige - ble funnet 
i Sør-Varanger (29. mars). Det var plassert under en stor stein 3 X 5 m 
i et naturlig hulrom. 

Sidegangene benyttes til dels som lagerplass for føde. Ekskrementene 
legges stort sett på faste steder. Det er en oppfatning blant mange jegere 
at denne plassering av lort oppstår ved at ungene flyttes når en liggeplass 
blir for tilgriset. Noe bevis for at dette er så, synes ikke å foreligge, og 
ingen av jegerne har nevnt at ungene lå på et særlig grisete sted. 

De 1-4, vanligvis 2- 3, ungene ligger gjerne tett sammen. Ofte ligger 
de direkte i snøen, som kan smelte og danne en isgryte. De kan også 
være på bare bakken, eller på en berghylle. For 10 av hiene har en fått 
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Fig. 2 A, B. Terrenget hvor det hi som er beskrevet i fig. 3, lå plassert ved fjellveggen. 
A vinter, B sommer. (Fotos H . Bergstrøm.) 
The !ocality where the den presented in Fig. 3 was p!aced beside the diff. 
Above winter, be!ow summer. 



c-c D-D 

Fig. 3. Skisse av jervehi (kfr. fig. 2). øverst sett ovenfra, i midten sett fra siden, nederst 
tverrsnitt. Trekanter: Føderester. Rektangler : Ekskrementer. Enkel skravering: 
snø. Rutet skravering: Berg. (Etter original ved H. Bergstrøm.) 
Sketch of wolverine den (cf. Fig. 2). Above - top view, middle - side view, below -
cross section. Triangles: Food remains. & ctangles: Excrements. Hatching: Snow. 
Square hatching: Clif!. 

Fig. 4. Skisse av jervehi. (Etter original ved H. Bergstrøm.) Symboler som i fig. 3. 
Fylt sirkel: Stedet hvor ungene lå. 
Sketch of wolverine den. Legend as in Fig. 3. Filled circle: The position of the young. 
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5m 

B-B A-A 

oprgitt at ungene lå på et primitivt leie av kvister. I ett tilfelle dreide 
det seg om vier som etter alt å dømme var avbitt av jerven. Nesten alltid 
er det snø bent over ungene, flere jegere mener at dette er for å unngå 
at det skal dryppe ned på dem fra fjellet. 

G 1-2 

E 1_2 1) 

205/64 

141/66 

Tabell 1 
Data for opprinnelige og til flyttede hi 

Data for dens moved due to disturbanee by man 

J.nr. 

............ .. . .... .. 

o •••••• • • • •• ••••••• • 

........ . ...... .. .... 

....... . . ..... .. .... . 

I 
Dato flyttet I Nytt hi funnet 
Date moved New den found 

1949 Dagen etter 
The day after 

1955 En uke etter 
One week after 

15/4 1964 16/4 1964 

ca. 10/4 1966 24/4 1966 
23/4 1966 24/4 1966 

1) Sammenheng mellom opprinnelig og nytt hi ikke bevist ved sporing. 
Connection between original and new den not proved by tracking. 

Rømte hi 

Avstand 
Distance 

6km 

1 km 

150 m 

250 m N 
300 m N 

Hvis jerven føler seg truet, kan den ofte forlate hiet sammen med 
ungene. I ett tilfelle (hiet funnet 28. april) førte forstyrrelsen bare til at 
da de opprinnelige innganger blåste igjen, laget hunnen en ny åpning 
10 munna. 

Minst fire av hiene i undersøkelsen var eller ble fraflyttet. I ett 
tilfelle er dog sammenhengen mellom det opprinnelige hi og det nye 
ikke bevist ved sporing, men de to hi lå ganske nær hverandre. I ett 
tilfelle ble ungene flyttet to ganger. Tabell 1 gir de nærmere data. 

I ett av tilfellene (O 1-2) ble 2 unger flyttet vel 6 km. Hunnen 
«hadde i nattens løp gått to turer med en unge for hver tur. Det var 
ganske enkelt å spore henne frem til den nye hi-plassen da ungene delvis 
var dratt etter snøen.» I det tilfelle da ungene ble flyttet to ganger (141 /66), 
hadde moren andre gang «hatt et svare strev med evakueringen, som etter 
sporene å dømme hadde foregått tidlig på morgenen. Til å begynne med 
hadde ungene gått, men så hadde de antageligvis villet tilbake. Moren 
hadde da delvis båret og delvis dratt dem noen meter etter tur. Mens 
hun hadde fått de to frem et stykke, hadde den tredje gått noe tilbake.» 

De nye hi er meget enkle og meget små, noe som bl.a. går frem av 
fig. 5. I minst to tilfelle ser det ut som at det nye hi var laget i god tid 
før flytningen. En av innsenderne forteller endog at det var laget flere 
«reservehi» i nabolaget, flere under vindfelte trær. Det er uklart hvem 
som kan ha laget disse ekstra hiene. Enkelte jegere synes å mene det 
er hanjerven, men som det går frem av undersøkelser ved Krott (1959, 
1967) og Haglund (1966), er det nokså usikkert om hannen overhodet 
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Fig. 5. Tilflyttende hi (sett ovenfra) etter forstørrelse av opprinnelig hi. Symboler som 
i fig . 3-4. Tett skravering: Stein. 
Secondary wolverine dens (top view) . Legend as in Figs . 3- 4. Bold hatching: Stone. 

har noe direkte å gjøre med ynglehiet ; men han kan mer eller mindre 
tilfeldig oppholde seg like ved hiet. Således ble det avlivet en hanjerv 
da den gikk inn i et par meter dypt hull 130- 140 m fra ett av de norske 
hiene i Troms, men det er uvisst hvilket sosialt forhold det var mellom 
denne hannen og hiets hunn. 

Føde 
I hiene ble det funnet ulike føderester, som tabell 2 gir en oversikt 

over. Som Lund (1962) har vist for rødrev, gir dog hiundersøkelser ikke 
korrekte resultater om ernæringen, da mindre byttedyr ikke så lett blir 
funnet. Bytteemnene i jervehiene stammer vesentlig fra rein, men også 
fra elg, rødrev og rype. I to av hiene ble det funnet reinshode med gevir. 
Et par innsendere nevner at de i jervehi, som ble funnet forut for denne 
undersøkelsen, fant rester av hare. Føderestene i hiene stemmer godt 
overens med artssammensetningen i jervens vinternæring funnet av 
Haglund (1966) ved omfattende sporinger i Sverige. 

I ett av tilfellene var det bare rester etter rødrev, og jegeren opplyser 
at det det året - i motsetning til hva det vanligvis brukte å være -
ikke var rein i nabolaget av hiet. Det er velkjent at jerven kan ta ryper 
i snarer (Collett 1911- 12), og alle hiene med ryper ligger i områder 
hvor man har tillatt vinterjakt eller snarefangst på ryper. 

Dyreart 
Speeies 

Tabell 2 
Føderester funnet i 25 jervehi 
Food remains found in 25 dens 

Rein, Rangifer tarandus . ... ..... . • . •. . .... .... .. ... . ... .. .... 
Elg, Akes alces ..............•..... . .... .. .................. 
Rødrev, Vulpes vulpes ...................................... . 
Rype, Lagopus sp . ................... • ....................... 
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I antall hi 
In no. of dens 

23 
2 
3 
3 

Når forlates hiet? 
Ungene begynner i april/mai å leke utenfor hiet, til dels å ta korte 

turer bort fra hiet. F.eks. fant man 12. mai i Bardu spor etter ungene, 
som ennå bodde i hiet, 1500 m unna. Enkelte beskriver også at hunnen 
i denne tiden har et fast vaktsted, gjerne noe høytliggende, like ved 
inngangen. 

U nger som trolig var i sitt opprinnelige hi, ble i mai påvist ved 
følgende anledninger: 2. mai (Målselv), 9. mai (Tana) og 12. mai (Bardu). 
Unger som trolig hadde forlatt sitt opprinnelige hi (uten påviselig for
styrrelse av mennesket), ble avlivet 10. mai, 11. mai (Tysfjord) og 19. mai 
(Ankenes). Hiet ser således ut til vanligvis å bli forlatt omkring 10. mai. 
Dette stemmer godt overens med noen data gitt av Haglund (1966), 
men han nevner også en vandrende hunn med unger så tidlig som 
19. april. (Så vidt det går frem, visste man ikke med sikkerhet at denne 
hunn ikke var skremt ut av sitt hi.) Tidspunktet da hiet forlates, kan 
trolig være avhengig av ungenes fødselsdato, snøsmeltingen i fjellet og 
geografisk beliggenhet. 

SUMMARY 
The breeding den of the wolverine, Gulo gulo 

Descriptions of 28 wolverine dens from Norway (see Fig . .1) given by hunters. 
The dens were situated from 200 to 1500 m.a. sea level, usually 500- 1000 m. 

Of 25 dens 15 lay in open mountain terrain, 8 at tree border or in high er birch forest, 
and 2 in mixed birch and pine forest. Most (15 of 20) lay in terrain facing southwards. 
Usually the dens were in 3 to 5 meters deep snow beside a small dur (cfr. Fig. 2), one 
of the dens was under a stone 3 X 5 meters. 

Figs. 3 and 4 show two typical dens. Twenty dens had one entrance, three had two 
entrances, the dia meters of which were u sually 30- 40 cm. The dens consist of one or 

Fig. 3 and 4 show two typical dens. Twenty dens had one entrance, thre had two 
entrances, the diameters of which are usually 30- 40 cm. The dens consist of one or 
two main tunnels 5 to 60 meters long, usually 12 to 30 meters . Food and excrement 
lay in definite places. In ten dens the young lay on branches, in other cases in the 
snow or on the bare ground. 

Table 1 gives data for four dens which the mothers with young had left, due to 
disturbanee by man. In such cases mothers carry the young una ble to walk. The 
secondary dens are more crude (Fig. 5). Sometimes hoIes that are prepared beforehand 
are used. 

Table 2 presents data of food remains found within the dens. 
In April jMay the young start to play outside the den, or leave it for short trips. 

They seem to leave the den forever about May 10. 

Author's address: 
Statens viltundersøkelser 
Boks 63 
Vollebekk 
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Lappspissmus, Sorex caecutiens, i Norge 

JØRGEN A. PEDERSEN 

«En ny art for landet» hører vi sjelden om når det gjelder pattedyr, men 
det har vi nå - lappspissmus. 

Lloyd og High (1964) var de første til å rapportere om funn av 
lappspissmus i Norge. På «The Oxford University Expedition to Lapland, 
1964» fanget de et ehemplar nord for Pasvikdalen nær Buholmen. 
Imidlertid nevnte Siivonen (1965) at Kangasperko hadde fanget lapp
spissmus ved Kautokeino allerede året før, i 1963. I 1964 fanget også 
Clough (1967) to individer i Pasvikdalen, og i 1967 tok E. Lindgren 
to i Lavangsdalen i Troms (Siivonen, pers. med. 1967). 

I Sverige ble arten påvist fø~ste gang i 1941 av Melander (1941) og 
i Finland i 1949 av Nuorteva (1953, eit. Siivonen, 1954). 

