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Rasedannelse hos sild og brisling 

På grunnlag av prøveforelesning over oppgitt emne for den 
filosofiske doktorgrad, desember 1970. 

GUNNAR NÆVDAL 

I første halvdel av 1700-tallet ble det av borgemesteren i Hamburg, 
Johann Anderson, satt fram en teori om sildas vandring. Anderson forut
satte en ensartet sildetype, og han antok at silda har sitt heimsted i ishavet 
og derifra foretar lange, årlige vandringer til Nordsjøen og østersjøens 
kyster. ' 

Alt Linne midt i 1700-årene var imidlertid klar over at silda i østersjøen 
var ulik sild fra andre områder. Men først ved slutten av 1800-tallet ble det 
kjent at den totale sildebestanden ikke er en stor homogen gruppe, men 
heller er sammensatt av undergrupper eller raser. Det var den svenske 
zoologen Sven Nilsson som påviste at det fantes lokale sildestammer langs 
Bohuslans kyst, og disse stammer levde hele sitt liv i et begrenset område. 
Men det var likevel den tyske forskeren Heincke (1898) som la grunnlaget 
for de egentlige raseundersøkelser hos sild. 

Heincke stilte opp mange silderaser med atskilte gytefelt og ulik gyte
tId. Som rasekarakter brukte han de såkalte morfometriske (kroppspropor
sjoner) og metriske karakterer (tallkarakterer som hvirveltall, antall finne
stråler 0.1.). Heincke oppfattet disse rasekarakterer som arvelige, og rasene 
oppfattet han som en gruppe av individer som lever under like ytre livs
vilkår, og som ved direkte paring står i nærmeste slektskapsforhold til 
hverandre. 

I tida som har gått etter at Heincke publiserte sitt grunnleggende ar
beid, er det kommet til en enorm litteratur om intraspesifikk gruppering 
hos sild og andre fiskearter, også brisling. Men det har stått strid om rase
karakterene. De morfometriske og meristiske karakterene har vist seg å 
være både genotypisk og miljømessig kontrollerte, og kan derfor være tvil
somme til bruk for å identifisere systematiske grupper. Karakterer som gyte
tid, veksthastighet, vandringsmønstre, gyteområder . osv. har også vært 
brukt, men heller ikke her er det klart hva som er genotypisk og hva som 
er miljømessig kontrollert. Karakterer som evnen til hurtig formering, 
fekunditet, og eggstørrelse varierer også mellom grupper, og dette er an
tatt å være rent genetisk kontrollerte karakterer. Merking er brukt for å 
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kartlegge vandringene for sild og til en viss grad også for brisling. I de 
siste årene er også tatt i bruk serologiske og biokjemiske metoder for å 
identifisere intraspesifikke grupper. 

Vi har sett Heinckes bruk av begrepet rase. Det er imidlertid klart at 
de forskjellige forskere legger ulik betydning i dette begrepet. Noen bru
ker «rase» synonymt med «underart». Etter definisjonen av underart vil 
dette føre med seg at to raser skal være geografisk atskilt. Vi finner også 
begrepet «økologisk rase» brukt om populasjoner som stiller ulike økolo
giske krav. Men blant ichtyologer og fiskeribiologer begrepet «rase» mest 
brukt som navn på de minste enhetene som normalt ikke utveksler gene
tisk materiale. I denne betydning har begrepet «rase» samme meningsinn
hold som begreper som «populasjon» og «stamme». 

I stedet for å ta standpunkt til en bestemt bruk av begrepet rase, skal 
vi her heller definere «rasedannelse» på genetisk grunnlag. Med «rase
danneise» forstår vi da en relativt varig oppspalting av ett gen-fond i flere 
uavhengige gen-fond. Gen-fond, gene pool, defineres som den totale sum 
av gener fra alle organismer som normalt kan krysse seg med hverandre 
innen en populasjon. 

Denne definisjon er nokså vid og inneholder også starten på en arts
dannelse, idet første fase aven artsdannelse også vil være oppdeling av et 
gen-fond. Intraspesifikke grupper med sitt eget gen-fond er likevel i de 
færreste tilfellene framtidige arter, da de færreste slike grupper vil nå fram 
cil differensiering på artsnivået, altså reproduktiv isolasjon. At to grupper 
har hvert sitt gen-fond uten utveksling av genetisk materiale, vil ikke nød
~endigvis si at de er reproduktivt isolerte, idet de kan være potensielt 
kryssbefruktende og således tilhøre samme art. Men for populasjoner som 
ikke gyter sammen, og der individene er morfologisk like, vil det ofte være 
vanskelig å avgjøre om de er å regne til en eller til to arter, i tilfelle tvil
lingarter, sibling speeies. 

Det er mange ting som er uklare både når det gjelder rasekarakterer, 
rasedannelse og isolasjonsmekanismer (mekanismer som holder gruppene 
isolerte) hos sild og brisling. Men det er likevel klart at det hos begge 
artene finnes en sterk oppdeling i intraspesifikke grupper. Når det gjelder 
avgrensning, navngivning, systematisk status og graden av oppdeling innen 
disse artene, er det mange oppfatninger. Det er ikke vanskelig å forklare 
hvordan de allopatriske gruppene (grupper som lever geografisk atskilt) 
har oppstått og holder seg isolerte, men det er vanskelig å gi en tilfreds
stillende forklaring på hvordan grupper som i dag lever sympatrisk (innen
for samme geografiske område) har oppstått og holder seg isolerte. 

Både sild og brisling lever vesentlig pelagisk. Silda gyter ved bunn~n, 
men sildelarvene og både egg og larver av brisling har et langt pelagIsk 
stadium, og i denne tida kan de drive langt bort fra stedet der ~e .er. gytt. 
I løpet av denne tida, så vel som seinere i utviklingen, møtes mdivid fra 
ulike grupper, de opptrer tildels sammen, og ulike årslarver av yn~el fra 
samme populasjon kan havne på forskjellige steder på grunn av vanerende 
hydrografiske forhold. 
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Ut fra disse betraktningene skulle en vente nær fullstendig genetisk 
blanding og dermed homogenitet i bestanden innenfor ett og samme øko
system. Men det er klart at slik blanding ikke alltid finnes. Trass i at det 
er uenighet om undersøkelsesmetodene og tolkning av resultatene, så er det 
likevel klart at bestandene er heterogene, også innenfor samme økosystem. 

Før vi går videre i betraktningene over hvordan de intraspesifikke grup
pene hos sild og brisling kan ha oppstått, og hvordan de blir opprettholdt, 
skal vi se på artenes totale utbredelse og litt mere i detalj på en del grup
peringer. 

Fig. 1 
Sildas totale utbredelse (Svetivodov 1952). Ulike symboler er brukt for de ulike hoved· 

grupper (se teksten). 

Sildas totale utbredelse går fram av kartet, figur 1. Kartet er etter 
Svetovidov (1952) og i det følgende er brukt hans inndeling og navn
givning. IfØlge dette systemet er silda delt i to underarter, Atlanterhavs
silda for egen art, C. patlasi. Den skiller seg fra Atlanterhavsilda i en del 
Innen hver av disse underartene er beskrevet en rekke grupper av lavere 
systematisk status, her kalt <<natio». Andre sildeforskere regner Stillehavs
silda for egen art, C. pallasi. Den skiller seg fra Atlanterhavsilda i en del 
kroppsproporsjoner, har færre rygghvirvler (i middel alltid mindre enn 
55), og den er sterkere knyttet til grunne kyst- og brakkvannsområder for 
å gyte. 

Innen Atlanterhavsilda er beskrevet 0stersjøsilda, strØmming, som 
c. h. harengus natio membras. Sild fra det østlige Barentshavet, Karahavet 
og Kvitsjøen er beskrevet som en <<natio» av Stillehavsilda og kalt c: ha
rengus pallasi natio maris-alba, med to former, «stor» og «liten». Grup-
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Gyteområder for hØstgytende sild i Nordsjøen (Zijlstra 1969). 

peringene her synes noe uklare, men disse gruppene likner Stillehavsilda i 
det lave antall rygghvirvler og i det forhold at de er sterkt knyttet til 
brakkvannsområder og tildels går opp i elvene. 

Innen Atlanterhavsilda er det også navngitt en spesiell gruppe i Barents
havet, C. h. harengus natio murmanica. Ifølge Svetovidov gyter denne langs 
kysten av Nord-Norge, og lever ellers i Barentshavet, og den skal være at
skilt både fra den norske storsilda og fra gruppene av Stillehavsild som 
lever konstant i disse havområdene. 

Innen de navngitte gruppene har vi så mange mindre grupper; popula
sjoner eller, som det ofte blir brukt av fiskeribiologer, raser. Dette gjelder 
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både i kystfarvann og i åpne havet. Tildels er silda i Atlanterhavet blitt 
gruppert i havsild, kystsild og shelfsild, men denne grupperingen synes 
unaturlig. I kartet, figur 2, er vist gyteområdene for høstgytende sild i 
Nordsjøen (Zijlstra 1969). Her finnes minst tre grupper; «Bucham>-silda 
med gytefelt ØSt for Skottland, «Banb-silda med gytefelt i områdene ved 
Doggerbank og «Down»-silda med gytefelt (kanskje to atskilte) i sørlige 
Nordsjøen og Kanalen. Dessuten finnes Kattegats høstgytende sild i nord
østlige Nordsjøen utenom gytetida. I tillegg har vi så de vårgytende grup-
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Sildevandringer i Nordsjøen registrert ved merkeforsøk (Hardy 1959). 
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pene. Gytende sild finnes om våren ved Shetland, langs norskekysten, i 
Skagerak og på Vikingbanken. Utenom gytetida blander disse gruppene 
seg mer eller mindre, og det er innlysende at sammensetningen av den 
totale sildebestanden i Nordsjøen er komplisert. I kartet, figur 3, er vist litt 
av sildevandringene i Nordsjøen (Hardy 1959). Det er bygget over merke
resultater (utvendige merker) , og det gir naturligvis bare et inntrykk av 
hvor kompliserte forholdene kan bli. 

Vi skal ikke gå i detalj om sildebestandens oppspaltning i andre om
råder. Tilsvarende som Nordsjøen finnes det over hele sildas utbredelses
område, både i Stillehavet og Atlanterhavet, en mengde mindre grupper 
som kan være mer eller mindre lokale, og tilpasset sterkt ulike økologiske 
forhold. 

Brislingslektas totale utbredelse går fram av kartet, figur 4 (Svetovidov 
1952). Brislingen er en rein europeisk art. Innen utbredelsesområdet er 
det beskrevet tre underarter; Sprattus sprattus sprattus langs kystene av 
Vest-Europa, S. sprattus balticus i østersjøen og S. sprattus phalericus i 
Middelhavet. Denne siste underarten er tildels blitt regnet som egen art, 
Sprattus phaliericus. På den sørlige halvkula finnes andre arter av slekta 
Sprattus. 

Også brisling er sterkt oppspaltet i mindre grupper, men disse forhold 
er mindre godt kjent for brislingen enn for silda. Morfometriske og me
ristiske karakterer er også brukt for brisling, men slike karakterer er enda 
mer usikre for brisling enn for sild. Merkeforsøk er det gjort lite av for 
denne arten, bortsett fra i vest-norske farvann (Gundersen 1959, 1960), og 
stort sett mangler sikre observasjoner over vandringene hos brisling. 

• 

Det har vært sterkt diskutert om oppspalting av et gen-fond kan foregå 
innenfor ett og samme geografiske område, altså sympatrisk, eller om en 
slik o'.Jpspalting må foregå i samband med geografisk isolasjon, altså allo
patrisk. Det er tildels generelt akseptert at genetisk oppspaltning må fore
gå allopatrisk, men det er også hevdet at geografisk isolasjon ikke er 
strengt nødvendig, spesielt innenfor visse grupper, bl.a. fisk. 

Blaxter (1958) har presentert en teori om hvordan vår- og høstgytende 
sild har oppstått aven felles stamme. Denne hypotetiske stammen gytte en 
gang for året, om våren, og temperaturen var den kontrollerende faktor. 
Dernest ble denne stammen delt i to ved at det oppsto landbarrierer eller 
ved at isgrensene flyttet seg sørover. En av disse gruppene kom inn i om
råder med høyere temperatur enn det de var tilpasset til, og det skjedde 
et utvalg slik at populasjonen ble tilpasset til denne temperaturen for 
gyting. Når så isolasjonen seinere ble brutt ned, og forholdene ble som før 
isolasjonen, fant den ene gruppen den rette gytetemperatur om hØsten, 
mens den andre var vårgytende som før. De to gruppene hadde dermed 
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ikke bare fått hvert sitt gen-fond, men de var også blitt reproduktivt iso
lerte. Blaxter mener derfor at det kan være grunn til å føre vårgytende og 
høstgytende sildepopulasjoner til hver sine arter, morfologisk omtrent like, 
men reproduktivt isolerte, altså sibling speeies. 

Blaxters synsmåte kan naturligvis utvides. Kanskje ble ikke den opp
havelige sildepopulasjonen delt i to, men heller i mange mindre popula
sjoner, og prosessen kan ha foregått ikke en, men mange ganger. Gruppene 
kan ha oppstått og blitt tilpasset spesielle miljøforhold, tilpasninger som er 
bevart etter at de seinere er kommet i sekundær kontakt. 

Tilsvarende resonnement kan brukes for brisling. Kanskje har en effek
tiv geografisk isolasjon av gruppene lettere for å oppstå hos denne arten i 
og med at den er sterkere knyttet til grunnvannsområder. Geologiske 
endringer har dermed mere dramatiske virkninger for brisling enn for 
sild, og allopatriske grupperinger har tilsvarende lett for å oppstå. 

• 

De såkalte lokale sildestammene f.eks. langs norskekysten, kan også 
være eksempel på allopatrisk rasedannelse. Riktignok er de ikke fullsten
dig isolerte, men de finnes ofte på så avstengte lokaliteter at de har liten 
kontakt med andre grupper. Gytende sild, både vår- og høstgytere, finnes 
nær sagt langs hele kysten. I mange tilfeller kan det være vanskelig å av
gjøre om det er små uavhengige grupper med sitt eget gen-fond, eller det 
er sild som tilhører større oseaniske grupper, f.eks. vårgytere fra Nord
'sjøen som kommer inn til kysten for gyting. De serologiske undersøkelsene 
har vist større heterogenitet i prØver fra kystfarvann enn i prØver fra 
havet; et forhold som tyder på eksistens av uavhengige grupper (Nævdal 
1970). Ved detaljerte studier er det også vist at en del slike lokale silde
stammer virkelig er uavhengige, således i Borgepollen i Lofoten (Rasmus
sen 1941), Beistadfjorden i Trøndelag (Broch 1908), Lusterfjorden og 
0sterbøvatn i Sogn (Aasen 1952, 1953) og Lysefjorden i Rogaland 
(Hjort 1914). Slike lokale stammer kan ha oppstått ved at mindre grup
per av larver eller yngel har kommet inn i det avstengte område f.eks. ved 
passiv drift under ekstreme hydrografiske forhold. De er også kommet ut 
av sitt normale vandringsmønster, og når de er blitt gytemodne, har de 
forplantet seg i det nye miljøet. 