Fra ulike lokaliteter i Nord-Norge ble det altså fra 1963 og følgende 
år rapportert om fangst aven pattedyrart som tidligere ikke var kjert 
i Norge. Spørsmålet blir da om «lappspissmus i Norge» er en nyinn
vandring eller bare en nyoppdagelse, og hvilken utbredelse denne 
pattedyrarten har i Norge. 

For å finne svar på dette har jeg gjennomgått alt museumsmaterialet 
av Sorex spp., dvs . alle norske spissmus, unntatt vannspissmus, fra 
museene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I alt ble 344 individer 
undersøkt. - Mine bestemmelser av norske lappspissmus er verifisert 
av professor dr. Lauri Siivonen, Universitetet i Oulu. Jeg vil herved få 
takke museene og professor Siivonen. - Ved siden av laboratoriearbeid 
med museumsmaterialet fikk jeg sommeren 1966 også anledning til 
feltundersøkelser som deltager i den ekspedisjon som Universitetets 
zoologiske museum i Oslo hadde til naturparken i Øvre Pasvik (Pethon, 
1966 og 1967; Lillehammer, 1967; og Mehl, 1967). 

Det ble satt ut rekker av vanlige muse-klappfeller, fabrikat: RAPP~ 
NORWAY, med potet som åte. Dette er en standardmetode for små
gnagerfangst og ikke spesielt beregnet på spissmus. Slik utsetting ble 
foretatt på steder med ca. 20 mils mellomrom landet på langs, til dels 
med hjelp av noen av Norsk zoologisk forenings medlemmer, som 
jeg vil få takke. Det var feller ute på i alt 34 steder fordelt over landet 
som vist med kvadrater på fig. 1. - Fangstinnsatsen var 7 960 felledøgn, 
idet ett felledøgn betyr at en felle sto ute en natt eller ett døgn. Innsatsen 
varierte sterkt fra sted til sted. Den var f.eks. 3 868 felledøgn iPasvik, 
mens den mange andre steder bare ble det planlagte minimum på 
25 felledøgn. Biotopene var ikke alltid like, men passende for spissmus 
i alminnelighet. 
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--- -- - ---

Fig. 1. Kart over Fennoskandia og tilstøtende områder. Skravert er utbredelsen av 
lappspissmus, S. caecutiens, i Sverige, Finland og deler av USSR. 

(Etter Siivonen, 1967.) 

Prikker viser de kjente forekomster for lappspissmus i Norge, og kvadrater de 
steder hvor det sommeren 1966 ble satt ut fellerekker uten fangst av lappspissmus. 
Map showing the distribution of Masked shrew in neighbouring countries . 
Dots show the known lokalities for Masked shrew in Norway, and squares show 
the places where traps were set in 1966, but no Masked shrew caught. 

Resultater 
Revisjonen av museumsmaterialet viste at foruten 264 vanlig spissmus, 

Sorex araneus L., 1758; 76 dvergspissmus, S. minutus L., 1766; 1 ubestemt 
spissmus, Sorex sp., fantes det også 3 lappspissmus, S. caecutiens Laxmann, 
1788. Disse var opprinnelig feilbestemt som to vanlig og en dvergspissmus. 
- Av lappspissmus finnes da i museumssamlingene et kranium fra 
Malangen i Troms fra 1906, et skinnlagt eksemplar fra Øvre Pasvik fra 
1905, og endelig fant jeg snutepartiet aven lappspissmus mellom en del 
kraniefragmenter fra mageinnholdet til en lappugle fra Børselv i Finnmark 
fra 1904. 
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Av spissmus ga den landsomfattende felleutsetningen i 1966: 48 vanlig 
spissmus og 2 lappspissmus, som begge ble tatt nær gården Nyrud 
øverst i Pasvikdalen (Kart og foto: Lillehammer , 1967 : 190 og 191). -
D en første ble fanget i en felle ca. 20 m fra Pasvikelven på grensen 
mellom gammel, gressbevokset innmark og en fuktig, småvokst blandings
skog med bjørk og furu den 11. juli 1966. Den andre ble tatt i felle dagen 
etter ca. 1/2 km lengere mot sydvest og ca. 200 m fra elven i en u ng 
furuskog med frodig lyngvegetasjon. Foruten disse to lappspissmus ble 
d et i Sør-Varanger herred bare fanget 1 vanlig spissmus. Fangstfrekvensen, 
dvs. antall pr. 100 fell edøgn, var altså meget lav, 0,08, for denne dyre
gruppen sommeren 1966 i Sør-Varanger. 

Beskrivelse og hovedutbredelse 
Lappspissmus, Sorex caecutiens Laxmann, 1788, var en tid kjent som 

Sorex macropygmaeus Miller, 1901 , og fra Sverige dessuten som Sorex 
lapponicus Melander , 1941 . 

Ved første øyekast ligner den en dvergspissmus (Fig. 2). Lappspissmus 
er mindre enn vanlig spissmus, men større enn dvergspissmus, og en 
del andre taxonomiske kriteri er er også intermediære. 

D en brune oversiden kan ha et rustbrunt skjær, og mot den gråhvite 
undersiden er en meget tydelig ganske h øytliggende fargegrense. Denne 
er især skarp på den buskete halen helt ut til den ensfargete brune dusk 
av 5- 6 mm lange penselh år. Ørene er ganske fremtredende som små 
«bjørneører». Potene er lyse, hvitaktige, men helen m ørk. Pålitelig 
artsbestemmelse krever imidlertid også en undersøkelse av kraniet. 

Lappspissmusens hovedutbredelse går fra Stillehavets kyst gjennom 
Sibir og Russland inn i Finland og Nord-Skandinavia (Ellerman & 
Morrisor:-Scott, 1951). Biotopen kan da grovt angis som tundra, taiga 
og løvskog. Polske undersøkelser (Pucek, 1960) har ikke avslørt spesielle 
avvik fra det som er kjent fra andre Sorex-arter med hensyn til reproduk
sjon og levevis . 

Dyregeografisk status 
I museumsmaterialet har jeg som nevnt påvist at lappspissmus her 

i Norge ble tatt første gang i Børselv i 1904. Det var ganske visst en 
lappugle som fant og åt lappspissmusen, slik at det er noe usikkert om 
den virkelig er fra Norge, men i hvert fall fanget så Schaaning et eksemplar 
allerede året etter i Øvre Pa svik i 1905. 

Ved en revisjon av spissmussamlingene i U niversitetets zoologiske 
museum i Helsingfors påviste Siivonen (1965) det eldste funn i Finland. 
D et er fra Rautalampi juli 1944, Z. M. H elsinki 5330 (Siivonen, pers. 
m ed. 1967). I Sverige ble det i Naturhistoriska Riksmuseets samlinger 
av dvergspissmus påvist en lappspissmus fra Kvikkjok fra så langt tilbake 
som 1853 (Melander , 1941). 

Av dette må man slutte at lappspissmusens innvandring til Norge 
ikke er av ny dato. Det eldste svenske funn så tett ved grensen i 1853 gir 
også grunnlag fo r å gå ut fra at den har vært h er minst et hundreårs tid . 
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Fig. 2. Ovenfra og nedover: V anlig spissmus, Sorex araneus, hann og hunn av lapp
spissmus, S. caecutiens, og dvergspissmus, S. minutus. Alle er fra samme vinter og 
fra samme område i Nord.Sverige. - Naturlig størrelse. (Etter Melander, 1941.) 
From top: Common shrew, male and female of Masked shrew, and Pygmy shrew. 
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Det er da ikke noe til hinder for å anta at lappspissmus kom til Norge 
lenge før det. Arten er en østlig innvandrer etter istiden. ]ordfunn 
i Varanger fra 2 200 f. Kr.- 100 e. Kr. (Olsen, 1967) har ikke gitt h olde
punkter for angivelse av tidspunktet for innvandringen. 

Lappspissmus i Norge er altså en nyoppdagelse. Denne lille pattedyr
arten er til nå blitt oversett. Av museumsmaterialets fordeling på 
artene (se side 117) og det forholdsvis lille antall som er samlet de siste 
årene, fremgår at det dreier seg om et sjeldent dyr i Norge som helhet 
betraktet. I Øst-Finland, Kuusamo, kan lappspissmus imidlertid i visse år 
være vanligere enn vanlig spissmus (Siivonen, pers. med. 1967). 

Man kan spørre hvorfor fangst av lappspissmus i Norge faller i to 
perioder med et 60-års mellomrom? Svaret er ganske enkelt at fangst 
forutsetter at to ting må inntreffe samtidig: en viss bestandstørrelse og 
innsamling i utbredelsesområdet. Slikt sammentreff har sannsynligvis 
ikke forekommet i mellomtiden. 

Tabell 1 gir en samlet oversikt over de 13 individer av lappspissmus 
som nå er kjent fra Norge, med angivelse av tid og sted for fangsten, 
innsamler, materiale og kilden til disse data. 

Clough (1967: 76) viste med et kart de få publiserte lokaliteter for 
lappspissmus i Fennoskandia inntil da. Det er nå kjent nærmere hundre 
lokaliteter i Finland, og i Nord-Sverige er det et titalls nye funn (Siivonen, 
pers . med. 1967). Kartet, fig. 1, viser lappspissmusens utbredelse i nabo
landene etter Siivonen (1967), og prikker viser de norske lokaliteter 
etter tabell 1. Videre skrev Siivonen også til meg at det er mange finske 
funn fra grensetraktene mellom Utsjoki og Kilpisjervi. 

Bortsett fra de to eksemplarer i Øvre Pa svik var all fangst etter 
lappspissmus negativ i Norge sommeren 1966 (kvadrater, fig. 1). I 1965 
ble det omkring Ofotfjorden i Nordland fanget 1 vannspissmus og 
1 053 vanlig spissmus med en fangstfrekvens så høy som 60, m en ingen 
dvergspissmus (Andersson & Hansson, 1966) og ingen lappspissmus. -
Dette motbeviser tross alt ikke at lappspissmus likevel vil kunne finnes. 

Som avslutning kan man slå fast at lappspissmus i Norge er en 
østlig innvandrer som har vært i landet i lang tid, men er blitt oversett 
til nå. Lappspissmus forekommer i de to nordligste fylker, Finnmark og 
Troms. Etter utbredelsen i Sverige å dømme, er det rimelig å anta at 
den også kan finnes i Nordland, men neppe i Syd-Norge. 

Dette er en utfordring til øket faunistisk innsats, og jeg tar gjerne 
imot små spissmus på sprit til bestemmelse. 
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SUMMARY 
Masked Shrew, Sorex eaecutiens, in Norway 

The first report of the Masked Shrew, Sorex eaecutiens Laxmann, 1788, found in 
Norway came in 1964 (Lloyd & High, 1964), but the species had already been caught 
here in 1963 (Siivonen, 1965). The first record from Finland is from 1949 and from 
Sweden 1941. 

The question arises as to whether the finds reflect a re cent immigration or merely 
a new discovery of this species in Norway. 

A rev is ion of 344 specimens of Sorex spp. from the collections in Norwegian museums 
revealed three Masked shrews - wrongly labelled as Common and Pygmy shrews -
from 1904, '05 and '06. One of the results of «The University Zoological Museum, 
Oslo, Expedition to Pasvik, 1966» was the trapping of two specimens in Upper Pasvik. 
These were the only Masked shrews caught during 7,960 trapnights in 1966 in the 
34 localities shown with squares on the map, Fig. l. 

After a short description (Fig. 2) the probable age of the Masked shrew in the 
Norwegian fauna is discussed in relation to the oldest find from 1904 and the oldest 
Swedish find, which dates aS far back as 1853. It is concluded that the Masked shrew 
has occurred in Norway a hundred years at least and that it is a (postglacial) immigrant 
from the East. 

The Masked shrew occurs in the two northernmost counties, Finnmark and Troms , 
and, from the Swedish distribution, it might be expected in Nordland too, but not in 
South-Norway (map Fig. 1). 

Author's address: 
Universitetets zoologiske museum 
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Liten dvergspissmus, Sorex minutissimus, ny art for Norge 

J ØRGEN A. P EDERSEN 

I fjor rapporterte Eergstrom (1967) at liten dvergspissmus var funnet 
i Sverige for første gang (6. feb. 1967, Byske i Norrbotten). Som en 
følge herav oprfordret jeg til å ha oppmerksomheten vendt mot dens 
mulige forekomst i Norge (Pedersen, 1968 a). Under arbeidet med 
lappspissmus (Pedersen, 1968 b) påviste jeg senere liten dvergspissmus, 
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 (Synonymer: S. hawkeri & S. 
tsherskii) i museumssamlingene. Den var opprinnelig feilbestemt som 
dvergspissmus, S. minutus, og jeg førte den midlertidig opp som 
«ubestemt», Sorex sp. (Pedersen, 1968 b). 

Bergstrom (1967) ga en inngående oversikt over denne pattedyrarten, 
så jeg skal her bare få presentere det norske eksemplaret med noen 
data og sammenligninger. 

Det første individ av liten dvergspissmus fra Norge (foto, Fig. 1) er 
i god stand, bevart på formalin (3807, Mus. Trondheim). Det er innsendt 
av Birger Rindal, Rindal. D en 19. juli 1967 ble dyret funnet i et vannfat 
inne i en hytte i Nordmarka ved Rindal, Møre og Romsdal. Lokaliteten 
er markert med en prikk på kartet, fig. 2. - Her (Fig. 2) er også ut
bredelsen av liten dvergspissmus i nabolandene inntegnet (etter Siivonen, 
1968). Uten om Fennoskandia fins den i Russland og Nord-Asia til 
Stillehavets kyst i taigaområdet . Den norske lokaliteten ligger omlag 
850 km fra den svenske, som til nå representerte den vestligste del av 
utbredelsen. D enne forekomst er merkelig og bare fortsatt innsamling 
kan gi grunnlag for en forklaring. - Siivonen (1968) nevnte at liten 

Fig. 1. D vergspissmus, Sorex 
minutus, og det første individ 
av liten dvergspissmus, Sorex 
minutissimus, fra Norge. -
Naturlig størrelse. Pygmy 
shrew, S.minutus and the first 
speeimen of the Least shrew, 
S. minutissimus, fr. Norway. 
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dvergspissmus kan oppholde seg i hus (<<skafferier») vinterstid. Det 
norske funn ble også gjort innendørs, men om sommeren. 

Utseendet avviker ikke fra beskrivelsen gitt av Siivonen (1968). 
Oversiden er brun, og det er en skarp fargegrense til den gulgrå under
siden. Dette gjelder også halen, hvor fargekontrasten hos dette individet 
likevel ikke er så stor som hos lappspissmus. 

I tabell 1 er ført opp noen mål for det norske og det svenske eksem
plaret til sammenligning med variasjonsbredden for finsk liten dverg
spissmus. 

Liten dvergspissmus er et av verdens allerminste pattedyr. Den er 
faktisk så liten at den ikke blir tatt i vanlig museklappfelle, hvis fellen 
ikke er bygget om med tverrspiler på slagbøylen. 

Målene til det norske sommereksemplaret ligger litt under målene 
til det svenske vintereksemplaret (voksent individ), men innen variasjons
området for finsk liten dvergspissmus, unntatt halelengden (Tab. 1). Den 
relativt korte halen kan til dels forklares ved ulik måleteknikk. Lite 
slitte tenner viste dessuten at det er et ungt individ - norskfødt. 

I overkjeven er tredje enspissete tann større enn nummer to, og 
i motsetning til dvergspissmus er fortannens bakre flik kraftig. I under
kjeven rekker fortannens basis langt bakenfor basis av den neste tannen, 
hvilket ikke er tilfellet hos dvergspissmus. 

Tabell 1 

M ål for det norske og det svenske eksemplaret samt variasjonsområdet 
for finske eksemplarer av liten dvergspissmus, Sorex minutissimus 

3807 Mus. Tmnclheim Bergstrom, 1967 Siivonen, 1968 

Vekt: 1,2- 4 g 
Lengde, total: 58 + 3,6 mm 68 mm (56- 82) mm 

» hale: 21 + 3,6 mm 28 mm 23- 29 mm 
» kropp: (37) mm (40) mm 33-53 mm 
» bakfot: 7,8 mm 8 mm 7,5-8,8 mm 

M ål i parentes er beregnet. «3,6 mm» er lengden av halespissens hår. 

SUMMARY 
Least shrew, Sorex minutissimus, a new species in Norway 

A revision of the Sorex spp. from the collections in Norwegian museums revealed 
one specimen of the Least shrew, Sorex minutissimus Zimmermann, 1780, wrongly 
labelled as Pygmy shrew, S. minutus. 

This, the first specimen from Norway (Fig. 1), was found July the 19th 1967 in 
a cottage near Rindal in the Møre og Romsdal county. The locality is situated some 
850 km from the only find in Sweden, February 1967. The Swedish find represents 
the westernmost point of the hitherto known distribution (Map, Fig. 2). Some data is 
given in Table l. 
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Fig. 2. Kart over Fennoskandia. Skravert er utbredelsen av liten dvergspissmus, 
S. minutissimus i Sverige, Finland og deler av USSR. (Etter Siivonen, 1968.) 
Prikken viser hvor det første eksemplar av liten dvergspissmus ble funnet 1967. 
Map showing the distribution of the Least shrew, S. minutissimus, in the neighbouring 
eountries and the dot shows the loeality for the first specimen of the Least shrew fmm 
Norway found in 1967. 
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PS. Nye opplysninger om funn-lokaliteten ved Rindal: Hytten heter Løfald seter 
og ligger ca. 10 km nord for Rindal sentrum ca. 550 m o.h. i en østvendt li på gre~sen 
mellom bjørkebeltet og vierregionen. - Chaworth-Musters' hytte, Vaulen, ligger 
ca. 16 km mot sydvest. 
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NYTT FRA ZOOLOGISK A VDELlNG, TROMSØ MUSEUM Il. 

Funn av sjeldne fugler i Nord~Norge 

EINAR BRUN 

En gjennomgåelse av museets fuglesamling har brakt for dagen funn av 
sjeldne fugler som i flere tilfeller ikke har blitt publisert på annen måte enn 
at de er nevnt i museets årsberetninger (som i tiden 1935- 1952 bare 
forelå stensilert, og som i alle fall har en begrenset distribusjon). Dette 
har dessverre resultert i at de til dels har blitt oversett av håndbokforfattere 
og ikke kommet med i den ornitologiske litteratur. Denne artikkel søker 
å rette på dette, samtidig som den gir anledning til å få publisert funn 
av nyere dato, samt i et par tilfeller å gi supplerende opplysninger til 
funn som er publisert av andre (Barth 1963 og Holgersen 1949). 

For en rekke sjeldne arter finnes også upubliserte observasjoner med 
gode beskrivelser, men da det ikke er mulig å få en fullstendig oversikt 
over disse uten et større arkivarbeid, er det funnet hensikrsmessig å la 
disse bero til en senere artikkel, og her konsentrere seg om de funn der 
det foreligger beleggeksemplar. På vegne av Tromsø Museum vil for~ 
fatteren med dette få rette en hjertelig takk til dem som har sendt inn 
disse fuglene. 

Dvergdykker , Podiceps ruficollis 
Fra I. B. Moss, H onningsvåg, har museet fått tilsendt en dvergdykker 

som ble skutt 22. nov. 1967 på Valan, Kamøyfjorden, Magerøya. Oddmar 
Leiknes, som skjøt fuglen, forteller at han la merke til· et lite hode som 
av og til stakk opp noen sekunder aven kulp på fjærestranda, og i det 
dårlige skytelyset i mørketiden skjøt han i den tro at det var mink 
(Moss i brev). Dette er det nordligste funn avarten (71 0 l' N). Tidligere 
foreligger det bare et eksemplar fra Nord-Norge, fra Oldervik, Ullsfjord 
i Troms 13. des. 1904 O.nr. 1483), en ung b, mens det nye eksemplar 
O.nr. 1743) er en ad. ~ med tydelig rustbrunt anstrøk på siden av halsen; 
vekt 156 g, vinge 97 mm, nebb 18 mm, tars 35 mm og hale 30 mm. 
Den var for øvrig i vinterdrakt, fjærskiftet var ikke komplett. Ovariet 
var påfallende godt utviklet for årstiden. Kråsen var stappfull av mysider 
avarten Praunus flexuosus som ifølge Zinner (1933) kun finnes nord til 
Lofoten. Da maveinnholdet var helt ferskt, representerer funnet muligens 
samtidig en ny nordgrense for denne mysideart. M ysider er overhodet 
ikke oppgitt som næring av Witherby et al. (1958). Ellers var det i 
maveinnholdet en amphipode, Gammarus sp. 

Rørdrum, Botaurus stellaris 
En rørdrum ble 1. okt. 1963 skutt ovenfor gården Sellevoll (69 0 5' N) 

på Andøya. Fuglen ble tilsendt gjennom lærer B. Balteskard, Dvergberg. 
Dette er første gang arten er konstatert i Nord-Norge, og ifølge litteraturen 
foreligger det kun 14 funn, vesentlig langs Sørlandskysten til Rogaland, 
og kun ett funn er utenom denne kyststrekning, nemlig fra Møre og 
Romsdal. 
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Fuglen ble ikke kjønnsbestemt eller nærmere undersøkt i fersk 
tilstand. Dessverre er skinnet O.nr. 1431) dårlig og har mistet en del 
fjær, men de rødbrune tverrbånd på den ellers svartbrune skjeggstripen 
tyder på at det er en ungfugl; vinge 340 mm, nebb 67 ,5 mm, tars 99 mm, 
hale 101 mm. 

Rustand, Tadorna ferruginea 
I museets samling finnes et eksemplar O.nr. 780) av rustand med 

etikett «Finnmarken 1928», som tydeligvis ikke har kommet med 
i håndbøkene. Arten synes å opptre som invasjonsfugl visse år , og i august 
samme år ble også 3 stk. observert i Trondheimsfjorden (Løvenskiold 
1947). Dessverre finnes ingen nærmere opplysninger om eksemplaret, 
som er en ad. ~, vinge 365 mm, nebb 46 mm, tars 54 mm og hale 124 mm. 
Det er annet funn avarten i Nord-Norge, - det første var en b fra 
Bussevann, Vardø, 4. mai 1916 (Schaanning 1916). Arten er ikke påtruffet 
i landet etter 1928. 