Gjennom utvalg er det så rimelig at denne nye poulasjon kan ha blitt 
tilpasset det nye miljøet og kanskje utviklet hel eller delvis reproduktiv 
isolasjon fra eventuelle nye grupper som fra tid til annen kunne komme inn 
i området. 

I et par tilfeller kjenner vi den maksimale alderen på slike lokale silde
stammer. Det gjelder en avstengt sildestamme i Limfjorden i Danmark og 
den såkalte 0sterbøsilda i Sogn som Aasen (1953) har undersøkt. Fra 
0sterbøvatn (ca. 3 km langt og 6-700 m bredt) ble det rundt 1860 gravet 
en kanal ut i Fuglesetfjorden, en arm av Sognefjorden: Inne i 0sterbøvatn 
har det så utviklet seg en sildestamme som altså der mne, da den ble un-

8 

2 

Fig. 5 
Relativ størrelse av norsk vintersild (1) og kjønnsmoden Lusterfjordsild (2) . 

Illustrasjoner fra Aasen (1953). 

dersøkt (ca. 1950), hadde en maksimal alder av ca. 90 .år. 0sterbøsil~a 
synes ikke å ha samband med annen sil~, og ~en lever. gjennom .hele. sm 
livssyklus i 0sterbøvatn. Sild av de~ne popul~sjonen er l m~n-?e blOloglske 
trekk ulik både atlantoskandisk stld (stomld) og den tIdhgere nevnte 
Lusterfjordsilda som lever i andre deler av Sognefjorden. Mindre enn 
100 år ser altså ut for å være nok til å utvikle særtrekk for en popula
sjon. Om det også er nok til å utvikle reproduktiv isolasjon, e~ tvilsomt, da 
en slik populasjon neppe vil være isolert fra andre populasj?ner dersom 
de gytte sammen, og det er i så tilfelle ytre faktorer, geografiske og øko
logiske, som opprettholder atskilte gen-fond. 

Det kan være en vurderingssak om en vil kalle avspaltning av de lo~ale 
sildestammene for allopatrisk eller sympatrisk rasedannelse. De er Ikke 
fullstendig isolert fra andre grupper, men en viss grad av geografisk iso
lasjon finnes, og i alle fall er miljøet økologisk di~ferensier~. Det er da 
heller ikke helt tilfredsstillende å anta at det kan utvIkles atskIlte gen-fond 
så lenge det foregår i det minste en viss utveksling av in~ivid:r med ~n~re 
grupper. Det kan derfor være aktuelt å diskutere sympatrlsk differenslermg 
og de forhold som kan tyde på at intrespesifikke grupper kan oppstå sym
patrisk. Likeså hvorvidt sympatrisk videredifferensiering spiller rolle for 
grupper som er delvis differensierte alloptarisk. 

• 

Hos planter kan nye arter oppstå ved polyploidi, det vil si fler?obli?g 
av kromosom settet. Dersom liknende forandringer av genotypen tll et m
divid kan foregå i dyreriket, kan deling aven populasjons gen-fond foregå 
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sympatrisk ved at en del av individene som blir produsert i en reproduk
sjonssyklus, er ulike og reproduktive isolert fra resten. 

Vi kjenner to typer av slike store endringer av genotypen; kromosom
mutasjoner og polyploidi. Kromosommutasjoner forekommer hos fisk, idet 
individuelle variasjoner i kromosomsettet, kromosompolymorfisme, er ob
servert hos mange arter, mest laksefisk (Roberts 1970). Oppdeling av et 
gen-fond må en regne med først blir effektiv dersom det skjer endringer av 
arvemassen som f.eks. duplisering av kromosom eller deler av slike. Det 
siste synes å føre til vanskeligheter under celledelingen, trolig også til 
fysiologiske mangler. Den enkelte egenskap er avhengig både av struktu
relle og kontrollerende gener, og de kan ligge på ulike kromosomer. Dup
lisering av ett gen og ikke de andre som kontrollerer en egenskap, synes 
ikke å kunne ha noen selektiv fordel; men det må også understrekes at 
dette vet vi lite om. 

For dyr med spesielle kjønnskromosom vil duplisering av hele kromo
somsettet, polyploidi, føre til vanskeligheter bl.a. i samband med kjønns
bestemmelsen. Triploide eller tetraploide individer er kjent, blant annet 
hos mennesker, og de er som regel også mentalt tilbakestående. Hos lavere 
vertebrater derimot, kan en ikke se bort fra polyploidi som en faktor i ut
viklingen. Hos mange arter er spesielle kjønnskromosomer lite utviklet, 
og kjønnet blir snarere bestemt av enkelte gener enn av morfologisk 

. ulike kjønnskromosomer. I slike tilfeller er det ingen grunn til å tro at 
pblyploide individer er unormale. Det er sannsynlig at en del arter, bl.a. 
l;;tks, er tetraploide og er oppstått ved polyploidi (Wilkins 1970). 

Vi vet lite om kromosomstruktur hos marine fisk, men det synes klart at 
polyploidi kan føre til raske, radikale endringer aven populasjons gen
fond. 

Etologiske faktorer kan også ha betydning ved differensiering av at
skilte gen-fond hos fisk, såvel som hos andre grupper. Helt sikkert er det 
at etologiske faktorer virker som isolasjonsmekanismer mellom nærstående 
arter (Liley 1966) og trolig også mellom populasjoner innen enkelte arter. 
Betydningen for rasedannelsen, differensieringer, er mere uklar, men det 
er rimelig å anta at etologiske faktorer også her har betydning. 

«Homing behavior» er velkjent blant fisk, spesielt anadrome ferskvanns
fisk, men har trolig også stor betydning blant marine arter. Vi vet at nor
malt vender silda, trolig også brislingen, tilbake til det område hvor den 
er gytt når den sjøl blir gytemoden. Når så en gruppe individer, kanskje 
ved et tilfelle, ikke når tilbake til det opprinnelige gytefeltet, men finner 
brukbare gyteforhold andre steder, kan resultatet bli en ny gruppe individer 
som når de sjøl blir kjønnsmodne, vender tilbake til det nye gytefeltet. 
Kanskje vil de fleste slike grupper relativt fort gå til grunne. Eksempel 
på det har vi i den nordnorske silda som ble spaltet av fra hovedstammen 
av storsild rundt 1960, som som i 1966 slo seg sammen med hovedstam
men igjen (Devold 1968). Men i en del tilfeller vil slike nye grupper 
kunne bestå og bli spesialisert i relasjon til miljøforholdene der de lever. 
Ekstrem spesialisering av slike grupper, sammen med det høye gytepoten-
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sialet fisk har, kan føre til at innen få generasjoner kan en slik gruppe bli 
tallrik, men også labil og følsom for endringer i miljøet den lever i. 
Andre grupper kan bli mindre spesialiserte, mindre tallrike, men også 
mindre følsomme for endringer i miljøforholdene. 

• 
En del resultater fra fagområdene populasjonsgenetikk og molekylær

biologi kan hjelpe til med å kaste lys over problemet med deling av gen
fond. De synspunkter som skal presenteres her er i det vesentligste tatt fra 
Manwell og Baker (1970). 

Begrepet heterose blir brukt om det heller velkjente fenomen at hybrider 
etter foreldrepar som tilhører ulike populasjoner eller rene linjer, ofte 
overgår begge foreldrene i mange karakterer; karakterer som synes verdi
fulle sett fra et konkurransemessig synspunkt. Dette fenomenet er spesielt 
velkjent innenfor vekst- og husdyrforedling. Begrepet heterose blir også 
brukt i molekylærbiologisk sammenheng, og viser da til at heterozygotene 
har selektive fordeler eller mangler i forhold til homozygotene. Vi kan 
altså snakke både om negativ og positiv heterose. 

Den såkalte Hardy-Weinbergs lov viser, ut fra teoretiske betraktninger, 
det forventete fordelings forhold mellom heterozygoter og homozygoter i 
en populasjon i likevekt. Med likevekt menes her at det nevnte fordelings
forholdet ikke blir påvirket av seleksjon eller mutasjoner. I tilfelle hete rose
effekt vil dette vise seg som avvik mellom observert fordeling og forventet 
fordeling i henhold til Hardy-Weinbergs lov. Positiv heterose vil vise seg 
som altfor mange observerte heterozygoter, og negativ heterose som altfor 
få observert heterozygoter sammenliknet med forventet fordeling. 

Positiv heterose tar vare på arvelige variasjoner i en populasjon. I et 
system med to alleler med frekvensene q og l-q, homozygotene AA og BB 
og heterozygotene AB, vil vi ifølge Hardy-Weinbergs lov finne fØlgende 
forhold mellom genotypene: 

q2AA : 2q(l-q)AB : (l-q)2BB 
Foregår det så en seleksjon mot homozygotene med seleksjonskoeffisien

ter henholdsvis Sl og S2, vil Hary-Weinbergs lov få formen: 
q2(I-SI)AA : 2q(l-q)AB : (I-q) 2(l-S2)BB 

Ved videre omforming av dette uttrykket - se f.eks. Rasmuson (1961) -
finner en at likevekt i populasjonen er oppnådd ved fØlgende verdi for 
genfrekvensen : 

q 
Sl + S2 

Av dette ser vi at for å oppnå likevekt, må genfrekvensen gå mot en 
grenseverdi som bare er avhengig av seleksjonskoeffisientene. Seleksjons
koeffisientene er igjen avhengig av forholdene i miljøet hvor dyrene lever, 
og så lenge disse forholdene er konstante, vil populasjonen være i såkalt 
balansert polymorfisme for denne karakteren. Det vil igjen si at frekven-
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sene for de polymorfe karakterene er en tilpasning til miljøet, ikke for det 
enkelte individ, men for populasjonen. 

I tilfellet med negativ heterose kan det tilsvarende vises at genfrekvensen 
vil gå mot Yl; altså vil begge allelene få samme frekvens i populasjonen. 

Heterose-effekten kan være vanskelig å påvise da seleksjonskoeffisientene 
kan være så små at avvik mellom forventet og observert fordeling ikke kan 
påvises statistisk i vanlige prøver. Hos en amerikansk ferskvannsfisk, 
Catastomus clarkii, er positiv heterose påvist direkte (Koehn 1967). I en
zymet serum esterase blir det hos denne arten funnet to komponenter, og 
den enkelte fisk kunne ha begge (dette var heterozygoten) eller bare en 
(homozygotene). Arten har en vid utbredelse, og populasjoner høyt til 
fjells og langt mot nord var nær homozygote for den ene av komponen
tene, de sørligste populasjonene var homozygote for den andre kompo
nenten, og populasjoner i mellom viste seg å være polymorfe med ulike 
fordelinger av de tre typene. Det ble antatt at temperaturen spiller en stor 
rolle for aktiviteten av dette enzymet. Ved å isolere enzym typene, ble det 
vist at ved låge temperaturer viste den homozygoten som var vanligst i 
nord, størst aktivitet; ved høye temperaturer viste den sØrlige typen størst 
aktivitet, og innen vide grenser av intermediære temperaturer viste hetero
zygoten størst ~ktivitet. Ut fra akivitetsmålingene kunne det estimeres selek
sjonskoeffisieriter ved ulike temperaturer, og videre ut fra formelen vi 
nettopp så, ~regnes tilsvarende genfrekvenser. Disse beregnete genfre
Ievensene stemte ganske godt med observerte genfrekvenser fra prØver av 
populasjonen i naturen, og esterasevariasjonene hos denne fiskearten skulle 
derfor være ~t typisk eksempel på balansert polymorfisme ved positiv hete
rose. Altså innen vide temperaturgrenser er heterozygoten best tilpasset. 
Det skjer seleksjon mot begge homozygotene, men i ulik grad avhengig 
av temperaturen der fisken lever, og resultatet blir genfrekvenser som 
stabiliserer seg på ulike nivåer avhengig av temperaturen. 

Negativ heterose er påvist hos mange dyregrupper. Hos fisk er det på
vist i hemoglobinvariasjonene hos kutlingarten Gobius jaza (Manwell og 
Baker 1970) og det er antydet i en del andre tilfeller. Tross i at observa
sjonene ennå er ufullstendige, synes det rimelig å anta at hos fisk er både 
positiv og negativ heterose vanlig forekommende, trolig i et stort antall 
karakterer. 

Vi skal så se litt på hva positiv og negativ heterose har å si for opp
splitting av et gen-fond, spesielt for pelagiske fiskearter som sild og brisling. 

Som vi så i eksemplet med pollsilda, kan avspaltning av slike grupper 
forklares som allopatrisk rasedannelse. Men slik sild er ikke effektivt geo
grafisk skilt fra andre sildepopulasjoner, og det kan være vanskelig å for
klare at ikke tilfeldig hybridisering vil hindre oppbygging av karakteristika 
som kan tjene til å holde det nye gen-fond genetisk isolert. Negativ 
heterose motvirker hybridisering og kan tjene som isolasjonsmekanisme 
mellom slike delvis allopatriske populasjoner før andre former for isola
sjonsmekanismer er utviklet. Negativ heterose kan trolig også forekomme 
i etologiske karakterer, et forhold som kan tjene til å utvikle oppførsels-
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mønstre og forsterke oppspaltningen. Negativ heterose virker først og 
fremst ved å hindre at tilfeldig hybridisering (<<gene flow») fra andre popu
lasjoner vil føre til nedbrytning av det karakteristiske gen-fond for delvis 
allopatriske populasjoner. Konklusjonen på dette må bli at en viss grad av 
geografisk isolasjon eller i det minste diskontinuitet i miljøet må til som 
ytre faktorer for at rasedannelse skal kunne starte. Negativ heterose er så 
de indre faktorer som trolig også må til for at et gen-fond skal bli full
stendig og varig delt. 

For å se hvordan denne teorien passer for de arter som vi behandler her, 
må vi først nevne et par vilkår som synes nødvendige for at heterose skal 
ha betydning i rasedannelsen. 

For det første må populasjonene inneholde genetisk variasjon, slik at 
de har grunnlag for å tilpasse seg ulike miljø. Så vidt vi vet er mutasjoner 
en saktegående prosess, og sannsynligvis må derfor det genetiske grunn
laget være tilstede i populasjonen før rasedannelsen starter. Balansert poly
morfisme tar vare på genetisk variasjon i populasjonene. Populasjonene av 
sild og brisling synes å inneholde høy grad av arvelig variasjon fordi 
mange individuelle arvelige variasjoner er direkte påvist i karakterer som 
f.eks. blodproteiner og enzymer. Dessuten finnes det innen begge arter po
pulasjoner som er tilpasset sterkt ulike miljøforhold, f.eks. finnes det silde
pO'Julasjoner som gyter i ferskvann og andre som gyter i vann med en salt
holdighet av mer enn 32 0

/ 00, 

For at negativ heterose skal kunne virke, må det foregå et skifte mellom 
positiv og negativ heterose for samme karakteren. Dette er avhengig av 
miljøet, og for at rasedannelse skal kunne foregå slik som her antydet, må 
det også foregå endringer i miljøet slik at karakterene skal kunne skifte 
fra positiv til negativ heterose. Men slike endringer må ikke foregå så ofte 
at atskilte gen-fond ikke får tid til å oppstå. Langtidsvariasjonene som 
opotrer i det marine miljø synes å kunne tilfredsstille disse krav. 