Vannrikse, Rallus aquaticus 
En nylig død vannrikse ble 24. okt. 1957 funnet på Engan i Salten 

(67 0 35' N) og tilsendt museet av Severine Arntzen. Eksemplaret O.nr. 
1536) har ad. fjærdrakt; vinge 113 mm, nebb 38 mm, tars 37 mm, hale 
52 mm. Det er fjerde funn for Nord-Norge; de øvrige er ved Ranafjorden 
i 1842 (Collett 1873), Lødingen 8. nov. 1899 O.nr. 404) og Dønna i 1953 
(Møller 1954). 

Dvergmåke, Larus minutus 
Fra preparant Borghild Bjørkli, Bardu, har museet fått tilsendt en 

dvergmåke innsamlet av Per Hansen, Storsteinnes den 12. juli 1964 
utenfor Tennes i Indre Balsfjord, Troms. Funnet er allerede nevnt i et 
«Gløtt fra Tromsø Museum» (Brun 1967), men da det representerer det 
nordligste sikre funn av dvergmåke i Norge (69 0 18' N) har det såpass 
stor faunistisk interesse at det bør tas med her. Det eneste andre funn 
i Nord-Norge er en ungfugl skutt 2. sept. 1909 ved Mosjøen (Collett 1921). 
Det foreligger for øvrig et par ubekreftede meldinger om observasjoner 
av dvergmåke i Nord-Norge (jfr. Brun 1967), men uten nærmere 
beskrivelse vil disse ikke kunne regnes med. 

Eksemplaret fra Balsfjorden O.nr. 1473) er en ikke kjønnsbestemt 
ad. i sommerdrakt; vinge 222 mm, nebb 22 mm, tars 28 mm og hale 
82 mm. 

Rosenmåke, Rhodostethia rosea 
Det ar.dre norske eksemplar (Holgersen 1949) ble skutt i Syltefjord, 

Øst-Finnmark (70 0 32' N), 28. mai 1938. Eksemplaret O.nr. 1255) er en 
ad. b; vinge 261 mm, nebb 26 mm, tars 29 mm og hale 99 mm. Den rosen
røde fargen kan nå bare såvidt anes, men i fersk tilstand var fjærdrakten 
ifølge museets årsberetning for 1937- 38 «sjeldent vakkert farget». For 
øvrig er fjærdrakten i overensstemmelse med beskrivelsen av sommer
drakt, bortsett fra at den sorte halsring går opp i en markant bue i nakken. 

Fuglen ble skutt av Jan Johansen, Syltefjord, som forteller at den var 
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alene i en flokk med krykkjer Rissa tridactyla på sjøen utenfor fuglefjellet 
og stakk seg godt ut på grunn av fargen. Det første norske ekserrplar, 
en ad. ~ ble skutt ved Mehamn, Øst-Finnmark, 6. mai 1909 (Schaanning 
1916), og senere har det kommet til et funn fra Jæren 19. jan. 1949 
(Holgersen 1949). 

Turteldue, Streptopelia turtur 
Ifølge Salomonsen (1963) foreligger det i perioden 1893 - 1945 kun 

fire norske funn av turteldue, og ingen av disse er fra Nord-Norge. 
l museets samling finnes imidlertid to eksemplarer fra denne perio:ie, 
henholdsvis fra Bergsfjord, Finnmark (70 0 15' N) 26. okt. 1908 (J.nr. 90) ; 
vinge 162 mm, hale 89 mm og fra Moen i Målselv, Troms (69 0 8' N) 
27 . okt. 1930 (J.nr. 1531); vinge 163 mm, hale 90 mm. Begge eksemplarer 
er ungfugler. 

Tårnugle, T y to alba 
Ved Njord på Tromsøya (69 0 40' N) ble det 16. des. 1951 slått i hjel 

en tårnugle (Barth 1963) som ble gitt til museet av Håkon Kristoffersen, 
Tromsø. l betraktning av denne artens vaner med å fly inn i åpne bygninger 
er det dog ikke usannsynlig at den kan ha fulgt med sørfra som «blind
passasjer» på en lastebåt. Det er første funn i Nord-Norge og på det 
tidspunkt det syvende i Norge. Senere har det kommet to funn til 
i Sør-Norge (Barth 1963). 

Eksemplaret (J.nr. 1389) har en fjærdrakt typisk for den mørke 
rasen, T y to alba guttata, vinge 284 mm, nebb 25 mm, tars 54 mm og 
hale 123 mm. 

Blåråke, Coracius garrulus 
Av denne arten er det ifølge Salomonsen (1963) i alt ni norske funn 

siden 1870 og det siste fra Nesodden ved Oslo i 1929. l Sør-Norge er 
det dertil kommet et par funn av nyere dato (Lid 1965 og Folkestad 1967). 
Det foreligger imidlertid et skinn i museets samling som har blitt samlet 
i Finnvikdalen på Kvaløya, Troms (69 0 45' N) av Nils Rydningen. 
Kvaløysletta 9. okt. 1945. Eksemplaret (J.nr. 1398) er en ungfugl i første 
vinterdrakt; vekt 106 gram, vinge 196 mm, nebb til skalle 37 mm, 
tars 22 mm, hale 123 mm. Det er første funn i Nord-Norge siden 1904. 
For øvrig ble det ifølge museets årsberetning 1957/58 sendt inn en 
blåråke fra Sandkollen i Salten (6 r 13' N) 15. sept. 1958. Dette eksem
plaret kan ikke lenger med sikkerhet finnes i samlingen, selv om der 
i alt er tre blåråker uten noen etikett. Dessuten har vi fått melding om 
et eksemplar fra Bjørnsund, Svanvik, Sør-Varanger (69 0 27' N). Eksem
plaret står utstoppet hos Laurits Eide, Svanvik, og ble funnet død i hans 
høylåve i siste halvdel av nov. 1960 (Eide i brev). 

Rosenstær , Sturnus roseus 
Et eksemplar i samlingen (J.nr. 1399) ble skutt 22 . aug. 1953 på 

Store-Skorøy i Nord-Troms (700 10' N) og sendt museet av Torgrim 
Nilsen, Skorøy. Det forelig 5er kun ni norske funn, og dette er første 
funn i Nord-Norge. Dessverre er eksemplaret ikke blitt skinnlagt og 
preparert. Det er kun inntørket i en fordreid stilling som vanskeliggjør 
en nøyere undersøkelse, men det meget distinkte blågrønne metallskjær 
på armsvingfjær og store og mellomste vingedekkfjær skulle tilsi at det 

er en ad. 0'; vinge 118 mm, nebb til skalle 25 mm, tars 30 mm og hale 
68 mm. Den ble observert i ca. en uke før den ble skutt og viste seg aldri 
om dagen før etter kl. 17.00 (T. Nilsen i brev). 

SUMMARY 
Finds of rare birds in North Norway 

Tromso Museum has in its skin collection mnny specimens of birds never or rarely 
recorded in North Norway (north of 65 0 N). Severai of these have never been published 
with full details, but mostly only mentioned brie fly in the Museum's yearly reports, 
and thus in most cases have been omitted from ornithological handbooks. 

Little Grebe Podiceps ruficollis. An ad . ~ was shot Nov. 22, 1967, at V alan, Mageroya, 
Finnmark. TI-.e r,orthernmost record (71 0 N) and the second for North Norway. The 
ventriculus was full of Praunus flexuosus (Mysidacea), with a single specimen of Qammarus 
sp. (Amphipoda). 

Bittern Botaurus stellaris. A first winter specimen was shot Oct. l, 1963 at Sellevoll, 
Andoya (690 5' N). First record for North Norway. 

Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea. An ad. ~ labelled «Finnmarken 1928», the 
second record for North Norway. 

Water-Rail Ral/us aquaticus. An ad. was found recently dead Oct. 24, 1957 at 
Engan, Salten (67 0 35' N). Fourth record for North Norway. 

Little Gull Larus minutus. An ad. specimen was collected near Tennes, Balsfjord, 
Troms, July 12, 1964 : the northermost record (690 18' N) and the second for North 
Norway. 

Ross's Gull Rhodostethia rosea. An ad. 0', the second Norwegian record, was shot 
May 18, 1938 in Syltefjord, Finnmark, cf. Holgersen (1949). 

Turtle Dove Streptopelia turtur. Two records from Bergsfjord, Finnmark Oct. 26, 
1908 and Moen, M ålselv, Troms, Oct. 27, 1930 respectively, are given. 

Barn Owl T y to alba. A specimen of the dark-breasted race T y to alba guttata was 
killed Dec. 16, 1951 at Njord, Tromsøya, Troms (69 0 40' N). First record for North 
Norway, cf. Barth (1963). 

Roller Coracias garrulus. A first winter specimen was shot Oct. 9, 1954 in Finnvik
dalen, Kvaløya , Troms (69 0 45 ' N). First record in North Norway since 1904. Another 
specimen given to Tromso Museum was shot Sep. 15, 1958 at Sand kollen, Salten 
(67 0 lY N) and a third specimen was found ultimo Nov. 1960 near Svanvik, Finnmark 
(690 27' N). 

Rose-coloured Starling Stumus roseus. An ad. O' was shot Aug. 22, 1953 on Skoroy, 
Troms (70 0 10' N); the first record for North Norway. 

Author's address: Zoologisk Avdeling, Tromso Museum, Tromso. 
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Holopedium gibberum - en indikator på kalkfattig vann? 

PETTER LARSSON 

De planktoniske krepsdyr i ferskvann utgjøres hovedsakelig av de to 
store gruppene Copepoda og Cladocera. Den siste gruppen kalles ofte 
dafnier etter den alminnelig forekommende familie Daphnidae. En annen 
familie, Holopedidae, inneholder slekten Holopedium, som i Europa bare 
er representert med en art: Holopedium gibberum Zaddach (Fig. 1). 

Et karakteristisk kjennetegn på denne arten er det store gele-hylsteret 
som omgir selve dyret. Tar man et planktontrekk i et vann med meget 
H. gibberum, blir hoven full aven klar, geleaktig masse. Volumet av 
gelehylsteret er ca. 8 ganger så stort som dyret selv (Hamilton 1958). 
Det omslutter dyret nesten fullstendig, og bare gjennom en T-formet 
åpning kan det få vanntilførsel. De lange antennene, som er svømme
redskaper, stikker ut av denne åpningen. Under mikroskop er geleen 
nesten helt usynlig, men farver man den med f.eks. tusj, trer den tydelig 
frem. Gelehylsterets funksjon er sannsynlig i første rekke å øke dyrest 
oppdrift i vannet. Gelemassen har mindre spesifikk vekt enn dyret selv 
(Freidenfelt 1920). Fordelen med en slik ekstra oppdrift er at dyret ikke 
behøver å bruke så meget energi for å holde seg svevende i et bestemt 
vannlag. Gelehylsteret kan muligens også virke beskyttende mot predasjon. 

H. gibberum fins på hele den nordlige halvkule, men utbredelsen er 
meget spredt og uregelmessig. Flere forskere har prøvd å finne ut hvilke 
faktorer som avgjør om H. gibberum er til stede eller ikke (Weiser 1942, 
Hamilton 1958). 