Et annet kraver at det må finnes et stort antall zygoter eller potensielle 
nye individer. Heterose, som andre postmating isolasjorumekanismer, er en 
enorm sløsing med zygoter. Men for fisk med stort antall egg synes dette 
ikke å være en hindrende faktor. Tvert imot har kanskje det store eggantal
let hos de fleste fiskearter sammenheng med at negativ og positiv heterose 
er vesentlige faktorer for gruppenes tilpasning til miljøet, lagring av gene
tisk variasjon, rasedannelse og som isolasjonsmekanisme for disse artene. 

Når vi så tar i be(taktning at mindre grupper av sild og brisling har 
lett for å bli geografi*k eller økologisk atskilt, men at dette skillet ikke er 
effektivt. er det rimelig å anta at rasedannelsen hos disse artene foregår 
som en kombinasjon av allopatrisk og sympatrisk oppspaltning. 

En teori som forklarer sympatrisk rasedannelse ble presentert av Lebedev 
(1969). Lebedev bvg15er sine synspunkter på det han kaller elementær
r>otmasjoner, «elementary ponulations», som er den mimte grunpering som 
forekommer innen en art. Elementærponulasjoner har ikke sitt e.get gen
fond, Of! de er ikke varige grupperinger. De be~tår av fiske som er i samme 
fysiologiske tilstand med hensyn til alder, lengde, modning osv. Men ifølge 
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Lebedev gir slike grupperinger likevel grunnlag for varige grupperinger. 
For eksempel vil en faktor som vekst variere innen en art. Individer med 
samme veksthastighet vil opptre sammen som en elementær populasjon. En 
slik populasjon som vesentlig er sammensatt av individer med hurtig vekst, 
vil oppføre seg på en annen måte en tilsvarende populasjoner av individer 
med langsom vekst, f.eks. kan de første bli tidligere kjønnsmodne og opp
tre tidligere på gyteplassene. Hermed er også grunnlaget lagt for en øko
logisk spesialisering som gradvis kan bli sterkere og føre til en reell diskon
tinuitet som er varig og blir overført fra generasjon til generasjon. 

Det er kanskje ikke så store motsetninger mellom teoriene til Lebedev 
og til Manwell og Baker som en i første omgang kan få inntrykk av. 
Lebedevs økologiske spesialisering kan sammenliknes med Manwell og 
Bakers ufullstendige geografiske isolasjon. Begge deler gir grunnlag for en 
delvis oppspalting av et gen-fond. Men det som fullfører oppspaltningen 
kan i begge tilfeller være negativ heterose. Det er godt mulig at begge 
metodene virker i naturen, gjerne i kombinasjon. Men det kan også være 
grunntil å understreke at eksakte data er få, og at en ikke kan dra annet 
enn forelØpige konklusjoner. 

Etter det vi har sett, vet vi nokså mye om grupperinger og artsstruktur 
hos sild, og en god del oni brisling. Begge artene synes å være sterkt opp
delte i intraspesifikke grupper. Det er ikke uten videre klart hvordan vi 
skal avgrense artene, bl.a. er det uklart om Atlanterhavsilda og Stillehav
silda skal regnes til samme eller til to arter, og om brislingen i Middel
havet og Svartehavet må regnes for en egen art. Men full oversikt over 
grupperingene har vi på ingen måte. Morfologiske, økologiske og geogra
fiske kriterier sammen med merkinger har gitt mange opplysninger om de 
intraspesifikke gruppene. Serologiske og molekylærbiologiske metoder har 
gitt en del i tillegg. Men de sistnevnte metodene er ennå forholdsvis nye 
og står på et heller primitivt stadium. Det er grunn til å anta at metodene 
kan utvikles videre og at studier over proteinstrukturen og kromosom
variasjoner kan gi langt bedre opplysninger om artsstrukturen for disse 
artene, såvel som for andre arter. 

Ennå mindre vet vi om hvordan de intraspesifikke gruppene har opp
stått. Geografisk isolasjon er uten tvil en viktig faktor i rasedannelsen, 
men det et uklart hvor mye sympatrisk rasedannelse har hatt å si. Stikkord 
i denne forbindelse er økologisk isolasjon, kromosom-mutasjoner og nega
tiv heterose. 

Ut fra en samlet vurdering av kjennskapen vi har til den intraspesifikke 
gruppering hos sild og brisling og likeså for andre arter med liknende leve
sett, synes ikke den normale artsstrukturen med artene delt opp i under
arter som igjen er delt i varige mindre grupper, å være den beste måten å 
presentere disse artenes struktur på. Etter den klassiske betraktningsmåten 
er ;grupperingene varige og har utviklet seg gjennom lang tids evolusjon 
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i samband med geografisk isolasjon. Vi vet at disse artene, som arter be
traktet, er plastiske over for endringer i miljøet, enda om den efo1kelte.~o
pulasjon trolig ikke er det, men tvert imot er til~asset st~rkt uhke. mdjØ
forhold. Populasjonene synes å ha høy såkalt genetisk ladnmg, genette load, 
idet individuelle variasjoner synes vanlige i arvelige karakterer. 

Frekvensene eller fordelingen av de ulike variantene er trolig resultat 
av populasjonens tilpasning til miljøet. Stikkord her er balansert polymorf
isme i samband med positiv heterose. 

Grunnlaget for utviklingen er mutasjoner, seleksjon og gen~tisk re~om
binasjon. Mutasjoner er en sakte-gående prosess, ~en populas1onene l?ne
holder stor grad av individuell variasjon som selekSjonen kan VIrke på, Ikke 
ved å erstatte et gen med et mutant allel, men ved å endre frekvensen for 
genet innen populasjonen. De aktuelle a~ter:e har et sto~t a.n~all zygoter, 
og bare en liten del av disse vokser opp til kjønnsmodne. mdlvlder. Arte~e 
tåler derfor en sterk seleksjon med tilsvarende rask endnng av populaSjO
nens genotype. 

Små variasjoner i miljøforholdene, slik vi kjenner til at det forekom
mer i det marine miljø, kan føre til endringer i populasjonens genotype, 
idet populasjonen reagerer på endringene ved å tilpasse seg de nye for
holdene innen kort tid. Dersom det er rett, slik som tidligere antydet, at 
oppspaltning aven populasjons gen-fond kan foregå uten at det kreves 

, fullstendig geografisk isolasjon, gir slike endrete miljøforh~ld også grunn
lag for oppspaltning av populasjonene. I stedet for et statIsk system rr:ed 
underarter og populasjoner, kan en da heller tenke seg et mere dynamIsk 
system av større og mindre grupper som kan være relativt lite varige må.lt 
i generasjoner. Sett fra en historisk synsvinkel, vil slike grupper stadIg 
oppstå, dele seg eller gå til grunne, slik at artenes intraspesifikke stru~tur 
stadig skifter. Den er dynamisk og ikke statisk, og gruppene er normalt Ikke 
varige nok til at reproduktiv isolasjon, altså ulike arter, kan oppstå. 

En slik synsmåte kan gi en delvis ny forklaring på de langsiktige sving
ningene vi kjenner til i store bestander av matnyttig fisk, f.eks. den norske 
storsilda. En stor bestand kan betraktes som en populasjon som er ekstremt 
godt tilpasset til bestemte miljøforhold og bestemte vandringsmØnstre. S~ 
ekstrem er spesialiseringen at bare i enkelte år er gyting vellykket, men l 
slike år blir også årsklassene enorme. Små endringer i miliØforholdene kan 
føre til at det blir så langt mellom rike årsklasser at bestanden avtar og blir 
ubetydelig i forhold til det den var tidligere. Når bestanden igien tar seg 
opp, kan der ,være av to grunner. (l) Enten fordi den samme populasjonen 
nå har tilpasset seg de nye miljøforholdene ved at den gjennom en rekke 
generasjoner, som har vært av liten eller middels styrke, har endret fre
kvensene for enzymtyper etc., eller (2) fordi andre populasjoner, som tid
ligere ikke hadde så stor individrikdom fordi de var mindre spesialiserte til 
de daværende miljøforholdene, nå har fått siansen til å overta den store 
populasjonens plass i økosystemet. Den er eller blir spesialisert i forhold 
til de nye miljøforholdene, og oppnår relativt ofte stor overleving etter 
gytinga. På denne måten blir den tallrik så lenge miljøforholdene ikke 
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endres på en slik måte at spesialiseringen blir til populasjonens disfavør. 
I så fall må populasjonen gjennomgå en ny periode av tilpasning (sml. 
dårlige sildeperioder) eller en annen populasjon kan få sjansen til å utnytte 
den plassen som blir ledig. 

Liknende betraktninger kan det være fristende å gjøre når det gjelder 
endringer i fiskenes miljø som er forårsaket av menneskelig aktivitet, f.eks. 
forurensning. Det kan være aktuelt å ta fram brislingen som synes å ha 
tilpasset ,.eg miljøet i indre Oslofjorden. Men slike betraktninger blir sterkt 
hypotetiske, og det kan være nok å nevne at kanskje vil arter med høy grad 
av genetisk kontrollert individuell variasjon, relativt lett utvikler grupper 
som er tilpasset miljøendringer som f.eks. forurensning. 

Hovedkonklusjonen på denne oversikten over sild og brisling må likevel 
bli at vi vet så altfor lite om naturlige grupperinger innenfor disse artene, 
og enda mindre vet vi om mekanismene som starter og opprettholder slike 
grupperinger. Men det er sannsynlig at etterhvert som vi kan samle opplys
ninger om individenes genotype og populasjonenes genetiske sammen
setning, kan vi bedre forstå sammenhengen både innen og mellom arter. 

SUMMARY 
In the present article is discussed the species structure of herring and sprat, especially 

the formation of races and other intraspecific units. Attention has been paid to theories 
of allopatric and sympatric race formation. Race formation is also discussed in light of 
r~cent results from the field of molecular biology and population genetics, and the 
opinion is stressed that both sympatric and alloparric race formation may act in these 
~pecies, most probably in combination. A possible way of which a race is formed, is 
when groups of individuals are more or less separated by exrrinsic factors, the genetic 
isolation is completed by intrinsic factors, i.e. negativ heterosis. 

The opinon is also stressed that the species structure of species like herring and sprat 
are more dynamic than commonly supposed. Great amount of intraspecific individual 
variation in these species and high numbers of zygotes most of which are removed by 
sele<;tion, may form the basis of rapid, radical alteration of the populations genotype. 
Thus groups with their own gene pool may frequently be forrned in connection with 
the long time fluctuations in the ecological facrors in the sea. 
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Fig. 1 
Dette eksemplar av ferskvannskreps, Astacus astacus, er 9,5 cm fra spissen av pannehor
net til bakkanten av halen - minstemålet for fangst. Den forholdsvis slanke bakkropp 

og de store klørne viser at det er en hann. 
A "legal:' cl'ayfish, 9.5 cm, - a 1nfll". 
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Krepsepest nå i Norge 

TORE HASTEIN OG TORGNY UNESTAM 

Krepsepest er en fryktet sykdom som rammer ferskvannskreps, Astacus 
astacus. Arsaken til sykdommen er algesoppen, Aphanomyces astaci 
Schikora, som ikke skåner en eneste kreps i vassdrag som angripes. 

FØrste gang krepsepest ble observert var i Italia omkring 1860 (Seligo 
1895), og i løpet av få år spredte den seg gjennom Mellom- og Øst-Europa 
til Baltikum og Finland. 

Fra Finland ble sykdommen ved menneskers hjelp overført til Sverige 
omkring 1907. Man vet ikke sikkert på hvilken måte, men regner med at 
spredningen skyldtes sumpning av kreps i Stockholms slusegraver eller 
med døde kreps som ble kastet uti ved Miilarens utløp. I løpet av tre år ble 
krepsebestanden totalt ødelagt i Hjiilmaren og Miilaren, som før krepse
pestens inntog hadde en årlig avkastning på ca. 4000000 kreps (Unestam 
1964). 

Fra disse sjøer spredte sykdommen seg langsomt oppstrøms, og pr. i dag 
regner man med at 50-70 % av de krepseførende vassdrag er ødelagt. 
Den økonomiske betydning av dette kjenner man ikke eksakt, men anslags
vis er det årlige tap på grunn av sykdommen minst 10 millioner svenske 
kroner. 

En del av de svenske krepsepestherjede vassdrag har sitt utspring på 
norsk side. Dette gjelder bl.a. for Billeelven, Veksa og Vrangselven. I Bille
elven har krepsepesten nådd sjøen Emten på svensk side, men da denne 
sjøen er tom for kreps regner man med at den virker som en naturlig bar
riere mot videre spredning av sykdommen. 

I Veksa er krepsepest blitt diagnostisert ca. 2 km fra grensen på svensk 
side, samt i en kupe på norsk side like innenfor grensen. Mellom disse 
steder finnes det fremdeles friske kreps, hvilket viser at krepsepesten nylig 
må ha blitt innført i Veksa på norsk side ved hjelp av mennesker eller dyr. 

I Vrangselven ble krepsepesten diagnostisert på oversiden av demningen 
ved Eda høsten 1971, og fra norsk side regnet man med at det bare ville 
være et tidsspørsmål før sykdommen ville nå norsk område. Det ble derfor 
satt ut kuper med ca. 800 m mellomrom for å oppdage eventuelle utbrudd 
av sykdommen og med hvilken hastighet den syntes å bre seg. 
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fig. 2 
:Nettverk av sopphyfer i krepsehud fra de tynnhdete steder i leddene især hvor benene er 
festet til kroppen og i haleleddene. Disse hyfene er det eneste sikre symptom på syk

dommen, krepsepest. 
Crayfish with filament of hypha of the fungus causing the crayfishplague. 

(Foto: Tore Håstein.) 

I løpet av fire uker etter at krepsepest hadde vært diagnostisert ved Eda, 
observerte man at all kreps i den nederste kupen på norsk side var døde i 
løpet av et døgn. Dette er en distanse på ca. 1500 m. Samtlige kreps ble 
undersøkt, og man kunne iaktta det karakteristiske forgrenede mycel intra
kutikulært på undersiden av abdomen og på de proximale deler av ekstre
mitetene. 

I løpet av de neste 7 dager forflyttet sykdommen seg motstrøms ytter
ligere 800-1000 m. Krepsen i kupen på dette sted var apatisk et par dager 
før døden inntrådte, og på et par individer observerte man også øyefor
andringer. 

Vik (1969) har tidligere gitt en beskrivelse av sykdommen og faren for 
innslepning av den til norske vassdrag, men dette er så vidt vites første 
gang sykdommen er påvist i norske vassdrag. 

Ved spredning videre oppover Vrangselven kan man risikere at syk
dommen kan komme over i Glomma-vassdraget, idet Vingersjøen i flom
perioder har avløp til Vrangselven. 
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Fig. 3 
Vrangselven med el-sperre for ferskvannskreps. 

The river, Vrangselv, at the Swedish-Norwegian border, with the electrical underwater 
barrier. 

(Foto: Tore Håstein.) 

Fig. 4 
Elektrisk sperre for ferskvannskreps iVrangselven. 

The el-barring against crayfish. 
(Foto: Tore Håstein.) 

21 



Om dette skulle skje, vil man på lang sikt risikere å få krepsebestanden 
i Glommavassdraget og tilliggende områder ødelagt. A angi hva dette ville 
få av økonomiske konsekvenser er vanskelig å bedømme, men bare i 
Vrangselven mellom grensen og Magnor fanges det kreps for anslagsvis 
30- 40000,- kroner i førstehåndsverdi. 