Hamilton (1958) undersøkte kjemisk 30 forskjellige skotske sjøer med 
og uten H. gibberum. Han fant ingen forskjeller når det gjaldt innhold 
av fosfor, magnesium, natrium, kalium, klor, silisium og alkalinitet (C02) 

i vannet . De faktorer som syntes å begrense utbredelsen, var temperatur, 
pH og calsium-innhold. H. gibberum fantes bare i vann med maksimum
temperatur under 25 0 C, en pH-verdi mellom 4,0- 7,5 og et calsium
innhold på under 20 mg Ca pr. l. De fleste av vannene med H. gibberum 
inneholdt mindre enn 10 mg Ca pr. l. I tillegg viste det seg at arten godt 
kunne mangle i vann som fylte disse kravene, og dette siste forhold 
tydet på at også andre faktorer enn de som var målt kunne spille inn. 
Likevel, om ikke alle tenkelige faktorer som spilte inn for utbredelsen 
var kjent, så rokket ikke dette ved at calsiuminnholdet og pH-verdi var 
avgjørende faktorer. Da Hamilton fremla sine resultater på Den 13. 
Lirnnologiske kongress i Finnland i 1956, gjorde professor Kåre Miinster 
Strøm fra Norge oppmerksom på at H. gibberum fantes i Steinsfjorden 
ved Oslo. H er var pH om sommeren mellom 7,4-7,8 og calsium
innholdet på 18- 22 mg Ca pr. l (Strøm 1932). 

Siden fant Wells (1960) H. gibberum i Lake Michigan, og i følge 
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Fig. 1 
1. Holopedium gibberum. 
2. H . gibberum. 2. par antenner ligger, når de ikke brukes, innrullet i klokken. 

2nd pr. of antennae lie rolled into the bell shaped capsule when not In use. 
3. H. gibberum uten gelehylster sett forfra . 

Without jelly capsule, front view. 
4. H. gibberum hann (male). (Etter Wesenberg.Lund, 1952.) 

Hutchinson (1967 s. 606) måtte den være tatt i vann som inneholdt 
ca. 32 mg Ca pr. 1. . 

Bortsett fra disse to tilfellene har jeg i litteraturen ikke funnet tIlfeller 
hvor arten har forekommet i annet enn kalkfattige vann med pH-verdi 
under 7,5. H. gibberum har beholdt sin posisjon som eksempel på en 
sterkt kalkskyende art. 

En overraskelse var det derfor da jeg sommeren 1966, under inn
samlingsarbeidet til min hovedfagsoppgave, fant H. gibberum i Blankvatn 
ved Oslo. Om sommeren har overflatevannet et calsiuminnhold på ca. 
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25 mg Ca pr. l. Dette øker nedover i dypet til ca. 36 mg Ca pr. l på 
18 m. pH varierer mellom 7,9- 8,0 fra overflaten og ned til ca. 4 m . 
Videre nedover synker pH til 7,1 på 18 m. 

Vann fra forskjellige dyp ble tatt opp med en 3-liters vannhenter og 
silt gjennom en finmasket nylonduk (maskevidde 45 fL). 22 /6-66 ble det 
på 1 m dyp funnet ett individ H. gibberum i vann som inneholdt 25 mg 
Ca pr. l og som hadde en pH-verdi på 7,9. Senere, den 19/7-66, ble det 
også funnet ett individ på 4 meters dyp og ett på 16 meter, men her ble 
ikke vannet undersøkt med hensyn på Ca-mengde. 

Til tross for disse beskjedne forekomster av H. gibberum er funnene 
interessante fra en økologisk synsvinkel. Miljøforholdene i Blankvatn 
skulle man tro var uegnet for arten. 

Etter de tidligere observasjoner har det sett ut som om høyt calsium
innhold og høy pH-verdi enten direkte har vært begrensende faktorer 
for utbredelsen, eller at de egentlige begrensende faktorer har vært til 
stede når man også fant høye verdier for calsium-innhold og pH. 

Den siste mulighet kan være riktig både ut fra at i ferskvannslokaliteter 
som skulle tilfredsstille H. gibberum's økologiske krav, mangler den, og 
ut fra at det tydeligvis fins ferskvannslokaliteter som ikke skulle tilfreds
stille kravene, hvor den finnes . 

Det kan tenkes at i norske vann har de egentlige begrensende faktorer 
en mindre sterk sammenheng med calsiuminnholdet og pH-verdien. Det 
ville være interessant å få brakt på det rene om det er andre vann i Norge 
med forholdsvis stor kalkholdighet som har H. gibberum. 

SUMMARY 
Holopedium gibberum - an indicator of soft-water lakes? 

This article is based on literature studies and the autho r 's own observations. 
Holopedium gibberum Zaddach is found in Blankvatn near Oslo in water containing 
about 25 mg Ca per. l. and a pH value of 7.9. In literature occurrences of the species 
under such conditions seem rare. 

A uthor 's address : 
Zoologisk laboratorium 
Blindern 
O slo 3 
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Sivspurv som regulær vinterfugl ved Tønsberg 

JAN MICHAELSEN 

I Norge regnes sivspurv, Emberiza schoeniclus, til gruppen trekkfugler 
og er her i landet funnet bare noen ganske få ganger om vinteren. 

Collett (1921) oppgir at et og annet individ kan overvintre i landets 
sydvestlige kyststrøk, og som eksemrei nevnes en r3 skutt ved Varhaug 
på Jæren 16. januar 1884. I nyere ornitologisk litteratur blir sivspurven 
angitt som en sjelden overvintrer (Haftorn 1966). Salomonsen (1963) 
opplyser at arten overvintrer meget fåtallig langs syd- og vestkysten mot 
nord til Jæren, men nærmere enkeltfunn sresifiseres ikke fra denne 
årstid. Fra Jæren foreligger det imidlertid en vinterobservasjon avarten 
i 1964, en r3 fra Gimra i Sola herred 27. desember (Nielsen 1965). Vinteren 
1966/67 ble den ofte sett på Lista med et største dagsantall på 4 eksem
plarer (Olsen 1967). Haftorn (1966) anser vårtrekket å falle i mars-mai 
og høsttrekket i september-oktober med et sannsynlig vinterkvarter 
i SV-Europa. 

De publiserte vinterfunn av sivspurv viser derfor en minimal og 
neppe årlig forekomst avarten langs sydvestkysten fra Lista til Jæren. 
Denne strekningen har et mildt vinterklima som muliggjø r overvintring 
for flere av våre trekkfugler. 

I de senere år er arten imidlertid funnet overvintrende på Østlandet 
(Fig. 1). I Presterødkilen ved Tønsberg har sivspurv hatt regelmessig 
tilhold hver vinter, mens den tidligere var ukjent herfra på denne årstid 
(M. Norderhaug rers. medd.). Antallet overvintrende sivspurv i de 
enkelte år har variert en del, noe som antagelig først og fremst må 
skyldes klimaet , men overvintringsbestanden synes stort sett å være 
tiltagende. 

Fig. 1 
Overvintrende sivspurv (en 
r3 i normal vinterdra kt) , 
Presterødkilen, januar 1965 . 
Wintering Reed Bunting (a r3 
in normal winter plumage), 
Presterodkilen, Jan . 1965. 

(Foto: Jan Michaelsen.) 
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Spesielt harde vintre med streng kulde og mye snø har vist at sivspurv
antallet hurtig blir redusert, og overvintringsforsøkene vil under slike 
ekstreme forhold meget lett mislykkes, noe som var tilfelle vintrene 
1962/63 og 1965 /66. Førstnevnte sesong hadde to individer etablert seg 
i området, og disse ble gjentatte ganger sett sammen i januar og februar 
med siste observasjonsdag 9. februar. Etter denne dato var ingen å se 
før de første trekkindividene innfant seg 5. april. Mer kritisk syntes 
vintersesongen å være i 1965/66, da sivspurvbestanden i desember ganske 
raskr sank, og ingen fugler ble iakttatt etter 26. desember (U. Michaelsen 
pers. medd.). Vårtrekkende eksemplarer ble i 1966 første gang bemerket 
15. mars (T. Gunnarsen pers. medd.). 

Tabell 1 
O vervintrende sivspurv i Presterødkilen. Høyeste antall pr. telling 

i løpet av hver ti-dagers periode 
Wintering Reed Buntings in Presterødkilen. Highest numbers counted during each lO-day period 

Ar 

1962/63 ... . ...... 
1963/64 .. ... .. . . . 
1964/65 ... . .. .. . . 
1965/66 .......... 
1966/67 . . .. .. . . .. 

November I 
Il III 

- - -
- - l 
5 - 3 
- 1 7 
1 8 2 

Desember 1 __ J_a_n_u_ar __ 1 Februar I Mars 

Il nr Il nr I Il III I 

3 - - 2 2 2 2 -

:1 
-

l 1 4 1 4 l 8 5 2 
2 - 5 5 5 10 8 12 8 
5 l 1 - - - - -

12 I 
-

4 13 22 10 11 3 10 17 l 

Av tabell 1 fremgår det at i vintrene 1963/64, 1964/65 og 1966/67 
ble sivspurv sett regelmessig i alle vintermånedene. Det totale antall 
overvintrende fugl vil i regelen ligge noe høyere enn de maksimumstall 
som er angitt i tabellen. Da området er endel uoversiktlig og bestanden 
vanligvis relativt spredt fordelt, vil en eksakt taksering vanskelig la seg 
gjennomføre. Tallene i tabellen står for det høyeste dagsantall av sivspurv 
o bservert samtidig for hver ti-dagersperiode. Den 31. desember 1966 ble 
22 sivspurv opptalt på en gang, og dette er det høyeste dagsantall registrert 
til nå. Det maksimale dagsantall for vintrene 1963 /64 og 1964/65 er 
henholdsvis 8 eksemplarer (9. og 26. februar) og 12 eksemplarer (19. febr.). 

I januar og februar 1965 ble et mindre antall sivspurv innfanget og 
ringmerket. Selv om det aldri i disse to vintermånedene ble observert 
mer enn 12 eksemplarer på en dag, ble det i den samme periode ringmerket 
15 stk. I tillegg kommer flere observasjoner av fugl uten ring, slik at jeg 
antar overvintringsstammen dette år var minst 20 individer. Av de 
sivspurv som ble ringmerket denne vinter, ble flere gjenfanget etter ca. 
en måned på samme sted. Dessuten ble to av de fugler som ble merket 
i januar/februar, gjenfanget i november/desember samme år og på 
samme sted (T. Gunnarsen pers. medd.). De"t er interessant å konstatere 
at en art som i Norge så og si er ren trekkfugl, kan oppsøke samme 
vinteroppholdssted hvor den året før hadde gjennomført en vellykket 
overvintring. 
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Det er ennå ikke klarlagt om det er Presterødkilens egen hekkebestand 
av sivspurv som for enkelte individers vedkommende er standfugler. 
Etter de resultater som til nå foreligger, synes det å være mest sannsynlig 
at de overvintrende fugler kommer fra andre lokaliteter. Vintermerkingen 
har ikke resultert i noe funn fra området i sommerhalvåret, og ingen av 
de ringmerkete hekkefugl er blitt kontrollert her vinterstid. Av to voksne 
sivspurv ringmerket i juli/august i Presterødkilen, er den ene gjenmeldt 
i oktober i Belgia og den andre i januar i SV-Frankrike. Disse to funn 
kan muligens til en viss grad illustrere trekkvei og overvintringskvarter 
for den lokale bestanden, noe som også faller sammen med de trekk
forhold som antydet av Haftorn (1966). 