Noen effektiv terapi mot krepsepest har man ikke, og man må derfor 
ta sikte på å hindre sykdommen i å bre seg til andre vassdrag ved for
skjellige profylaktiske tiltak. 

En indirekte terapi er satt i verk i Vrangselven ved at man har lagt to 
elektriske sperrer med ca. 100 m mellomrom i elven like ovenfor Magnor. 
Det har vist seg ved forsøk at krepsen forsvinner mellom de to sperrene og 
dermed virker dette området som en buffersone mellom infisert og ikke 
infisert område. Forutsetning~n for sperrenes effektivitet er at krep~epesten 
raskt får lov til å nå nederste sperren slik at elven blir fri for kreps. Dette 
vil hindre at det kan fanges kreps som er i inkubasjonsperioden på nedsiden 
av sperren og at redskap som denne syke kreps har vært fanget i, kan bli 
brukt på oversiden og dermed bidra til en spredning av smitten. 

I henhold til lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk av 6. 
desember 1968 er det forbudt å nytte fiske- og fangstutstyr som har vært 
brukt i vassdrag der det er konstatert sykdommer som loven gjelder for, 
uten at dette ustyret har blitt forsvarlig desinfisert. 

I tillegg til de nevnte tiltak er det innført forbud mot alt fiske mellom 
grensen og Magnor, og koketvang på all kreps som fanges i området for 
på den måten å prØve å hindre krepsepestens videre utbredelse i norske 
vassdrag. 

SUMMARY 
Ourbreak of the crayfish plague in the rwo Norwegian rivers Veksa and Vrangselven 

has been reported. This is as far as known the first time the disease has been diagnozed 
in Norway. The spread of the disease and the economic consequences are brie fly dis
cussed as weU as prophylactic measurements for controUing the disease. 

Aurhors' addresses: 

Veterinærinstituttet 
Oslo 1 

Uppsala Universitets Institution for Fysiologisk Botanik 
Uppsala 
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Midd av familien Myobiidae på spissmus I Norge 

REIDAR MEHL 

De hittil kjente arter av midd familien Myobiidae er alle ektoparasitter i 
pelsen på pungdyr (Marsupialia), insektetere (Insectivora), flaggermus 
(Chiroptera) og gnagere (Rodentia) av musegruppen (Myomorpha) og 
ekorngruppen (Sciuromorpha). Bare en art er kjent fra ekorngruppen. 

Så vidt jeg vet er ingen arter av denne middfamilien tidligere publisert 
fra Norge og jeg skal derfor først gi en kort oversikt over kroppsbygning 
og levevis til denne familien og derpå presentere de tre artene jeg har inn
samlet fra spis.smus. Arter fra gnagere og flaggermus vil bli omtalt i en 
senere artikkel. 

Denne undersøkelsen har utelukkende tatt sikte på å påvise eventuelle 
arter. Bare et lite antall dyr av mitt vertsdyrmateriale er ennå undersøkt 
med hensyn på Myobiidae. 

Jeg vil takke Pattedyravdelingen ved Zoologisk Museum, Oslo, for hjelp 
med innsamling av vertsdyr. Arbeidet er gitt økonomisk støtte av Norges 
almenvitenskapelige forskningsråd, prosjekt D.60.47.03. 

Familien Myoblldae 

Middene i familien Myobiidae er små (0,25-0,8 mm lange som voksne), 
bløte, hvite dyr. Kroppsformen er flattrykt fra rygg- og buksiden og van
ligvis noe langstrakt, fig. 3. De tre bakerste benpar er noenlunde normalt 
utformet med 1-2 klør, mens det forreste benpar er spesialisert som kraf
tige griperedskaper som brukes til å holde fast i hårene med. Deres ytterste 
ledd kan være klolignende omdannet og/ eller ha klolignende utvekster som 
kan gripe om hårene i et fast grep. Innsiden av dette griperedskapet er 
ofte riflet. Arter med lite omdannet første ben par med mer eller mindre 
tydelige ekte klør og fem tydelige ledd, regnes som de mest primitive f.eks. 
Archemyobia på pungdyr, N eomyobia på flaggermus og Protomyobia på 
spissmus, i motsetning til Radfordia og Myobia på gnagere. 
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Kroppen er som hos flere grupper av parasittiske midd, mer eller mindre 
fint tverrstripet, fingeravtrykkmønstret. Kroppens ryggside har vanligvis 
fire langsgående rekker med hår. Disse har ofte et tydelig hakk og/eller 
de kan være sterkt utvidete, flate, med langsgående striper. 

Hodedelen, gnathosoma, er liten og trappformet og har et par små, re
duserte pedipalper. Chelicerene er sammensmeltet med rostrum og danner 
et par lange, tynne, stikkende munndeler som trekkes inn i kroppen når de 
ikke brukes. øyne mangler. Hann og hunn er tydelig ulike. 

Myobiidene lever hele sitt liv på vertsdyrene og sprer seg til nye dyr bare 
ved direkte kontakt. De holder til ved basis av hårene og opptar næring 
som veske eller blod fra huden ved hjelp av munndelene som er spesiali
sert for stikking og suging. De legger egg som festes enkeltvis på luslig
nende vis til basis av hårene i pelsen. Bemerkelsesverdig er at det hos noen 
arter er funnet to larvestadier, med tre par ben. Dette er ifølge Evans, 
Sheals & Macfarlane (1961) ikke kjent hos noen andre midd. Derimot viser 
studier av embryonalutviklingen i egget at en prelarve har forekommet hos 
visse midd tidligere i utviklingshistorien. Etter larvestadiene kommer to 
nymfestadier med fire par ben før det voksne stadium. Myobiidene fore
trekker bestemte steder på vertsdyret som f.eks . på hodet. 

Myobia musculi (Schrank, 1781) er en meget vanlig parasitt på husmus, 
Mus musculus, også i Norge (Mehl upubl.) og forekommer ofte på hvite 
l'lboratoriemus. Ved en undersøkelse i USA av et stort antall husmus ble 
denne arten påvist hos 45 % av musene, mens en annen art Radfordia 
a/finis (Poppe, 1896) forekom hos 42 % (Smith 1955). Bestanden av 
myobiider kan på enkelte vertsdyr være ganske stor. Virkningen av mid
dene på verten er lite kjent, men synes å være bare en svak dermatitt, hud
inflamasjon (Sweatman 1971). Dette tyder på at verter og parasitter er 
godt tilpasset hverandre. På døde spissmus søker ofte disse middene mot 
spissen av hårene og kan derfor lett komme over på andre spissmus som 
kommer i kontakt med døde dyr. Myobiidene må derfor tas i betraktning 
som eventuelle spredere av sykdomsfremkallende mikroorganismer blant 
vertsdyrene (Jameson 1948). 

Myobiidene er i ganske høy grad vertsspesifike. Sammen med kunnskap 
om deres geografiske utbredelse kan dette brukes til å klargjøre verts
dyrenes fy logene tiske, utviklingshistoriske, slektskap og deres geografiske 
utbredelseshistorie. Men denne vertsspesifitet er her som for andre parasitt
grupper et hjelpemiddel som må brukes med forsiktighet. Radford (1950) 
har gitt en oversikt over de til da 51 kjente Myobiidae-arter med vertsdyr
liste. 

Ifølge Krantz (1970) plasseres familien Myobiidae i overfamilien Chey
letoidea, underorden Prostigmata, orden Acariformes i underklassen Acari 
eller midd. Denne underorden, Prostigmata, er en samlegruppe som om
fatter en rekke forskjelligartede middformer. Krantz (1970) har gitt en 
oversikt over middsystematikken med bestemmelsesnøkler ned til familie
nivå. 
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Det foreligger ingen samlet oversikt over familien Myobiidae. Sweatman 
(1971) angir 19 slekter i familien. Jameson (1955) beskriver og har be
stemmelsesnøkkel til 13 av disse slektene som omfatter alle av interesse 
for norske områder. Bestemmelsesnøkler til art finnes for noen av slektene, 
men ofte må artsbeskrivelsene brukes ved bestemmelser. Familien er under 
intens systematisk utforskning og beskrivelser av nyoppdagete arter kom
mer stadig. 

Familien Myobiidae er så karakteristisk at en nærmere beskrivelse utover 
det som er nevnt skulle være unødvendig for å kjenne dyrene igjen. En 
kort beskrivelse skal gis for de to slekter som kan finnes på norske spissmus 
(etter Jameson 1955 og Lukoschus & Driessen 1971) : 

Protomyobia Ewing, 1938 - lever på spissmus av underfamilien Sori
cinae, rødtannete spissmus. FØrste benpar har 5 ledd og 2 like klør, andre 
benpar 2 ulikestore klør og tredje og fjerde benpar har bare en klo. 
Kroppshårene er slanke og ikke stripete, og kroppen er kort og bred. Penis 
er ganske kraftig, uregelmessig og med en krok. Bestemmelsesnøkkel for de 
fire kjente artene er publisert av Jameson & Dusbabek (1971). 

Amorphacarus Ewing, 1938 - lever på spissmus, Soricidae. FØrste ben
par har 5 ledd hvor 3.-5. ledd er sterkt sammenpresset. Hos første benpar 
er høyre og venstre ben ulike store, særlig hos hannen. Penis er meget lang 
og spiralsnodd. Kroppen er langstrakt. FØrste benpar har to meget små 
eller ingen klør. På andre benpar fins to Vlike store klør eller bare en klo. 
Bestemmelsesnøkkel for tre av de fire kjente artene er publisert av 
Lukoschus & Driessen (1971). 

Norske funn 

Protomyobia onoi Jameson & Dusbabek, 1971. 
Materiale: l o 4 «« fra vanlig spissmus, Sorex araneus, RM 572/ 69, 

Fiskum, Øvre Eiker, Buskerud, 16.-20. mai 1969, coll. Mobråten og Wes
tereng. 

Holotypen til denne arten er funnet på vanlig spissmus (som da kalles 
typevert) i Tsjekkoslovakia, hvor arten ble påvist i flere lokaliteter. Arten 
er ellers funnet i Japan på Sorex unguiculatus og lappspissmus, Sorex 
caecutiens, (Jameson & Dusbabek 1971). Arten er ikke tidligere publisert 
fra Norden. 

En nærstående art Protomyobia clapøredei claparedei (Poppe, 1896) er 
tidligere kjent fra vanlig spissmus og dvergspissmus, Sorex minutus, og er 
nylig funnet på alpespissmus, Sorex alpinus, i Tsjekkoslovakia. I Nord
Amerika forekom en litt avvikende form Protomyobia claparedei ameri
cana MeDaniel, 1967 på maskert spissmus, Sorex cinereus og korthale
spissmus, Blørma brevicaudata. Den er også funnet en gang som ett eksem
plar på amerikansk pygmespissmus, Cryptotis parva. 

Jameson & Dusbabek (1971) antar at dvergspissmus og alpespissmus er 
de virkelige verter for Protomyobia claparedei i Palearktis, mens Proto
myobia onoi synes å være den hyppigste arten på vanlig spissmus. De nev-
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Fig. 1 
Protomyobia onoi ~ (t. venstre), lengde 0,34 mm, !i! (t. høyre), lengde 0,41 mm, fra 

vanlig spissmus. De submediane hårene er merket d. 
Protomyobia onoi ~ (le/t) , !i! (right) from Sorex araneus, Ovre Eiker, Buskerud. 

(Foto: R. Mehl.) 

ner videre at Protomyobia claparedei sannsynligvis ble brakt til Nord
Amerika ganske nylig av maskert spissmus eller dens stamform i en eller 
flere perioder mens Beringstredet var tørrlagt. Van den Brink (1953) 
mener at maskert spissmus kan være en underart av lappspissmus. Men 
fra lappspissmus er uheldigvis bare Protomyobia anoi oppgitt funnet, og 
det bare en eneste gang (Jameson & Dusbcibek 1971). 

En tredje art, Protomyobia brevisetosa Jameson, 1948 er funnet bare i 
Nord-Amerika på seks arter av slekten Sorex, men ikke på S. cinereus og 
heller ikke på arktisk spissmus, S. arcticus, som står vanlig spissmus ganske 
nær og antas å være en relativt ny innvandrer. Morfologisk står denne 
midden et stykke fra de to andre nærstående Protomyobia-artene og menes 
å være av eldre opprinnelse i Nord-Amerika. Det er da en sannsynlig 
mulighet for at Protomyobia onoi kan finnes på arktisk spissmus i Nord
Amerika. 
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a b c 

Fig. 2 
De submediane hårene, d-serien, på hunnens ryggside hos a) Amorphacarus elongatu,s 
er lange og skiller arten tydelig fra b) Amorphacarus parvisetosus .. Hos c~ Protomyobuz 
onoi er hårenes lengde litt kortere enn avstanden mellom dem ul forskjell fra Proto-

myobia claparedei som har lengre hår. . 
The submedian setae on the dorsal side o/ the /emale o/ a} Amorphacarus e!ongatus are 
long, and separate this speeies clearly from b} Amorphacarus p~rvisetosus. In .c} Proto
myobia onoi the length o/ the submedians are less than the dutance separatmg them. 

(Foto: R. Mehl.) 

Forekomsten av Protomyobia claparedei på korthalespissmus kan ha 
økologiske årsaker. Denne spissmusen er nemlig kjent fo; å drepe spissm~s 
og andre små pattedyr opptil markmus-størrelse og for a polstre bolet SItt 
med hår fra byttedyrene. . 

P. onoi og P. claparedei kjennes fra hverandre på at de submediane 
hårene (de to langsgående rekker små, tynne hår nær midtlinjen av krop
pen) hos P. onoi er kortere enn avstanden mellom hårene, mens de hos 
P. claparedei er lengre enn avstanden, fig. l og 2 c. 
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a b c 

Fig. 3 
Amorphacarus elongatus a) 'i? lengde 0,45 mm, b) 5 lengde 0,39 mm, fra vanlig spiss-
, mus og c) A morphacarus parvisetosus 'i?, lengde 0,51 mm, fra vannspissmus. 
Amorphacarus elongatus a) 'i?, b),5 from Sorex araneus, Ovre Eiker, Buskerud, and 
Amorphacarus parvisetosus 'i? from Neomys fodiens, Runde, Heroy, M6re og Romsdal. 

(Foto: R. Mehl.) 

Amorphacarus elongatus (Poppe, 1896)_ 
Materiale: 2 00,2 CjlCjl, 2 nymfer fra vanlig spissmus 572 / 69, Fiskum, 

Øvre Eiker, Buskerud, 16.-20. mai 1969, coll. Mobråten og Westereng, 
ZMO. Fig. 3 a og b_ 

Typeverten er vanlig spissmus og Radford (1935) oppgir funn på van
lig spissmus og dvergspissmus fra Storbritannia. Så vidt jeg vet er arten 
tidligere ikke publisert fra Norden. Mrciak & Brander (1965) oppgir funn 
aven ubestemt art Amorphacarus fra vanlig spissmus i Finland_ De opp
gir at eksemplarene ligner den nærstående arten A. hengererorum Jame
son, 1948 som ble beskrevet fra spissmusen S. fumeus. Denne middarten 
er også funnet på maskert spissmus S. einereus (Jameson 1948). 

Amorphacarus parvisetosus Lukoschus & Driessen, 1971. 
Materiale: 3 CjlCjl fra vannspissmus, Neomys fodiens, 476/ 69, Runde, 

Herøy, MØre og Romsdal, 31. juli 1969, colL R_ MehL Fig. 3 c. 
Typevert er vannspissmus_ Typelokalitet er Nejmegen, Nederland. Midd

arten er ellers kjent bare fra Østerrike og Bulgaria, og alle funn er gjort 
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på vannspissmus. Arten er tidligere ikke publisert fra Norden_ Lukoschus & 
Driessen (1971) fant middene på hodet og i skulderområdet på vertsdyret. 
Larver og nymfer viste seg å være cellesaftsugere, mens de voksne hadde 
blod i tarmene. 

En meget nærstående art Amorphacarus parvus Jameson, 1970 er nylig 
beskrevet fra spissmusen Episoriculus fumidus på Taiwan_ Denne spiss
musen tilhører vannspissmusgruppen, tribus Neomyini_ På E. fumidus ble 
det også funnet en ny Protomyobia-art (Jameson 1970) og det er derfor 
mulig at også vår vannspissmus kan ha en art av denne slekten_ 

De to nevnte forfatterne skrev at når man ser bort fra antall og størrelse 
av klørne som viktige systematiske karakterer, så kan en innlemme i slek
ten Amorphacarus arter av slekten Blarinobia på korthalespissmus og 
arter som E. W. Jameson jr. er i ferd med å beskrive fra Soricidae i Asia 
og Amerika_ 

A. elongatus og A. parvisetosus skilles lett på størrelsen av de subme
diane hårene (d-serien) på ryggsiden - de to midterste rekker. Hårene er 
relativt lange og med );lakk hos A. elongatus, d2, d3, d4 og d5 er ca. 65, 70, 
28 og 27 micron, mens de er meget korte hos A. parvisetosus, d2, d3 og d4 
er ca. 5,4 og 6 micron, og d5 mangler, fig. 2 a og b. 

De middene som er behandlet i denne artikkelen, blir vanligvis ikke lagt 
merke til selv ved parasittundersøkelser etter lopper, lus og større midd. 
Vertsdyrene må undersøkes spesielt med hensyn på disse og andre like små 
midd. Bruk av prepareringsmikroskop, binokularlupe, med ca. 12-25 X 
forstørrelse er nødvendig og en må lete på de riktige steder på vertsdyret. 
Middene finnes vanligvis stående på hodet i pelsen, festet til basis av hårene 
med forbenene og med munndelene inn mot huden, selv etter at vertsdyret 
er dødt og eventuelt konservert i en museumssamling. Middene er lettest å 
få øye på i en tørr pels. På sprit virker de gjennomsiktige og er best syn
lige mot svart bakgrunn. 

Ved en videre utforskning av de dyregeografiske problemer som her er 
tatt opp angående forbindelsen mellom spissmus- og myobiide-faunaen i 
Nord-Amerika og Eurasia, er det av stor interesse å undersøke myobiider på 
lappspissmus og se nærmere på de nevnte funn av slekten Amorphacarus 
i Finnland. 

SUMMARY 
MITES (ACARI) OF THE FAMILY MYOBIIDAE FROM SHREWS 
(MAMMALIA: SORICIDAE) IN NORWAY 

This paper forms a part of a survey of ectoparasites on birds and mammals in Nor
way. It gives an introduction to the mite family Myobiidae and the Norwegian records 
of three spesies of Myobiid mites from shrews: Protomyobia onoi Jameson & Dusbabek, 
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1971 from Sorex araneus; Amo1'phacarus elongatus (Poppe, 1896) from Sorex araneus; 
and Amo1'phaca1'Us parvisetosus Lukoschus & Driessen, 1971 from Neomys lodiens. These 
are the first published records from Northern Europe of these little known mites. 

Author's address: 
Zoologisk Museum 
Sars gt. 1 
Oslo 5 
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Nye funn av fiskeigler 

REIDAR BORGSTRØM OG ODD HALVORSEN 

Som fremhevet av Halvorsen (1964) er utbredelsen til igler som er 
parasittiske på ferskvannsfisk, lite kjent her i landet. sømme (1950) nevner 
at fiskeiglen, Piscicola geometra, er påvist i Femunden, Vik (1962) oppgir 
at den er funnet på fisk fra Istern og Halvorsen (1964) beskriver et funn 
fra en lokalitet i Glomma nær Sarpsborg. Fra det samme området i 
Glomma rapporterte Halvorsen (1966) funn av lakeiglen, Cystobranchus 
mammillatus, og han har senere gjort undersøkelser over forekomsten og 
biologien tillakeiglen og fiskeiglen i dette området (Halvorsen 1971 a, b, 
1972). Fjeldså (1971) gir en rekke nye lokaliteter for P. geometra fra 
Nord-Norge. 

Den tredje arten av igler som parasitterer ferskvannsfisk og som er påvist 
her i landet, er børsteiglen, Acanthobdella peledina. Denne er bare publi
sert funnet i Istern og Øvre delen av Trysilelven (Vik 1962, Andersen 
1962). 

Vi skal her gi noen nye lokaliteter hvor parasittiske igler er rapportert 
funnet og spesielt omtale en forekomst av børsteiglen. 

Fiskeiglen, P. geometra, er funnet på mort fra elven som går fra IsesjØ 
til Glomma i Østfold, på gjedde fra Glomma ved Fetsund, på gjedde fra 
Nitelven, Akershus (M. Grande, pers. medd.), på ørret og gjedde fra 
Mjøsa, på ørret fra Vålåsjøen, Oppland (C. Senstad, pers. medd.) og på 
ørret fra Unkervatn i Hattfjelldal, Nordland (M. Grande, pers. medd.). 

Lakeiglen, C. mammillatus, er funnet på lake fra Glomma ved Kykkels
rud, Østfold, og på lake fra Gudbrandsdalslågen ved Hundorp, Oppland 
(C. Senstad, pers. medd.). 

Børsteiglen, A. peledina, ble sommeren 1971 funnet på fisk fra Feragen 
og Hyllingen i sør-Trøndelag. I Feragen ble det undersøkt ørret, harr, sik, 
gjedde, abor og lake, fisket i tiden 15.6.-18.6. og 7.9.-9.9. BØrsteiglen 
ble bare funnet i september på ørret, harr og lake. Det ble funnet igler på 
2 av 8 undersøkte ørret. De satt festet under buken, på bukfinnene og i ett 
tilfelle på innsiden av gjellelokket. Bare 1 av 12 harr var infisert. Her satt 
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Fig. 1 
A. Fiskeible, Piscicola geo metra. B. Lakeigle, Cystobranchus mammillatus. C. BØrsteigle, 
Acanthobdella peledina. I motsetning til fiskeigle og lakeigle mangler børsteiglen en 
sugeskål i forenden. Den har derimot fire par børster på hver av de fem første segmenter. 

det en igle mellom bukfinnene. Iglene på lake satt festet på brystfinnene og 
under buken. Av 5 undersøkte lake var 2 infisert. Andersen (1962) fant 
børsteigler på ørret, harr, sik og lake fra Istern, mens Dahm (1962) kun 
nevner laksefiskene ørret, røye, sik og harr som verter for børsteiglen i 
Sverige. Andersson (1965) påpeker at børsteiglen i Sverige tidligst er påvist 
på fisk fra sluttet av juni, og det ser altså ut til at den har en ett-årig syklus. 
Siden ingen igler ble funnet på fisk fra Feragen i midten av juni kan dette 
tyde på at nyinfeksjon ennå ikke hadde funnet sted på dette tidspunkt. 

Fra Hyllingen i sør-Trøndelag ble det kun undersøkt en røye i juni 
(21.6), men på den satt det en liten børsteigle mellom bukfinnene. Ifølge 
Sjøvoll (pers. medd.) skulle igler eller «fiskelus» være meget vanlig på 
røyer i Hyllingen, og 24. og 25. september samlet han en rekke eksempla
rer fra røyer fisket der. 
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Børsteiglen forekommer trolig i langt flere vann og vassdrag i sør
Trøndelag og Hedmark, og en må faktisk også vente å finne den i våre 
tre nordligste fylker, for en rekke av funnene på svensk side ligger like opp 
mot riksgrensen (Dahm 1962). 

Dahm (1962) nevner at børsteiglen skal være tallrik på fisk fra lokali
teter med mye bunnvegetasjon. I regulerte vassdrag vil vegetasjonen i regu
leringssonen forsvinne, og ifølge Dahm skal denne iglen også ha blitt mer 
sjelden i svenske vassdrag etter at disse er blitt regulert. Dette kan bl.a. 
henge sammen med at børsteiglen, på samme måte som fiskeiglen, benytter 
vegetasjonen som utgangspunkt for å komme over på forbipasserende fisk. 
Fisk som sjelden oppholder seg nær bunnen eller på steder med vegetasjon, 
vil dermed ha små muligheter til å komme i kontakt med iglene. Ved en 
regulering må en også regne med at en del fiskearter vil gå over til nye 

"t oppholdssteder, bl.a. fordi bunnfaunaen reduseres. Fisk som før regulerin
gen fant sin føde på bunnen kan bli tvunget til å leve et mer pelagisk leve
sett på jakt etter plankton. Reguleringen kan også føre til at fiskearter går 
sterkt tilbake i antall. Slike forhold kan medføre at iglene blir redusert 
eller borte ved en vassdragsregulering. 

I det området børsteiglene nå ble funnet, er det en rekke vann som det er 
planer om å regulere, bl.a. Feragen, vann i Hådalsvassdraget, Rien og 
Hyllingen. Skal en her få klarlagt utbredelsen til børsteiglen, må dette 
skje før reguleringen finner sted. 

SUMMARY 
NEW RECORDS OF FISH LEECHES FROM NORWAY 

Piscicola geo metra is recorded parasitizing roach from the oudet of Lake Isesjii (Ost
fold county), pike from Lake Mjiisa, River Glomma and River Nitelven, and trout from 
Lake Mjiisa, lakes at Fokstumyra and Lake Vålåsjiien (Oppland county) and Lake Unker
vatn (Nordland county)_ 

Cystobranchus mammillatus is recorded from burbot from River Glomma (Ostfold 
county) and River Gudbrandsdalslågen (Oppland county). 

Acanthobdella peledina is recorded from trout, grayling and burbat in Lake Feragen 
and from char in Lake Hyllingen (Siir-TriindeJag county). The influence of lake regula
tions upon the biology of A. peledina is discussed. 
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Zoological Museum 
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Nye funn av Gammarus zaddachi 
i Vest- og Nord-Norge 

WIM VADER 

Utbredelsen av brakkvannsamfipoden Gammarus zaddachi Sexton 
(s. Spooner) er dårlig kjent i Norge. Dette skyldes delvis at Gammarus
artene er en taksonomisk vanskelig gruppe, delvis at brakkvannsområdene 
i videste forstand, dvs. inklusiv fjæresonen, har vært forbausende lite 
undersøkt i Norge, sammenlignet med den marine bunn i benthiske 
områder. For å gi et eksempel : I G. O. Sars' store monografi om norske 
Amphipoda (Sars 1890-95) er det iØynefallende få funn av typiske 
fjæreformer som Gammarus, Marinogammarus, Hyale og Parajassa. 

Økland (1965) nevnte følgende norske funn av Gammarus zaddachi: 
Bolstadfjorden ved Bergen (Segerstråle 1947), Gravdal ved Bergen (Steen 
1951), og Tornesvann ved Haugesund. Aret etter publiserte Brattegard 
(1966) funn fra en rekke lokaliteter i midtre og indre Hardangerfjord, 
hvor G. zaddachi ble samlet i fjæren under steiner o.l., i nærheten av elve
utløp, bekker eller annet ferskvannstilsig. I Bergens-området er G. zad
dachi temmelig vanlig (Brattegard, Tulkki, Vader, upubliserte funn). Den 
er her en av de mest karakteristiske arter for faunaen i poller, og den kan 
også finnes ved og i utløpet til større bekker, her til dels i rent ferskvann. 
I en undersøkelse over utbredelsen av littorale amfipoder langs Sogne
fjorden i årene 1965-1967 fant jeg likeledes Gammarus zaddachi vanlig 
i de indre fjordene, slik som Lusterfjorden, Amlabukta ved Kaupanger og 
Esefjorden. Arten er også vanlig iDalsfjorden, Sunnfjorden, hvor jeg 
samlet den i 1965, og den var tilstede i to prØver, tatt i nærheten av 
Lyng~t~d, Hustadvika, SunnmØre, av E. Lunde (Lyngstad) i 1963 (Bratte
gard, upublisert). 

Gammarus zaddachi oppfører seg på slike steder overveiende som en 
sublittoral art, som i fjæreregionen blir erstattet aven annen Gammarus, 
G. duebenii Liljeborg. Dette er i overensstemmelse med situasjonen i de 
vesteuropeiske estuarier, hvor G. duebenii dominerer littoralen i de meso- og 
oligohaline regioner, mens G. zaddachi stort sett holder seg til sublittoralen 
(se f.eks. Hartog 1964). Avvikende var situasjonen ved Esebotn i Ese-
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fjorden. Her fantes G. zaddachi ikke bare sublittoralt, men også langt inn 
i fjæresonen, hvor den tallmessig var G. duebenii fullstendig overlegen. 

Fra Nord-Norge har Gammarus zaddachi ikke vært kjent tidligere, m.en 
i et stort materiale av ubestemte amfipoder fra Tromsø Museums samltn
ger, som konservator Einar Brun velvilligst har overlatt meg til bestem
melse, fant jeg to prØver, begge fra Nordland fylke, som inneholdt arten. 
PrØvene hadde følgende data: 
1. Sundshopen, 5Ømna (ca. 63°30'N), 0-2 m. 10/7 1949. T. Soot-Ryen leg. Mange 

dyr, de fleste unge. 
2. Tro-osen, Tjøtta (ca. 66°N), O m. 18/7 1949. T. Soot-Ryen leg. 2 subadulte G. zad· 

dachi, sammen med 5 juv. G. duebenn. 

Funnene i Nord-Norge er på ingen måte uventet, Gammarus zaddachi 
har nemlig lenge vært kjent fra Kvitsjøen og Murmansk-området (Seger
stråle 1948). Også der er arten i mange tilfeller samlet sammen med 
G. duebenii. 

Fig. 1 
Mandibelpalpens siste ledd. 
a. Gammarus zaddachi-type. 
b. Gammarus oceanicus-type. 