Av de overvintrende eksemplarer er det konstatert en markert 
overvekt av bb. Vintermerkingen i 1965 bekreftet dette, idet ca. 67 % 
var bb og ca. 13 % <j2<j2 , mens de resterende 20 % ikke ble kjønnsbestemt. 
Ingen sivspurv har blitt samlet inn for undersøkelse av ernæringen, men 
observasjoner tyder på at fuglenes hovednæring til en viss grad består 
av frø av takrør, Phragmites communis. De sivspurv som om vinteren 
oppholder seg i Presterødkilen, viser enkelte ganger en tendens til 
flokkdannelse, noe som arten ikke pleier på andre tider av året. 

I Danmark forekommer sivspurven nokså vanlig i vinterhalvåret, 
mens den i Sverige overvintrer fåtallig i Skåne og unntagelsesvis opp 
i Mellom-Sverige (Salomonsen 1963). 

I sammenheng med den relativt tallrike vinterstammen av sivspurv 
ved Tønsberg, er det rimelig å tro at arten godt kan opptre vinterstid 
også på andre egnede lokaliteter i Sør-Norge. Kanskje især i nyere tid 
kan slike vinterpopulasjoner vise seg å ha et større omfang enn det som 
til nå har vært beskrevet i litteraturen. 

SUMMARY 
Reed Bunting, Emberiza schoeniclus, as aregular winter bird at Tønsberg 

Since 1962, the Reed Bunting has been found wintering every year at Presterødkilen, 
Tønsberg, Vestfold county (590 16' N - 100 27' E). In the winter season this species 
has previously been recorded from the south-western part of the country, where it 
was a scarce and irregular visitor. 

Author's address: 
Gyldenløvesgt. 27 B 
Tønsberg 
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Smånotiser 

Hvem har snegler fra ferskvann i Norge? 
Dette er et tilbud om artsbestemmeIse og samarbeid i forbindelse med en oversikt 

over fers kvanns-sneglenes utbredelse i Norge. Denne dyregruppen er representert med 
27 arter i Norge. Rent praktisk spiller sneglene stor rolle so m mat for ferskvannsfisk, 
og de utgj ø r i mange innsjøer og elver en meget betydelig del av fiskens næ ring. Snegle
faunaen gir ess dessuten opplysninger om vassdragenes produksjonsforhold. Bekjemp
ning av skadelige parasitter som har snegler som mellomvert effektiviseres også ved 
utv idet kunnskap til mellomvertenes utbredelse og levevis. R ent vitenskapelig knytter 
det seg store interesser til sneglene bl.a. på grunn av deres egenskaper som indikator
organismer for innsjøenes og elvenes tilstand og miljøforhold. 

I de senere år har jeg arbeidet med en del dyregrupper i fe rskvann . Det er bl.a. 
foretatt innsamlinger av dyr og registreringer av milj øfaktorer. Tanken er å få laget 
oversikter over disse dyregruppers utbredelse og eksistensøkologi i Norge. Ca. 1400 
ferskvannslokaliteter er nå undersøkt, herav ca. 850 innsjøer; resten er elver, bekker, 
dammer, grøfter, e tc. Sammen med materiale i museer, og allerede publiserte d ata, 
begynner primærmaterialet å bli såpass stort a t resultatene kan fremlegges. Ferskvanns
sneglene er nå under behandling. 

D et er i denne sammenheng ønskelig å få mei mest mulig tilgjengelig materiale som kan 
belyse de enkelte snegle-arters geografiske utbredelse i Norge. M ange p ersoner og instititu
sjoner ha r gitt meg verdifulle data, men det er trolig ennå en del materiale oppbevart 
p å ulike steder som jeg ikke har kjennskap til, f .eks. hos: 

1. Personer som har foretatt undersøkelser over fiskeriforhold, etter oppdrag 
f .eks . fra fylkeslandbruksselskaper eller fra private grunneiere. Bunnprøver 
fra innsjøer og elver, og mageprøver fra fisk, inneholder som kjent ofte snegler. 

2. Hovedfagsstudenter som arbeider m ed (eller har arbeidet m ed) undersøkelser 
i ferskvann. 

3. Andre personer so m har foretatt innsamlinger i ferskvann. 

De som f.ar snegler fra ferskvann, oppfordres herved til å la meg få studere materialet 
slik at lokalitetene for hver enkelt art kan komme med i den oversikten (monografien) 
over de no rske ferskv~nns-snegler som nå er under utarbeidelse. Det vil i hvert tilfelle 
bli gjort o ppmerksom på hvorfra materialet kommer (hvem som har samlet det). 

Det kan o fte være vanskelig å fore ta en artsbestemmelse av ferskvanns-snegler for 
en so m ikke spesielt har satt seg inn i gruppens systematiske problemer. Jeg er derfor 
også villig til å foreta kontroll av bestemmelser som allerede m åtte være utfø rt , f.eks . 
i forbindelse med ulike typer av ferskvannsundersøkelser der det også er sa mlet inn 
litt snegle-materiale . 

For undersøkelser med fiskevannsregistrering, eller hovedfagsundersøkelser so m 
også omfatter bunnprøver, etc., er jeg også villig til å artsbestemme sneglene, selv om 
den som står for undersøkelsen selv ø nsker å trykke eller stensilere resulta tene. 

Dersom m ateriale t omfatter mange prøver, eller det av andre grunner er vanskelig 
å få sendt det til meg, kan jeg prøve å få undersøkt materialet på det sted det måtte 
befinne seg. Vennligst kontakt meg om materiale av snegler fra ferskvann i Norge, 
pr. brev e ller pr. telefon (gjerne noteringsoverføring). Adresse: Prosektor Jan Økland, 
Universitetet i Oslo, Odo ntologiske institutt for anatomi, Oslo 3, telefon 466800 
linje 9006, eller p rivat: Minister Ditleffs vei 17 b , Oslo 8, telefon 23 4955. 

Summary 

Fresh-water snails (Gastropoda) of Norway 
A request for cooperation in connection with a study o n N o rwegian fresh-water 

snails which is in preparation. 
Jan Økland 
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Fig. 1. «Merket sei». 

«Merket fei» 

I november 1967 kom det inn til Flødevigen en sei som hadde et utseende uteno m 
det vanlige (fig. 1). 

På en eller annen m åte hadde den få tt en pakkestrikk rundt kroppen ca. 3,5 cm 
bak gjellelokket . Den må ha fått det på seg i så relativt ung ald~r at strikken passet 
noenlunde omkring den. Siden har ty kkelsesveksten r undt strikken blitt. hmdret: 
Strikken hang nærmest løst, men var fremdeles elastisk. Et belte rundt strikken pa 
ca. l cm var ikke skjellkledd, m en hadde en fast hud som virket blodsprengt . Ellers 
var det 3-5 cm brede og 2 cm dype søkket skjellkledd (fig. 2). 

Ved en utvendig betraktning syntes det m erkelig at fisken i det hele tatt kunne 
ha tatt næring til seg, men den var feit og fin, og i forho ld til alderen (3 Y. år) hadde den 
en lengde som svarer til det normale (Sætersdal 1962, Havet og V åre Fisker bd. 2, s. 105). 
Forho ldsvis rask m å den også h a vært da den ble fanget på dorg. 

Ved disseksjonen v iste det 
seg at ryggraden var normal, 
mens ribbeina og ryggtappene 
var presset bakover og lå tett i 
kanten av inns 2lkket. Innvollene 
var u tformet på en underli g 
m åte so m forklarer at fi sken var 
i så god kondisjon . l det sma
leste området var det bare mage
sekken som tok noen vesentlig 
plass, slik at relativt store ufor
døyde nærings dyr kunne pas
sere. Leveren var innsnevret i 
det området hvor den vanligvis 
er bred, slik at den hadde to 
rykke deler, en foran og en 
bak innsnevringen. Blindtarmer 

Fig. 2. Utsnitt av det innsnevrede område med strikk. 

og tarm var presset bakover. . 
Det kan jo tenkes at fisken har vært fanget og få tt strikken rundt seg på land og. blitt 

«merket» på den m åten, men sikkert er det at alle de gjenstander av mer eller mm.dre 
uforgjengelig materiale som havner i elver og hav og i våre dager, kan skape komplika
sjoner for dyrelivet. 

Summary 
«Tagged Saithe» (Qadus virens) 

A saithe fished near Arendal with a 3-5 cm broad and 2 cm deep groove caused 
by an elastic band is described . The nsh was 3Y. years o ld, the length 49 cm , Le. normal. 

D . Danielsen og S. Tveite 
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Tidlig ankomst av myrsnipe og strandsnipe 
I Mo-utmarka, Tjøme, Vestfold, ble en myrsnipe, Calidris alpina, sett Il. mars 1967. 

~uglen som ennå var i full vint~rdrakt: hadde sannsynligvis ankommet sa mme dag 
l følge me? flere sandlo, C~ar~dnus htattcula. Løvenskiold (1947, Håndbok over Norges 
fuglel-) anglr 28. mars som tldlIgste trekkdato om våren. 

. Den 30. mars 1968 ble det observert en strandsnipe, Tringa hypoleucos, i Presterød. 
kilen ved Tønsbe.rg. Tidligste ankomst avarten i Norge er ifølge Løvenskiold (1947) 
notert ved Berger l Asker 31. mars 1908. M ed-observatører var Tore og Vidar Gunnarsen. 

Summary 
Early arrival of Dunlin and Common Sandpiper 

A single Dunlin, Calidris alpina, was observed on M arch Il, 1967 at Mo.marka 
Tjøme, Vestfold counry. On March 30, 1968 a Common Sandpiper, T ringa hypoleucos: 
was seen at Presterødkilen, Tønsberg. 

Jan Michaelsen 

Stillits atter observert på Sola i Rogaland 
I Fauna 1966, s. 166, har jeg i en notis meddelt noen observasjoner av stillits 

Carduelis carduelis, i R ogaland. 
Nå i løpet av vinteren 1967/ 68 er arten igjen sett et par ganger her p å Sola. Den 

25. desember 1967 iakttok Tom Eikehaug 3 stillits er som forsynte seg med fuglefrø 
på et fuglebrett ved Joa. Dessuten så en annen observatør ett eksemplar nord for 
Sola flyplass i januar 1968. 

Med det samme vil jeg nytte høvet til å rette en dato i min ovenfor nevnte notis 
fra 1966. Det heter der at Torleif Jonassen fant en unge av stillits den 17. juli 1965 
p å Mossige i Time, men det skal være den 27. august 1965. Den førstnevnte dato 
så Jonassen en voksen fugl. 

Summary 
Goldfinches again observed at Sola in Rogaland 

Three goldfinches were observed eating bird-seed from a bird feeder at Joa, Dec. 25, 
1967, and one was recorded north of Sola airport Jan. 1968. 

A. Bemhoft-Osa 

O bservasjoner av jerv 

Ved Høvringen vest for Rondane gjorde jeg i vinter noen interessante iakttagelser. 
Den 19. februar kl. 11 om formiddagen nær Vardefjell ca. 1100 m .o.h. gikk vi fire 
skiløpere i nokså hard nordenvind med solgløtt. Plutselig får vi se to forholdsvis små 
jerver ca. 100 meter oppe i et skar med noen småbusker. Dyrene oppdaget oss og 
bykset oppover en skråning i stor fart og forsvant. 

Det viste seg at de nylig hadde passert en delvis tilføket, men daglig brukt skiløype. 
Sporene var ca. 15 cm lange; de ble fotografert. Innsporet kom nord fra Sletthø. Vest 
for Vardefjell nede i stor furuskog hadde dyrene vært like ved en beferdet skiløype 
men visstnok ikke krysset denne. ' 
. Den 24. februar i Slet~hø i fint solskinnsvær. I ca . 1400 meters høyde kl. 12 krysset 
Jeg et meget stort, ferskt Jervspor. Det var ca. 5 cm nysnø, og jerven var antagelig blitt 
støkket aven revejeger som jeg nettopp hadde snakket med. Avtrykket var henimot 
25 cm langt og ble fotografert med en vott lagt ved siden av sporet. Dyret hadde bykset 
i full fart oppover bakke, og mellom hvert firelabb-avtrykk var det ca. 1 meter. 

Fotografiene er fremvist ogsporstørrelsene kontrollert på Zoologisk museum i Oslo. 
Folk på Høvringen forteller at det sees jerv og jervspor år om annet i disse traktee.n 

Observations of Wolverine 
Summary 

Two animals were seen near Hovringen on the eastem side of central Gudbrandsdal 
1100 m. above sea level on February 19th. Five days later a fresh track of a large animal 
was observed 1400 m. above sea levelon Slettho. The track was photographed and 
measured nearly 25 cm. d 

Rei ar Holtvedt 
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Rådyr i Rogaland 
I forbindelse med Milton Raiby's artikkel om rådyret, Capreolus capreolus L., i 

Norge (Fauna nr. 1/68) vil jeg få opplyse følgende: 
De fø rste rådyr i Rogaland ble visstnok iakttatt under krigen. For 10- 15 år siden 

var dyrene vanlige å se i hele den søndre delen av fylket. Bestanden i dag synes meget 
god over hele Rogaland unntatt øyene i Ryfylke. 

M an må således kunne anta at r ådyrets innvandring til disse deler av landet er 
avsluttet for denne gang. 

Summary 
Roe Deer in Rogaland County 

10- 15 years ago it was common in the southem districts , and now there is a large 
population in the whole counry. 

Odd Kjos-Hanssen 

BokanmeldeIser 
HOLGER POULSEN : Dyr og mennesker i Zoologisk Have. 
Gads forlag, København, 1965 . 159 s. 40 fotos. D. kr. 33,75. 

«For eller mot zoologiske haver» er ofte tema for diskusjon. Og det er bra, fordi 
man kan anta at det viser at vi er mange dyreinteresserte som ikke vil gå med på at 
dyreparker får utarte i uheldig retning. 

Imidlertid er det noen som går blankt imot, fordi de har forsøkt å sette seg i dyrenes 
sted. De har da på følelsen at innesperringen og de endrete kårene må være en fysisk 
og psykisk belastning. M en enten det gjelder dyr i naturen eller i fangenskap, må en 
slik antroposentrisk betraktning eller «innlevelse» forkastes som saklig grunnlag. Dette 
blir klart for stadig flere, ettersom kjennskapet til dyrepsykologi eller ethologi, læren 
om dyrs reaksjon på omgivelsene, blir stadig mer utbredt. 

Dyrepsykologen, dr . Holger Poulsen, h ar mange års erfaring som zoo-mann i 
Københavns zoologiske have. I denne bok forteller han om dyrs zoo-tilværelse ut fra 
biologiske synspunkter og gjør rede for noen av bestrebelsene for å skape ideelle 
forhold for dyrene og for publikum som vil se dem. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha 
kjennskap til behandling av dyr i fangenskap. En zoo-mann m å også vite hvordan 
mennesker reagerer p å møtet med zoo-dyrene. 

Poulsen har videre som mål å vise at en zoo foruten å være til fornøyelse, adspredelse 
og opplysning også er en institusjon hvor vitenskap og praksis arbeider hånd i hånd. 

I hyggelig selskap med forfatteren blir man i boken ledet gjennom zoo og får fortalt 
om dyrenes adferd, territoriekrav, søvn, føde, formering, sprog osv. Vi får vite en 
mengde om de sider ved dyrene som man må kjenne til for å forstå deres reaksjoner 
på livet i en zoo. 

Til dem som er for, og til dem som er imot zoologiske haver, vil jeg anbefale denne 
bok. Her får man på en fengslende m åte et vell av «inside information» som kan bidra 
til å få fremtidige debatter ført i et saklig spor. 

Jørgen A. Pedersen 

MOGENS H0JGAARD: Dyr i familien . 
Norsk utgave ved konservator Jørgen A . Pedersen. 
Gyldendal, Oslo 1968. (Fakkel-bok) 130 s. Kr. 10,00. 

Boken vil nok først og fremst bli til glede for alle som har barn i familien. Den er 
full av gode råd til foreldre som gjerne vil at barna skal få lov til å beholde iallfall et 
par av de mange kjæledegger som de enten får i gave av velmenende voksne eller som 
de selv plukker opp p å sin vei. 
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En fjerdedel av boken er viet hunden i hjemmet, og katten har selvsag t si n plass. 
Dessuten gis det detaljert veiledning i foring og stell aven lang rekke dyrefo rmer helt 
fra vanninsekter og rumpetroll til aper. Oppforing av fugleunger er en meget vanske lig 
sak, men h vis dette spørsmål skulle dukke opp, kan denne innho ldsrike boken hjelpe 
litt på vei. Behandling av syke fugler er også omtalt. Det må sees som en sto~ fordel 
for mange tafatte fore ldre at de med denne boken i hånden kan si t il sine barn: «Les 
selv hvordan du best skal løse denne saken, for dette vet ikke jeg noe om.» 

De vo ksne som selv tar seg tid til å lese boken, vil finne både hyggelig underhol:lning 
og en interessant liten time i naturfag. 

G leden ved kontakten mellom dyr og mennesker er viet bred plass . Natu e lS eg .le 
«naturlige lover» blir påpekt, og det blir advart mot å bruke menneskelige bver og 
tanker som standard. 

Edvard K. Barth 

Foreningsmeddelelser 
Norsk Zoologisk Forenings årsmøte 1968 

Årsmøtet ble holdt i Velferdsbygget, Universitetet i Oslo, den 7. mars 1968. 
Formannen , konservator Jørgen A. Pedersen, åpnet møtet og ønsket de 89 fremmøtte 
velkommen. Årsmøtet mintes ett medlem som var avgått ved døden i det forløpne år. 

Til møteleder og sekretær valgte årsmøtet NZFs formann og sektetær. 
Følgende dagsorden ble vedtatt: !. Årsberetning. 2a. Regnskap. 2b. Kontingent. 

3. Vedtektsendringer. 4a. Innsendte saker. 4b. Eventuelt. 5. Valg. 6. Neste årsmøte, 
Årsberetningen for perioden 3. mars 1967 til 7. mars 1968 ble lest av sekretæren, 

vit. ass. Anders Klemetsen. Beretningen ble vedtatt, - publisert i FAUNA 21 (I). 
Kassereren, v it. ass. Jon-Arne Sneli, leste opp det kontrollerte regnskapet_ Etter 

en kort diskusjon, særlig om de høye trykningsutgiftene, vedtok årsmøtet regnskapet. 
Diskusjonen om trykningsutgiftene førte naturlig over til neste punkt, h vor arbeids

utvalget hadde sett seg nødt til å foreslå en kontingentforhøyelse fra og med 1969-
Årsmøtet vedtok forhøyelsen som foreslått , med unntak av kontingenten for skole
ungdom og studerende_ Her ble et forslag fra konservator Per Pethon om å beholde 
denne p å kr. 10,- vedtatt med 32 mot 29 stemmer. Årskontingenten blir da fra og 
med 1969: vanlige medlemmer kr. 20,-, utenlandske medlemmer kr. 25,-, skole
ungdom og studerende kr. 10,- og familiemedlemmer (uten Fauna) minst kr. 5,-. 
Dessuten blir avgiften for livsvarig medlemsskap kr. 300,- fra og med 1969. 

Etter pålegg av forrige årsmøte ble det fremmet forslag om visse vedtektsendringer. 
De to viktigste punktene her var et tillegg til formålsparagrafen om vern av dyrelivet 
og en forandring av styrets sammensetning. Et endringsforslag var tidligere trykket 
i FAUNA 20 (4) med oppfordring til medlemmene om fl sende inn kommentarer. 
Herav fulgte at endringsforslaget som ble presentert på årsmøtet, på enkelte punkter 
avvek fra det trykte forslag. Det utspant seg en ganske lang diskusjon om vedtekts
endringene, som ble vedtatt omtrent som foreslått og slik det blir publisert senere. 

Det kom også forslag fra cand. mag. Hans Haagenrud om en vedtektsendring som 
sikrer at hele arbeidsutvalget ikke skifter samtidig. Arbeidsutvalget ble pålagt å arbeide 
med saken frem til neste årsmøte. Et forslag fra P . Pethon om at årsberetning og 
kontrollert regnskap skal sendes ut samtidig med innkallelsen til årsmøtet, ble forkastet . 
Univ.lektor Bjørn Berland, Bergen-avdelingen, reiste spørsmålet om ikke medlemmene 
bør få til sendt valgkomiteens innstilling til nytt styre i god tid før årsmøtet, slik at man 
eventuelt kan få benyttet sin anledning til å stemme skriftlig. Han mente at bestemmelsen 
angående dette i vedtektenes § 8 ellers ville være illusorisk. Årsmøtet vedtok å henstille 
vil valgkomiteen at dette blir gjennomført. 

Under innsendte saker tok B_ Berland opp spørsmålet om økonomisk støtte fra 
hovedforeningen til lokalavdelingene. Han pekte på at man på dette punkt m å få 
renere linjer. Formannen refererte årsmøtevedtaket fra 1947, om at lokalavdelingene 
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har eget styre, men alle medlemmer betaler sin kontingent til hovedforeningen. Lokal
avdelingene bærer egne utgifter, m en kan søke refusj on av underskudd hos hoved
foreningen, hvor arbeidsutvalget avgjør saken. Etter en del diskusjon ble arbeidsutvalget 
etter fors lag fra professor Rolf Vik pålagt å få dette i vedtektsform fremlagt på neste 
årsm ø te , idet ordet underskudd må erstattes av noe bedre. Dessuten ble behandlet 
et brev fra filmprodusent Albert W. Owesen som tok opp: a. de 52 kongeørner som 
siste v inter er skutt i Bjerkreimområdet; b. averteringen i norske aviser fra oppkjøpere 
for utenlandske samlere som vil ha egg eller voksne individer av sjeldne norske fugle
arter, og c. den såkalte safarijakten på isbjørn ved Svalbard. Formannen og prof. R. Vik 
redegjorde, og det ble til at det beste foreningen kan gjøre er å støtte den ekspertise 
som allerede arbeider med disse høyaktuelle saker - NOFs rovfuglutvalg og Norsk 
Polarinstitutt_ 

Under ledelse av valgkomiteens formann gikk man til valg etter de nye vedtekter_ 
Sekretæren, vit. ass. Anders Klemetsen, og styremedlem, førstekonservator dr. Johan 
F . Wilgohs, hadde bedt om å få slippe gjenvalg. Følgende styre ble valgt for 1968: 

Styre: Formann: Konservator Jørgen A . Pedersen, Oslo (gjenvalg). 
Nestformann : Førstea manuensis dr . Sven R. Lange, Oslo. 
Sekretær: Avdelingsleder Dagfinn Møller , Oslo. 
Kasserer: V it. ass. Jon-Arne Sneli, Oslo (gjenvalg). 
Styremedlemmer: Konsta bel Ragnar Syvertsen, Tønsberg, 

lektor Arve Narud, Skien, 
adjunkt Per Straumfors, Bodø , 
cand. mag. Tor A. Bakke, Oslo-avd., 
universitetslektor Bjørn Berland, Bergen-avd., 
konservator Peter Valeur, Kristiansands-avd. , 
avdelingsbestyrer Einar Brun, Tromsø-avd ., 
forsøksleder dr. Alf Bakke, Ås-avd. 