Som nevnt er bestemmelsen av Gammarus-arter ofte vanskelig: tabellene 
i de kjente håndbøker er ubrukelige og den nyere litteraturen er forholds
vis spredt. Gammarus zaddachi kan temmelig lett skilles fra de andre 
nordiske Gammarus-artene, bortsett fra den nær beslektede Gammarus 
salinus Spooner (og den høyarktiske kjempearten G. wilkitzskii Birula), 
ved hjelp av «behåringen» på siste leddet av mandibelpalpen, en av munn
delene. I mange tilfeller kan man uten videre observere palpen, som stik
ker frem mellom 1. og 2. antenne. Hvis den er skjult bak antennen, kan 
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man lett pirke den frem ved å «klappe den ned» med en nål. I de 3 oven
nevnte arter danner børstene på undersiden av palpens siste ledd en uregel
messig frynset kant (Fig. 1 a), mens de hos alle ~ndre nor~iske Gammarus
arter danner en mer eller mindre regelmessig kam-ltgnende struktur 
(Fig. 1 b) . G. zaddachi og G. salinus er meget nær beslektet, og bestemmel
sen av unge dyr kan være svært vanskelig (for en diskusjon av problemet 
se Dennert et al. 1969). Voksne eksemplarer derimot er forholdsvis lette 
å skille fra hverandre, ved at G. zaddachi er mye mer børstet enn G. salinus. 
I praksis ser man vanligvis på siste par pereopoder (kroppsben) ; ~år børs
tene på 4. ledd er mer enn dobbelt så lang som piggene, har vi å gjøre med 
G. zaddachi (Fig. 2), og når børstene og piggene er omtrent like lange, 
eller piggene lengre enn børstene, er det G. salinus (Fip. 3). Gammaru~ 
salimts har en noe mer sørlig utbredelse enn G. zaddachz. Den er funnet i 
Norge et par steder på Sørlandet og på Vestlandet nord til Bergen (Steen 
1951, Økland 1965, Brattegard 1966, Brattegard, Tulkki, Vader upubli
sert). I Sogn har jeg ikke sett den. 

Levende Gammarlfs zaddachi er ofte iØynefallende «tiger-stripet», og 
dette gjør det enkelt å skille dem fra de ens fargete Gammarus duebenii 
i blandete prøver. 

Fig. 2 
Gammarus zaddachi: 

pereopod (kroppsben) 7 ledd 2-4. 

Fig. 3 
Gammarus salinus: 

pereopod (kroppsben) 7 ledd 2-4. 
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SUMMARY 
NEW RECORDS OF GAMM ARUS ZADDACHI FROM WESTERN AND 
NORTHERN NORWAY 

The amphipod, Gammarus zaddachi Sexron (s. Spooner) , is recorded from a number 
of localities in western and northern Norway. The elosely related G. salinus Spooner has 
also been found in Norway (in the southern and southwestern part of the country), and 
an easy way to identify both species is given. 

Gammarus zaddachi is quite common in western Norway in localities with astrong 
freshwater influence, such as streams flowing out over the tidal zone, the brackish 
lagoons called "poller" and the innermost parts of the fjords. At such localities Gamma
rus duebenii Liljeborg usually dominates intertidally, while G. zaddachi is mainly re
srricted to the sublittoral zone. Exceptionally, as at Esebotn, G. zaddachi may penetrate 
far into the intertidal zone. 
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Hovedfagsoppgaver i zoologi ved Universitetet 
i Bergen 1951-1971 

LITA GREVE OG INGER ROLLEFSEN NORDAHL 

Ved Bergens Museum, fra 1946 Universitetet i Bergen, har det vært 
hovedfagsstudenter i zoologi i over 50 år. Den første hovedfagseksamen i 
zoologi ble imidlertid avlagt først i 1951. FØr den tid ble kandidatene fra 
Bergen eksaminert ved Universitetet i Oslo. I de vel 20 år som er gått 
siden den første hovedfagseksamen i zoologi ble avlagt har 78 kandidater 
tatt zoologi hovedfag ved Universitetet i Bergen. 

Denne oversikten som inneholder tittel på samtlige hovedoppgaver i 
zoologi innlevert ved Universitetet i Bergen, er inspirert av og utarbei
det til dels etter mønster av A. Semb-Johansson og E. Østbye: Hovedfags
og magstergradsoppgaver i zoologi ved Universitetet i Oslo 1909-1968. 
Fauna nr. 3, 1970. 

Opplysningene oversikten bygger på er hentet fra Arsmelding fra 
Universitetet i Bergen 1950-1968, Arsberetning fra Universitetet i Oslo 
1950-1959, 1963-1967, NTNF Norske realkandidater 1963-1966, 
NAVF Utredningsinstitutts melding 1969:3, 1970:1 samt fra eksamens
protokollene ved universitetene i Oslo og Bergen. I den lItstrekning det 
har vært mulig, har også den enkelte vært personlig kontaktet. 

Frem til 1956 utgjorde zoologene en vesentlig del av realkandidatene i 
Bergen, vel 18 % (tabell 1) . Dette skyldtes nok at zoologi var et av de 
veletablerte fagene ved Bergens museum, og at det derfor allerede var 
mange hovedfagsstudenter i zoologi da Universitetet i Bergen fikk eks
amensrett. Etter hvert som det ble uteksaminert kandidater også innen de 
andre realfagene sank prosentandelen zoologer noe, men holdt seg på ca. 
14 % i de to neste 5-års periodene. De store studentkullene som begynte 
sine studier tidlig i 60-årene merkes tydelig ved at antallet realkandidater 
øker sterkt fra 1965-66. Antallet kandidater med zoologi hovedfag har 
også øket vesentlig de siste årene, av totalt 78 zoologer er over halvparten 
(44) uteksaminert siden 1966. Likevel utgjør zoologene nå bare snaut 
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Fig. 1 
Sydfløyen av De Naturhistoriske Samlinger - Universitetet i Bergen. Bildet er tatt før 
ombyggingen i 1963-64. Tidligere holdt både Zoologisk laboratorium og Zoologisk 

museum til her. 

TABELL 1 
Antall realkandidater og zoologer uteksaminert ved universitetetene Bergen og Oslo 

1951-1970, ordnet i 5-års grupper. 

1951 1956 1961 1966 Sum 
-55 -60 - 65 - 70 

BERGEN i alt 49 68 114 270 501 
cand. real. herav 'i' 7 4 13 11 35 

% andel 'i' 14,3 5,9 11,4 4,1 7,0 

i alt 9 9 16 28 62 
zoologer herav 'i' 2 3 4 2 11 

% andel zool. av c.r. 18,4 13,2 14,0 10,4 12,3 
% andel 'i' av zool. 22,2 33,3 25,0 7,1 17,7 

OSLO i alt 363 297 585 834 2079 
cand. real. + herav 'i' 34 30 82 67 213 
mag. scient. % andel 'i' 9,4 10,1 14,0 8,0 10,2 

i alt 37 32 64 77 210 
zoologer herav 'i' 8 5 12 13 38 

% andel zool. av c.r. 10,2 10,8 10,9 9,2 10,1 
% andel 'i' av zool. 21,6 15,6 18,8 16,9 18,1 
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10 % av det totale antall realkandidater. Prosentandelen zoologer har altså 
sunket i siste 5-års periode, men ligger nå på samme nivå som Oslo har 
hatt de siste 20 årene. 

Det kvinnelige innslaget blant zoologene har vært ganske markert i 
Bergen (tabell l). I de tre første 5-års periodene var det mellom 22 % og 
33 % kvinner blant zoologikandidatene. Prosentandelen kvinnelige zoologi
kandidater var høyere i Bergen enn i Oslo i disse tre 5-års periodene. Ser 
vi imidlertid på antallet zoologikandidater i Bergen og Oslo under ett, så 
viser det seg at på landsbasis har prosentandelen kvinnelige zoologikandi
dater likevel vært meget jevn, ca. 20 % i hver av de tre 5-års periodene. 
Etter 1966 er det forbausende få kvinnelige zoologer i Bergen, bare 2 av 
28 kandidater uteksaminert i perioden 1966-70 er kvinner, altså bare 
7, l %. I Oslo var prosentandelen kvinnelige zoologer i samme periode 
hele 16,9 %. En oversikt over pågående biologiske hovedfagsarbeider ved 
Universitetet i Bergen høsten 1970 viser at av 47 registrerte hovedfags
studenter i zoologi er det bare 4 kvinner (8,4 %). Den lave prosentandelen 
kvinnelige realkandidater med zoologi hovedfag synes altså å ville holde 
seg fremover i noen år. Også i kjemi og botanikk er det for tiden relativt 
få kvinnelige kandidater ved Universitetet i Bergen. I siste 5-års periode var 
prosentandelen kvinner for disse fagene henholdsvis 7,7 % og 12,5 % mot 
mellom 20 og 30 % i perioden 1961-65. Tabell l viser at også i Oslo 
har prosentandelen kvinnelige realkandidater sunket i siste 5·års periode. 
Realfagstudiene synes altså ikke å ha fristet de kvinnelige stJidentene de 
siste årene. Hva som er grunnen til dette og til den skjeve fordeling av 
kvinnelige zoologer mellom Bergen og Oslo er vanskelig å si. Det er mulig 
at det økte undervisningstilbud for kortere realfagpregete studier (f.eks. ved 
Nordisk husholdshøyskole og fysiokjemiker-skolene) de siste 6-8 år kan 
forklare noe av svikten i tilgangen på kvinnelige realfagstudenter. 

Hovedfagsarbeidene er vesentlig utført ved Biologisk stas jon Espegrend, 
Zoologisk laboratorium og Zoologisk museum. Noen oppgaver er utført 
ved Anatomisk institutt og Fysiologisk institutt ved det medisinske fakul
tetet. En del av oppgavene er utført ved Havforskningsinstituttet. 

Av de 78 hovedoppgavene er II stk., altså over 14 % «6-ukers oppga
ven>. «6-ukers oppgaver» spiller tydeligvis en større rolle i Bergen enn i 
Oslo hvor bare 3 % av kandidatene har benyttet seg av denne oppgave
typen. 

Ved Universitetet i Bergen har ingen hittil tatt magistergraden i zoologi. 
Svært mange av hovedoppgavene er publisert, enten helt eller delvis, 

ofte i noe omarbeidet form. Hele 85 % av oppgavene innlevert i årene 
1951-65 er trykket (<<6-ukers oppgaver» unntatt). Av hovedoppgaver 
innlevert i årene 1966-70 er allerede halvparten publisert. Flere av de 
oppgavene som ikke er publisert ennå er under bearbeidelse og noen av 
disse vil nok bli trykket i løpet av året. Hverken i Bergen eller i Oslo er 
noen av «6-ukers oppgavene» publisert selv om flere av dem inneholder 
verdifulle oversikter. I Oslo er bare vel halvparten av hovedoppgavene fra 
årene 1951-65 trykket, mens 70 % av oppgavene fra før 1950 er publi-
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sert. Semb-Johansson og Østbye (1970) konstaterer med beklagelse den 
synkende publiseringstendensen i Oslo som vel er en naturlig fØlge av det 
stigende antall oppgaver. Det ser forelØpig ikke ut til at publiseringsten
densen i Bergen er synkende, men det tar jo som regel noen år fra opp
gaven er innlevert til eksamen og til den eventuelt er omarbeidet og tryk
ket. Det er ihvertfall tydelig at publiseringstendensen er høyere i Bergen 
enn i Oslo. Som det fremgår av bibliografien er de fleste hovedoppgaver 
trykket i Arbok for Universitetet i Bergen eller i Sarsia. Dette kan kanskje 
oppfattes som et resultat av de forskjellige faglæreres interesse for å få 
studentene til å publisere sine oppgaver. 

TABELL 2 
Hovedfagoppgavene i zoologi ved Universitetet i Bergen 1951-7l. 

Fordeling på emne og systematisk gruppe. 

1951 1956 1961 1966 1971 
-55 -60 -65 - 70 Sum 

EMNEFORDELING 
Cytologi l l 
Embryologi l l 3 
Anatomi/histologi 2 l 4 2 10 

• Zoo / øko-fysiologi 2 2 4 
·Protozoologi l l 

, Parasitologi l l 
Marin syst./økol. 2 2 11 13 6 34 
Limnisk syst./økol. 2 l 3 
Terrestr. syst./økol. 2 5 3 10 

Sum 7 5 16 27 12 67 

SYSTEMATISK 
FORDELING 

Protozoa l 
Coelenterata l 
Platyhelminthes l 
Aschelminthes l 2 
Annelida l 2 
Mollusca 3 3 
Crustacea 2 2 5 
Myriapoda l l 
Insecta 2 l 4 
Arachnoidea 2 3 
Phoronida l 
Echinodermata l 
Plankton l 2 3 
Flere evert. grupper 2 4 3 10 
Agnata l l 
Pisces 2 3 5 4 2 16 
Aves 2 l 3 
Mammalia l 4 4 9 

Sum 7 5 16 27 12 67 

«6-ukers oppgaver» 2 4 4 11 
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Tabell 2 viser fordelingen av hovedoppgavene på ulike emner og syste
matiske grupper. Fordelingen blir nødvendigvis noe skjønnsmessig og 
subjektiv. Som i Oslo (Semb-Johansson og Østbye) er oppgavene stort 
sett gruppert som anatomi/ histologi/ zoofysiologi og systematisk/ øko
logiske problemer. En nærmere sammenligning mellom Bergen og Oslo 
viser at ca. 74 % av oppgavene fra Bergen er av systematisk/ økologisk 
art, mens det tilsvarende tall for Oslo er ca. 54 % (1949-68) . Opp
gavene i anatomi / histologi / zoofysiologi utgjør begge steder vel 20 %. 
Oppgaver i genetikk, cytologi og limnisk systematikk/ økologi som i 
Oslo utgjør ca. 1;4 av det totale antall oppgaver er meget dårlig repre
sentert i Bergen. Men som man kanskje kunne vente har interessen for 
marint miljø og marine organismer vært stor i Bergen. Hele 44 av de 78 
oppgavene er basert på marint materiale, de fleste av disse oppgavene be
handler systematisk/ økologiske problemer. Det er tydelig at interessen for 
marinbiologi har vært meget stor de siste 10 år, men interessen for lim
niske og terrestriske problemer synes også å ta seg opp. A v en oversikt 
over pågående hovedfagsarbeider høsten 1970 går det frem at ca. 70 % av 
oppgavene er av systematisk/ økologisk art med fØlgende fordeling: marin 
syst. / øko!. 28 %, limnisk syst./øko!. 23 % og terrestrisk syst. / øko!. 19 %. 
De tilsvarende tallene for oppgaver innlevert 1951-70 er marin syst. / øko!. 
51 %, limnisk syst. / øko!. 4 % og terristrisk syst. / øko!. 15 %. Økningen 
i zoofysiologiske oppgaver i Oslo i siste lO-års periode har foreløpig ingen 
parallell i Bergen. 

Fordelingen av oppgaver på systematiske grupper viser også i hovedtrek
kene likhet med Oslo. Arthropoder, fisk og pattedyr hører med til de grup
per som begge steder har vært mest benyttet som undersøkelsesgrunnlag. 
Men visse ulikheter er også påfallende, det er for eksempel få Bergensstu
denter som har arbeidet med fugl, som er en av de populære gruppene i Oslo. 
Interessen for evertebrater er tydeligvis langt større i Bergen enn i Oslo. 
Dette sees godt om en sammenligner oppgavene fra Oslo etter 1950 med 
oppgavene fra Bergen. Vel 41 % av Oslooppgavene behandler everte
brater, mens hele 53 % av Bergensoppgavene er basert på evertebrat 
materiale. Den økte interessen for pattedyr som har gjort seg gjeldende i 
Oslo de siste 10 år har en forelØpig ikke kunnet registrere i Bergen. 

SUMMARY 
THESIS IN ZOOLOGY SUBMITTED FOR THE DEGREE OF "CAND. REAL. " 
AT THE UNIVERSITY OF BERGEN 1951-1971 

78 candidates, inc1uding 12 women, have graduated in zoology from the University of 
Bergen during this period. This is about 12 % of the total number of candidates from 
the Faculty of Science. The percentage of female graduates in zoology has decreased 
during the period from about 25 % in the years 1951-65 to about 7 % in the years 
1966-70. 

Two thirds of the thesis treat taxonomical or ecological problems, and more than half 
of the thesis are based on marine material. 
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The majority of the thesis are published. The bibliography incJudes the tides of the 
thesis as welJ as references to the scientific journals in which they have been printed. 
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SMANOTISER 

Noen fugleobservasjoner fra delta-området i nordenden av Mjøsa 
fra 1970 og 1971. 

Delta-området som ligger i Lillehammer kommune, er foruten ett av landets største i 
sitt slag, en b~tydningsfull rasteplass for en rekke fuglearter, ender og vadere i særdeles
het. I tillegg til et variert biotoputvalg som byr på egnete hekkeplasser for en rekke 
arter, ligger deltaet gunstig til ved munningen av Gudbrandsdalen og Gausdalen. Ved 
elvenes utløp har det dannet seg en mengde små og store øyer med frodig vegetasjon. 
Områdene i nord (fig. 2) består hovedsakelig av dyrket mark med belter av tettere små
skog. Dette er i stor grad fuktig mark bevokst med høye gras- og storrarter, selje, or, 
hegg og vierkratt. 

Da området er forholdsvis lite kjent ornitologisk sett, skal vi her nevne noen av de 
mest interessante observasojner vi har gjort i 1970 og 1971. 

Området like nord for Lågendeltaet er forØvrig ganske nylig ornitologisk beskrevet i 
dette tidsskrift (Fauna 24: 10-21. Oslo 1971). 

Storlom, Gavia arctiea. Et forholdsvis stort trekk ble registrert våren 1971. Opptil 
15 ind. ved Lillehammer Dampsag & HØvleri 14.05. 

Toppdykker, Podiceps cristatus. Et eksemplar ble sett 10.05.70, et eksemplar 18.10.70 
og 3 eksemplar 14.05.71. 

Skjeand, Spatula clypeata. En ~ ble observert 25.05.71. 
Ærfugl, Somateria mollissima. I tiden 26.05.-18.09.70 kunne en ~ sees nesten daglig i 

delta-områder. 
Lappfiskand, Mergus albel/us. Ble sett på vårtrekket i 1971 i dagene 24.04.-01.05. 

Fuglen som var en ~, kurtiserte og holdt seg hele tiden sommen med en kvinand, Buce
phala elangula, 'i? • 

Grågås, Anser ansfIT. Et individ ble observert ved utløpet av Gausa 09.08.71. 
Canadagås, Branta canadensis. Il ind. sett på iskanten ved Lhmr. Dampsag & HØvleri 

14.04.70. 
Knoppsvane, Cygnus olor. 24.04. og 25.04.71 iakttok vi et eksemplar på Lågen ved 

Lillehammer. 
Tjeld, Haematopus ostralegus. Så tidlig som 16.03.71 ble 2 ind. sett på iskanten ved 

Lhmr. Dampsag & HØvleri. Et ind. observert også 09.05 .7 1 og 13.07.71 litt lenger nord 
i deltaet. 

Dverglo, Charadrius dubius. Sommeren 1971 så vi et ind. 08.06., 29.06 og 13.07. 
Storspove, Numenius arquata. Foruten at arten hekker nokså vanlig, ble en flokk på 55 

trekkende ind. observert 27 .04.71. 
Svarthalespove, Limosa limosa. Et eksemplar holdt seg på noen mudderbanker ute 

Lågen 08.05. og 09.05 .7 1. 
Grønnstilk, Yringa glareola. En tidlig trekkgjest i området. Trekkets høydepunkt 

1970: 50-80 ind. 26.04., i 1971: 45-50 ind. 27.04. 
SvØmmesnipe, Phalaropus lobatus. En flokk på ca. 40 ind. ble observert på vannet ved 

Lhmr. Dampsak & HØvleri 28.05.71. 
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Fig. 1 
Deltaområdet sett mot syd fra et punkt vest for Lågen. Vi ser deler av Lillehammer by i 
bakgrunnen. (Lhmr. Dampsag & HØvleri ligger enda et srykke lenger syd utenfor bildet). 

Fig. 2 
Lågendeltaet sett mot nord fra omtrent samme sted som fig. 1. Jørstadmoen ligger her 
omtrent i midten av venstre billedkant. Tettstedet Fåberg finner man et stykke bak i bildet 

(ovenfor midten av bildet, til høyre). 
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Sildemåke, Larus fuscus. 1 og 2 ind. ble sett med jevne mellomrom våren, sommeren 
og høsten 1971. 18.05.71 3 ind. observert. 

Tornskate, Lanius col/urio. En 5 ble iakttatt 27.05.71. 
Grønnfink, Chloris chloris. Et reir med ca. ukegamle unger ble funnet 29.05 .71. 
Rosenfink, Carpodacus erythrinus. I tiden 05.07.-08.07 .71 ble 2 syngende 5 5 ob-

servert langs riksvei 253 syd for Jørstadmoen. Området som fuglene holdt til i, har en 
utstrekning i nord-syd retning på 700-725 meter. Dette området delte fuglene mellom 
seg slik at hver fugl syntes å ha herredømme over hvert sitt område. Noen tegn til hek
king kunne ikke konstateres. 

Hortulan, Emberiza hortulana. I ei eng syd for Fåberg ble en 5 sett synge 14.07.71. På 
nøyaktig samme sted sang 2 55 17.08 og 18.08.71, mens vi 22.08.71 så en50g en 
'i' her. 

Summary 
BIRD OBSERVATIONS FROM THE NORTHERN PART OF LAKE M]bSA, 
LILLEHAMMER DISTRICT, 1970 AND 1971 

Some of the most interesting species observed during the last (wo years are 
mentioned. 

Of particular interest are the following observations: One specimen of Podiceps 
cristatus was seen on 10th May and 18th October 1970, and also three specimens on 
14th May 1971. Limosa limosa observed on 8th and 9th May 1971 (one individual) . 
From 5th ]uly to 8th ]uly 1971 (Wo individuals 5 5 of Carpodacus erythrinus were 
seen and heard singing in the area. 

BjØrn Larsen of Jon Opheim. 

Polyphemus pediculus (Linne) i kaffevannet 
~ Under en tur på Varangerhalvøya, Finnmark, den 15.-16.8. 1970, passerte jeg Sne

sfavlvannene (210 mo.h.) i Nesseby og stoppet for teltslåing og kaffekok. Da jeg gikk 
ned til stranda for å hente vann, viste det seg umulig å finne noe som var «rent», idet 
en masse smådyr fulgte med. Etter bevegelsesmåten gjettet jeg straks på at det måtte 
være krepsdyr. Min nysgjerrighet for småkrypet ble vakt, og det lyktes tross manglende 
redskap å overføre 16 eksemplarer til en flaske sprit. 

En senere bestemmelse viste at de innsamlede dyr var den holarktiske rovdafnien 
Polyphemus pediculus, som i Europa skal kunne finnes praktisk talt over alt (Illies, ] . 
(ed.) 1%7: Limnofauna europaea), men ifølge Ekman (1905, Zool. ]ahrb., Syst. 21: 
1-170) må den sies å være arktisk eller subarktisk i sin hovedutbredelse. Han fant den 
bl.a. i bjørkebeltet i Sarek-regionen hvor den et år forekom i «uhyre» eller «tallØse» 
mengder i en periode fra straks etter isløsningen den 25.6. og ca. en måneds tid frem
over, hvoretter den forsvant helt. Et annet år var arten til stede på lokaliteten sparsomt 
til ut i september. 

IfØlge Ekman skal Polyphemus både kunne bli betraktelig større og være mer fruktbar 
i Nord-Skandinavia enn lengre sørpå. Til tross for at den er en form som visstnok hoved
sakelig forekommer nær strendene, spiller den av ovenfor nevnte grunner kanskje allike
vel en viss rolle om sommeren som næring for planktonspisende fisk i våre innsjØer i 
nord, eksempelvis sik, Coregonus lavaretus (i.), og røye, Salvelinus alpinus (i.). Det ene 
ekseplar av sistnevnte art, som det lyktes å fange i Sneskavlvann, hadde imidlertid kun 
spist pelagisk levende svevemygglarver av slekten Chaoborus (=Corethra) som den til 
gjengjeld hadde proppet seg med i et antall av 114 individer. 

Summary 
Polyphemus pediculus IN THE COFFEE-WATER 

Great dens it y of Polyphemus pediculus (Linne) (Crustacea, Cladocera) was found 
15-16 Aug. 1970 in the lakes Sneskavlvannene 210 m above sea level on the Varanger 
Peninsula in Nesseby district Finnmark counry. 

Helge Walhovd. 
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Fuglenotater fra strekningen Nordkapp-Vardø juni 1971 
Observasjonene ble gjort under en innsamlingstur i Nord-Norge sommeren 1971, 

som vesentlig var viet marinbiologiske studier. Den 16. og 17. juni arbeidet jeg på 
VardØ, 18. juni på Vargvikholmen et par km øst for Berlevåg og 19. juni omtrent midt
veis mellom Gamvik og Slettnes fyr. Alle disse områder er inkludert i den nylig ut
komne oversikten over fuglefaunaen på strekningen Nordkapp--Vardø (Larsen 1971, 
Fauna 24: 157-172), og jeg gir derfor her bare noen enkeltobservasjoner av faunistisk 
interesse. 

Stokkand, Anas platyrhynchos. Gamvik-Slettnes: 1 par. 

Stjertand, Anas acuta. Gamvik-Slettnes: 2 par. 

Dvergsnipe, Calidris minuta. Vargvikholmen: Minst 2 par, på oppskyllet tang i fjæra. 
03så sett flere steder på Vardø. 

SandlØper, Calidris alba. Vargvikholmen: Ta småflokker, på 6 og 7 individer, alle i 
sommedrakt. Disse søkte næring på de samme stedene og på samme måte som de tallrike 
fjæreplyttene, nemlig blant oppskyllet tang i fjæresonen og på Enteromorpha-kledde, 
flate bergpartier på en ~andstrand med mye ferskvannstilsig. De viste altså ikke den 
karakteristiske adferd og det biotopvalg man forbinder med sandlØpere vinterstid. 

Lerke, Alauda arvensis. Vardø: minst 3 syngende 5 5; Gamvik-Slettnes: 4 syn-
gende 5 5. 

KjØttmeis, Parus major. Gamvik: l 5 sang på et hustak i Gamvik. 

Skjærpiplerke, Anthus spinoletta. Vardø: l, på SvinØY. 

Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus. Vargvikholmen-Berlevåg: minst 3 syn
gende 5 5 . 

Svarthvit fluesnapper , Ficedula hypoleuca. Berlevåg: l individ sett. 

Bergirisk, Acanthis flavirostris. Notert både ved Berlevåg og Gamvik, på steinete par
tier nær kysten. 

Sivspurv, Emberiza schoeniclus. Vargvikholmen-Berlevåg: 4 syngende 5 5. 

Svarthvit fluesnapper, bergirisk og sivspurv var blant de artene som Larsen (loe. cit.) 
hadde ventet å treffe i området, men ikke fikk se. Småspove (Numenius phaeopus) og 
sildemåke (Larus fuseus) så jeg ikke noe til på strekningen, i overensstemmelse med 
Larsen's observasjoner. Derimot fant jeg et småspoverede med 4 egg på Rolvsøya vest 
for Nordkapp den 21. juni. 

Summa ry 
BIRD NOTES FROM THE COASTLINE NORDKAPP-VARDb, ]UNE 1971 

During marine-biological fieldwork in northern Norway bird observations were car
ried out at Vardii (16-17 lune), Vargvikholmen near Berlevåg (18 lune). The avi
fauna of this area has been reviewed by Larsen (Fauna 24, 157-172) and my notes are 
supplemental to his paper. Of most interest are the observation of two flocks of Sander
Iing (Calidris alba) , and the occurrence in the area of Pied Flycatcher (Ficedula hypo
leuca) . Twite (Acanhtis flavirostris) and Reed Bunting (Emberiza schoeniclus), species 
expected, but not observed, by Larsen. 

Wim Vader, Biologisk stasjon, Espegrend, N-5065 Blomsterdalen. 
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Funn av ørekyt, Phoxinus phoxinus 1., i Stjørdalsvassdraget 
Nord-Trøndelag sommeren 1971 

Under elektrisk fiske etter laks- og sjøørretyngel ble en levende ørekyt tatt den 10/7 -71 
i samlØpet mellom Forra og Stjørdalselva, ca. 15 km ovenfor utløpet i Trondheims
fjorden. Den målte 5 cm og ble funnet på et forholdsvis grunt og stridt område med 
steinbunn. 

ørekyten er utbredt så og si i hele Europa, unntatt Spania, Portugal, Italia og Hellas. 
Dessuten finnes den i hele Sibir. I Norge finnes den flekkvis i grenseområdene mot 
Sverige og Finnland, og over store deler av Østlandet. 

I Stjørdalselva er det ikke rapportert funn av ørekyt tidligere. Det finnes ingen 
naturlig måte den er kommet dit på, da nærmeste kjente område den finnes, er et stykke 
inn i Jamtland. S. Ekman (1922) oppgir i «Djuvarldens utbredningshistoria på Skan
dinaviska halvon» at den finnes i Indalselven, opp til KallsjØen, Duved mJI., som ligger 
flere mil øst for Stjørdalsvassdraget, og dessuten er øsrvendte vassdrag. - Ørekyten er 
meget brukt som levende agnfisk, f.eks. i Sverige. (På svensk kalles den elritsa eller 
kvidd.) I Stjørdalselva fiskes det for en stor del av svensker, så det er naturlig å tro at 
ørekyten er kommet til vassdraget ved at den på en eller annen måte er unnsloppet som 
agnfisk fra svenske fiskere. 

Når det gjelder konsekvensene aven eventuell ørkytbestand i vassdraget, tror jeg 
absolutt at den vil være til skade for det eksisterende fisket. Stjørdalselva er i dag en 
god laks- og sjøørretelv, og de områder en eventuell bestand av ørekyt vil opptre på, er 
i dag oppvekstområder for laks- og sjøørretunger. Derfor må en anta at den vil bli en 
næringskonkurrent til disse arter. Dessuten skal en ikke se bort fra at ørkyten kan 
spise rogn av laks og ørret, noe som kan få uante konsekvenser. I «Norges Dyreliv» 
fortelles om et vann i Vågå, Lemonsjøen, der fiskere har bragt med seg ørekyt som agn, 
og som har unnsloppet. Lemonsjøen var tidligere et godt ørretvann, mens det en tid 
senere nesten ikke fantes ørret der. 
~ Til slutt bør det gjøres oppmerksom på den generelle fare det er ved å bruke levende 

fisk som agn. Ved siden av at det kan spres parasitter og farlige sjukdommer, skulle det 
vær nok av eksempler på at fisk som blir satt ut på plasser hvor arten ikke finnes fra 
før, har utviklet seg til en livskraftig bestand, og har vært til stor skade for det tradi
sjonelle fisket i det enkelte vann eller vassdrag. 