Varamenn : Prosektor Jan Økland, Oslo, 
dosent dr. Arne Løvlie, Oslo . 

Regnskapskomite: Universitetslektor dr. Per Bergan, 
dosent dr. Kåre Elgmork, Oslo. 

Valgkomite: Professor dr. Rolf V ik, Oslo, 
førsteamanuensis dr. Åge Jonsgård, Oslo, 
universitetslektor Arne W . M artinsen, Oslo. 

Formannen rettet en varm takk til avgående styremedlemmer for deres innsats 
for NZF. Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å fastlegge sted og tid for neste årsmøte, om 
mulig i Tromsø. ., . 

Før årsmøtet var det omvisning i første byggetrinn av det nye bIOlogibygget. Cicerone 
var byggekomiteens sekretær, cand. mag. Carl-Erik Engh. Man fikk bl.a. se kursussal, 
kulturrom og en del andre spesialrom samt elektronmikroskopisk avdeling. H er H e 
også selve mikroskopet demonstrert i bruk - et innslag som vakte stor interesse blant 
de 28 deltakerne. 

Etter årsmøtet holdt universitetsstipendiat Odd Halvorsen et inspirert foredrag 
over emnet «Har måkene ødelagt innlandsfisket ?». Det ble p å en overbevisende måte 
dokumentert at måkene i de fleste tilfeller ikke kan belastes for parasittene i innlandsfisk. 

Til slutt viste Albert W. Owesen sin fargefi lm «Når naturen våkner». Filmen dannet 
en fin avslutning på en meget lang kveld. 

Anders Klemetsen 
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NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Vedtekter 
(med endringer vedtatt av årsmøtet i 1962 og 1968) 

§ l 
Foreningens formål er: 
a. å være bindeledd mellom landets zoologer og zoologisk interesserte 
b. å fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning 
c. å øke det alminnelige kjennskap til dyrelivet først og fremst i Norge, og bidra 

aktivt til dets utforskning 
d. å verne først og fremst Norges dyreverden ved på fagl ig grunnlag å bidra til at 

dyreliv og miljøforhold blir skjøttet rasjonelt. 

§ 2 
Dette søkes oppnådd bl.a. ved: 
a. å holde møter med foredrag og diskusjoner 
b. ekskursjoner 
c. utgivelse av publikasjoner. 

§ 3 
Alle personer og institusjoner som er enig i foreningens form ål og som betaler sin 
kontingent kan bli medlem. Medlemsskap er bindende inntil utmelding er skjedd skriftlig 
til styret. Medlemmer kan suspenderes av styret. Beslutningen kan innankes for årsmøtet. 

§ 4 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Det er adgang til å bli livsvarig medlem ved å betale 
et engangsbidrag som svarer til 15 ganger årskontingenten. Kontingenten for livsvarige 
medlemmer avsettes som et fond til fremme av foreningens formål. Rentene av fondet 
kan brukes i det løpende regnskap. Skoleungdom og studerende betaler redusert 
årskontingent. Familiemedlemmer kan betale redusert kontingent, men får ikke 
FAUNA tilsendt. 

§ 5 
Medlemmer kan slutte seg sammen til lokalavdelinger. Vedtektene for disse må god
kjennes av hovedforeningens styre. Beretning og regnskap bør ved årsskiftet innsendes 
til styret. 

§ 6 
Foreningens styre består av: formann, nestformann, sekretær og kasserer, som velges 
særskilt. Disse danner arbeidsutvalget som kan representere foreningen. Dertil tre 
styremedlemmer og to varamenn, som velges. Alle va lg gjelder for ett år av gangen. 

Formennene i lokalavdelingene er dessuten automatisk medlemmer av NZF's styre. 

§ 7 
Årsmøtet innkalles med en måneds varsel. På årsmøtet behandles: styrets årsberetning, 
revidert regnskap og de saker som er nevnt i innkallelsen. Dessuten velges styret med 
varamenn, en regnskapskomite på to medlemmer og en valgkomite på tre medlemmer. 

§ 8 
Årsmøtets beslutninger treffes med simpelt flertall, dog krever endringer av vedtektene 
2/3 flertall. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme ved va lg. 
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Nye doetores 

Dr. philos. Rolf Lange. 

Dr. philos. Alf Bakke. 

Førsteamanuensis ROLF LANGE ble 
3. mai kreert til dr. philos. ved Universi
tetet i Oslo. 

Rolf Lange er født i Oslo i 1927 og 
ble mag. scient. i 1957. Han har vært 
stipendiat i Landsforeningen mot Kreft 
(Norsk Hydro's Institutt for Kreftforsk
ning, Radiumhospitalet) 1957- 61. For
ker ved Forsvarets Forskningsinstitutt 
1961- 64, universitetslektor i zoofysiologi 
1964-66, og siden 1. april 1966 første
amanuensis ved Institutt for marin biologi
avd . A /C, Universitetet i Oslo. 

Doktorarbeidets tittel var «Isosmotic 
intracellular Regulation in Marine ani
maIs», og omfatter undersøkelser over de 
reguleringsmekanismer som gjør enkelte 
sjødyr i stand til å tolerere salholdighets
variasjoner i sjøen. 

Lange har publisert arbeider innen 
radiobiologi, ornitologi og marin biologi. 
Han har vært formann i Biokjemisk 
Interessegruppe, og er nestformann 
Norsk Zoologisk Forening. 

Den 3. mai ble forsøksleder ALF 
BAKKE kreert til dr. philos. ved Univer
sitetet i O slo . 

A lf Bakke er født i Arendal i 192 7 og 
tok embetseksamen med zoologi som 
hovedfag i 1953. Til 1958 arbeidet han på 
Zoologisk Museum i Oslo med støtte fra 
Norges Landbruksvidenskapelige Forsk
ningsråd. Siden har han vært forstentomo
log ved Det norske Skogforsøksvesen 
på Ås. 

Doktoravhandlingen «Ecological Stu
dies on Bark Beetles (Coleoptera: Scoly
tidae) Associated with Scots Pine (Pinus 
sylvestris L.) in Norway with Particular 
Reference to the Influence of Tempera
ture» omhandler fire av de vanligste 
barkbillene som er knyttet til furu i 
Skandinavia. Ved undersøkelser på 152 
forskjellige steder i Norge er det påvist 
betydelige forskjeller i artenes utbredelses
områder. Artenes reaksjon på tempera
turer er studert for å finne ulikheter som 

kan forklare forskjellene i utbredelsen. Undersøkelsen omfatter artenes. flygeperio~er 
og flygeaktivitet, egg og larveutvikling i felten og ved ulike temperaturer llaboratonet, 
temperaturpreferanser, temperaturklimaet i mikro miljøer under barken om sommeren, 
vintertemperaturen i overvintringsmiljøer og motstandsdyktighet mot kulde. Avhand
lingen konkluderer med at artenes forskjell ige reaksjon på temperaturer kan være den 
direkte årsak til den utbredelsen de i dag har i Norge. 
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Bakke har publisert flere entomologiske arbeider, særlig om grankonglenes insekt
fauna, og utgitt to lærebøker om skogsinsekter. Han har vært formann i Norsk Ento
mologisk Forening og er nå formann i Norsk Zoologisk Forenings Ås-avdeling. 

Førstekonservator EDVARD K. 
BARTH ble 7. juni 1968 kreert til dr. 
philos. ved Universitetet i Oslo. 

E . K. Barth ble født i Trondheim 
i 1913 og ble cand. rea l. ved Universitetet 
i Oslo i 1941. Etter aktivt arbeid i 
forbindelse med krigen, drev han i ca. 
10 år fcltzoologisk arbeid og free-lancer 
virksomhet. 

Siden 1955 har han vært ansatt som 
konservator ved Zoologisk museum i Oslo 
- fra I. januar 1967 som førstekonserva
tor samme sted. 

Barth har publisert ca. 80 arbeider 
i vitenskap ~lige og populærvitenskapelige 
tidsskrift. Doktoravhandlingen «Geo
graphical variations of mantle colour, 
body measurements and egg data in 
Larus argentatus, L. fuseus, L. canus and 
L. marinus» bes ~år av fire enkeltarbeider, 
som tilsammen belyser en rekke sider ved 

.~ disse fire m åkeartenes systematikk. Mate-
Dr. philos. Edvard K. Barth. ria let er representativt fordelt over store 

deler av Norge, og er dessuten supplert 
med et betydelig antall gråmåker og sildemåker fra andre steder på den nordlige halvkule. 
Slektskapsforholdet mellom disse to artene og Jeres geografiske variasjon har gjennom 
mange år vært et internasjonalt omdiskutert problem, som gjennom doktorandens 
avhandling er blitt belyst p å en betydningsfull måte_ 

Emnene for de to prøveforelesninger var : 1. Om fuglers reaksjon på artsfrenders og 
andre fuglearters varselskrik og hvordan dette har og kan få praktisk anvendelse. 
2. Redetemperaturer og rugevaner hos fugl. 

Barth har vært formann i Norsk ornitologisk forenings Oslo-avdeling siden 1961 , 
og er dessuten visefo rmann i hovedforeningen. Han har representert NOF og NZF 
i Norges Naturvernforbunds faglige råd siden 196 1, og fra 1. januar i år er han redaksjons
sekretær for Fauna. 
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TRYKKFEIL 
I artikkelen «Avifaunistiske iakttagelser i Syd-Varanger sommeren 1966» 
(FAUNA 19, h. 4, 1966) står det i Tab. I, p. 209, Fringilla coelebs. Arten skal 
være Fringilla montifringilla. 

Per Pethon 

Disse feller fanger og dreper 
Kan justeres etter forhold'ene, men glem ikke 
å olje mekanismen, helst med geværolje. 

Rottefellen STOP 
utløses uansett 
hvordan åten berØres 

Musefellen RAPP 
fanger naturligvis 
m us, alle arter 

Fåes over hele Norge hvor butikk finnes 

Fabrikant : Nordenfjeldske Børstefabrikk, 
Surnadal (Nordmøre) 