Summary 
THE MINNOW PHOXINUS PHOXINUS L. FOUND IN THE RIVER 
STJbRDALSELVA IN NORD-TRbNDELAG COUNTY SUMMER 1971 

A Minnow Phoxinus phoxinus L. of 5 cm was caught by electro-fishing in St jordals
elva about 15 km from the coast. It is supposed that Swedish fishermen brought speci
mens of this species as living bait to this new locality. 

A warning is given because the Minnow may become an efficient food-competitor to 
the fry of Sal mon and Trout as shown in the formerly first-dass trout-Iake, Lemon
sjoen. Spreading of parasites, eating of roe of Salmon and Trout is also mentioned. 

Tor G. Heggberget. 
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BOKANMELDELSER 

RAGNAR FRISLID og ARNE SEMB-]OHANSSON (redaktØrer) 
1971 : Norges Dyr, femte bind, Dyr og Miljø, Samspillet i 
naturen. 
J. W. Cappelens Forlag, Oslo. 455 pp. 

Det er etterhvert gjort mange forsøk på å formidle det synspunkt at vår fauna og dens 
leveforhold er en viktig del av vår egen tilværelse og oss selv. Dette synspunktet har 
sjeldent vunnet frem så sterkt som man skulle ønske. Med tanke på den naturfags
undervisning som gis i skolen og også den folkeopplysende litteratur som finnes på 
norsk, er det ingen overraskelse at det er slik. Begge deler har vist liten evne til å nyt
tiggjØre seg nyere, men veletablert biologisk erkjennelse og legger liten vekt på veksel
virkninger og avhengigheten mellom dyr og miljØ. Populærlitteraturen er også konsen
trert om håndbøker til hjelp for gjenkjennelse av et utvalg påfallende grupper og arter 
eller beskrivelse av eksotiske og fremmedartede forhold. 

Dette femte bindet av «Norges Dyr>' som heter «Dyr og miljØ» og som har under
tittelen «Samspillet i naturen», er en virkelig landevinning når det gjelder norsk opp
lysningslitteratur. Antagelig for første gang blir det her gitt en større helhetlig frem
stilling av også de funksjonelle dynamiske aspekter ved vårt dyreliv og vår natur. Dette 
er svært viktig fordi en prinsipiell forståelse av disse aspektene er en forutsetning for at . 
folk skal kunne danne seg en rasjonell holdning til vår natur og vårt samliv med denne. 

Bindet innledes med en beskrivelse av hvordan Norges dyreliv er blitt til og om 
Norges dyregeografi (R. Vik). Den fortsetter med andre grunnelementer i kapitlene 
«Samspillet i naturen» og «Dyrenes adferd» (A. Semb-Johansson), «Dyrene og norsk 
klima» (J. O. Krog) , «Dyrenes vandringer» (G. Lid) og «Symbiose og parasitisme» 
(A. Brinkman). Deretter blir forholdene og dyreilvet i de forskjellige storlivsrom be
handlet. FØrst havet, der man tar for seg «Havet som miljØ» (R. Lange), -Dyrelivet i de 
fri vannmasser» (Kr. Fr. Wiborg), «Bunndyrene» (U. Lie), .Utnyttelsen av havet» 
(H. Tambs-Lyche) og «Miljø og faunaen dr inger i havet» (G. Berge). Livsforholdene og 
faunaen i ferskvann blir beskrevet i «Dyrelivet i ferskvann» (K. Elgmork) , «Fersk
vannsfisket» (K. W. Jensen) og «Endringer i miljØ og fauna» (P. Aass). For land
jordens de! er miljØ og dyreliv og samspillet mellom disse behandlet i «Landjorden som 
miljø» (H. Kauri) , «Jordbunnens dyreliv» (H. Kauri), «Fra hav til skog» (A. Semb
Johansson), «Skogen» (F. BØrset), «HØyfjellet» (E. Østbye), «De arktiske landområder» 
(M. Norderhaug), «Dyrelivet i byer og hus» (J. F. Willgohs), «Jakt og viltstell» 
(Y. Hagen), «Insekter og mennesker» (R. Sundbye) og «Endringer i miljØ og fauna» 
(I. Mysterud) . 

Man har også tatt med et kapittel om «Dyr i folketro og folkekunst» (O. Bø), noe 
som tjener til å understreke den vekt det legges i verket på menneskets plass i det store 
bildet og på samvirke mellom dyreliv, miljø og menneske. Det siste kapitlet om «Hus
dyrene og pelsdyrene» (S. Berge) faller også naturlig på plass innen denne rammen. 

Fremstillingen i bindet er holdt i en ledig og leseverdig form, og illustrasjonene er 
gode slik at boken virker underholdende og ikke belærende. Det er hyggelig å se at 
forfattere ikke bare har holdt seg til rene beskrivelser av naturforhold, men også 
ganske friskt påpeker konsekvenser det vil få om vi fortsetter å utnytte miljø og dyreliv 
på samme måte som i dag. 
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De fleste kapitlene støtter seg i stor grad til nyere forskningsresultater. At norsk 
zoologisk og økologisk forskning frembringer resultater som er vesentlige for forståelsen 
av de livsforhold som hersker her, og at disse resultatene også er egnet til å belyse helt 
grunnleggende biologiske forhold, ser en av den utstrakte bruken av norske forsknings
resultater som de fleste forfattere g jør. Bare synd at dette ikke er konsekvent g jennom
ført i alle kapitler der det er mulig. 

Når man sitter og leser med svært kritiske øyne med det formål å skrive en omtale 
av dette bindet, er det selvfølgelig mulig å finne noen små feilskjær og ting man kunne 
stille seg kritisk til. Disse detaljene virker imidlertid fullstendig betydningsløse i for· 
hold til dette at vi nå har fått et verk aven slik kvalitet som dyr og miljØ og samspillet 
i norsk natur. Måtte dette bindet av «Norges Dyr» bli å finne i mange hjem, på alle 
undervisningsinstitusjoner fra grunnskole til universitet og hos alle som tar beslutninger 
om disponering og bruk av norske natur. Og måtte det bli brukt. 

Odd Halvorsen. 

EDVARD K. BARTH: Rondane. Norges Nasjonalparker, bind 1. 
Lutherstiftelsens forlag, Oslo 1971. 127 s. Kr. 77,-. 

Statens informasjonstjeneste presenterte de første to bind av «Norges nasjonalparker » 
på en konferanse den 11 . oktober 1971. Bak dette praktverket står foruten en rekke fag
folk :på de ulike felter, Lutherstiftelsens forlag og Kommunal- og arbeidsdepartementet 
med Administrasjonen for friluftsliv og naturvern. 

Forfatteren av bind l, førstekonservator dr. Edvard K. Barth, Zoologisk Museum i 
Oslo, har i en årrekke selv bodd i Rondane midt inne på fjellet med sin familie året 
rundt og han, mildt sagt, godt kjent i og sterkt knyttet til dette praktfulle stykke av 
norsk natur. Gjennom hele boken merker man hans trang til å gi fra seg, til å dele med 
oss andre, den rikdom av inntrykk og mangesidige viten han sitter inne med om Ron-

Fangstgrav for villrein i Rondane. (Foto: Edv. K. Barth.) 
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dane. Han er utdannet ekspert på det naturfaglige, men på en enestående måte kan han 
også behandle kulturhistoriske sider ved nasjonalparken. Det er spesielt de eldgamle 
fangstgravene for villrein som har fanget Barths interesse. Omkring 400 fallgraver, noen 
2 m dype, med bågåsteller, standplass for jegere, og kjempesystemer av ledeg jerder, ja og 
trespilene som holdt kamuflasjeteltet, har han funnet. N oe fra 100 år f.Kr., men det 
meste fra 12-1 300-årene. 

Etter dr. Barths initiativ foreligger nå fra NGO det første kart 1:50000 i en serie 
på fem over Rondane. Det følger boken som bilag - et funn for fotturister. Det er 
også lister over planter og dyr i nasjonalparken, fredningsbestemmelser, forvaltning, 
overnattingsmuligheter, litteratur m.m. 

Boken er spekket med praktfulle fotos til dels i farger og teksten er meddelende og 
engasjerende. 

Jørgen A. Pedersen. 

SIGMUND SIVERTSEN og KRISTEN KROGH: 
Norges nasjonalparker, bind 2, Børgefjell. 
Lutherstiftelsens forlag, Oslo 1971. Bd. 2, 95 s. Kr. 64,-. 

Den 9. aug. 1963 ble et ca. 1000 km2 stort fjellområde mellom Trøndelag og Nord
land fredet under betegnelsen «Naturfredet område BØrgefjell». Senere har BØrgefjell 
fått status som nasjonalpark, og er med det vår nest eldste, etter Rondane nasjonalpark. 
I den nye bokserien som Lutherstiftelsens forlag nå har startet utgivelsen av, «Norges 
nasjonalparker» har derfor bok nr. 2 fått tittelen Børgefjell. ' 

Boken er en fin naturskildring i tekst og bilder av Børgefjell, samtidig ', som vi får en 
god beskrivelse av områdets geologi, klima, vann og vassdrag, flora og fauna. For en 
ikke-botaniker er det særlig interessant å lese om hvordan klima og berggrunn tydelig 
bestemmer utformingen av vegetasjonen som i sin tur så sterkt bidrar til å gi land
skapet sin spesielle karakter. 

BØrgefjell har lenge vært kjent for sitt fugleliv, men bortsett fra mer eller mindre 
tilfeldige registreringer av fugl og pattedyr, er områdets Øvrige dyreliv enda ikke under
søkt. Floraen har derfor fått en bredere omtale enn faunaen. 

Ellers i boken finner vi opplysninger om fredningsbestemmelser, forvaltning, adkomst
og overnattingsmuligheter og om jakt og fiske. 

Reidtn Borgstrøm, 

DAGFINN SKJELLE: Nord på Dovrefjell. 
Gyldendal Norsk Forlag AlS 1971. 96 S., 110 foto , format 26 X 20 cm. 
Pris innb.: kr. 75,-. 

«Nord på Dovrefjell » er en naturskildrende kosebok beregnet på det brede publikum. 
At Skjelle er naturfotograf, og en god sådan, slår en i øynene etter å ha bladd kun få 
sider. Han får frem ikke bare det dramatiske, men også varheten og det opprinnelige i 
Dovrefjells natur. Hovedvekten av fotoene er lagt på moskus (28 foto), landskap (34) og 
planter (22). 

Kvalitetsmessig står teksten imidlertid i et dårlig forhold til fotomaterialet. Forfatteren 
henfaller gang på gang til bruk av utslitte adjektiver og stemningsbilleder. At han kom
mer med et par tvilsomme påstander er også på minussiden, Er et moskusdyrs viten
skapelige verdi kr. 20000? Er en grågåsflokk over Dovre på vei mot nord et sikkert 
vårtegn i fjellet? 

Da teksten imidlertid utg jør y,j anbefales denne billedboken. 

Kjell-Petter Preus-Pettersen. 
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RUPER T BARRINGTON: Fuglevennens have. 
Borgens Forlag, København 1971, 113 s. Pris kr. 30,-. 

Det er sikkert mange hageeiere som kunne ønske seg et rikere fugleliv omkring seg. 
l denne bok vises i tekst og tegninger hvordan man med små endringer kan gi hagen de 
rette betingelser for at fuglene skal trives der. Forfatteren legger særlig vekt på utvel
gelse av trær og busker som er mest tiltrekkende og egnet til reirplasser. Han kommer 
også inn på hvordan man lager kunstige reirplasser som fuglekasser o.l. Også temaer som 
for og foringsteknikk blir behandlet og nødvendigheten av utkikksposter, soveplasser og 
fuglebad understrekes. Forfatteren gir også en oversikt over de mange fiender småfuglene 
har og over farene som truer deres eksistens. 

Boken anbefales alle fuglevenner som vil gi fuglene en håndsrekning i kampen for 
tilværelsen. 

ROGER ENG VIK: Fuglene på Runde. 
Sunnmørsposten, Ålesund 1971. 68 s. Kr. 19,50. 

Fridtjof Mehlum. 

Både de som har besøkt fuglefjellene på Runde og de som bare har hørt eller lest om 
denne eventyrøya kan nå glede seg over en praktfull trykksak - i både sv/hv og farger. 
Roger Engvik er kjent som en dyktig fotograf, og her har han lagt opp til en fulltreffer. 
De 80 fotografiene er fremlagt i en artistisk layout, og all tekst er presentert på norsk, 
engelsk og tysk i parallelt lØpende sats. 

Bildeheftet innledes med en beskrivelse av «millionbyen i havet» , og i etterskriften 
appellerer Engvik til alle som besøker Runde om å respektere de vernetiltak og regler 
som gjelder for ferdselen på øya. Han inviterer til en enestående fugle- og naturopp
levelse, men minner oss om at vårt besøk kan komme til å bety en fare for freden 
fuglekoloniene. 

Edvard K. Barth. 

D. BLUME: Spechte fremder Lander. 
Die Neue Brehm-Biicherei, nr. 434, Ziemsen Verlag, Wittenberg Luther
stadt, 1971. 117 s. 12,40 DM. 

På noe over hundre sider forsøker forfatteren å gi en fremstilling av verdens 183 
spettearter. En skjønner da at enkelte arter bare såvidt nevnes, og at et mindre utvalg 
omtales nærmere. Disse er gjerne typiske eller spesielt interessante artsrepresentanter for 
de enkelte grupper. 

Boka innledes med et avsnitt om spettenes biologi generelt. Mange interessante anato
miske detaljer nevnes, som viser spettenes spesialtilpasning. Tenk bare på hvorfor spettene 
ikke får hjernerystelse aval! hakking og tromming, eller hvor de gjør aven tunge som 
kan være over 10 cm lang. Mange ukjente og eksotiske spetter, deres utbredelse og til 
dels merkelige levevis blir så omtalt i de øvrige 6 avsnitt. Hvor mange visste f.eks . at en 
spett på steppene i Peru-Bolivia hekker i kolonier langs elvebredder o.l. slik som våre 
sandsvaIer ? 

Forfatteren er rydelig interessert i spettenes etologi (oppførsel) , og dette emnet nevnes 
derfor ofte. Dette er jo forØvrig et forsømt emne for mange fuglers (og dyrs) ved
kommende. 

Boka gir i det hele tatt en kortfattet og interessant oversikt over verdens spetter. Den 
er greit illustrert med tegninger og 4 farveplansjer av utvalgte arter som gjerne er spe
sielt omtalt i teksten. 

Karl Hagelund. 
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H. MENZEL: Der Gartenrotschwanz. 
Die Neue Brehm-Biicherei, nr. 438. Ziemsen Verlag_ Wittenberg Luther
stadt, 1971. 123 s. 10,00 DM. 

Med denne boken om rødstjerten har Neue Brehm-Biicherei bidratt med nok en fin 
monografi av det slaget forlaget nå skulle være godt kjent for. Det har jo blitt en del 
monografier med årene. 

På drøye hundre sider får vi en god innføring i forfatterens viten om rødstjerten. 
Men det må innrØmmes at boka bærer preg av at forfatteren og det vesentlige av ma
terialet er fra Tyskland. Monografien følger det tradisjonelle opplegget med systematikk 
og beskrivelse som innledning til et stort avsnitt på 63 sider, hvor hekkebiologien omtales 
fra hannenes ankomst til fuglene forlater hekkeområdet. Et kapittel om næringen viser 
at rødstjerten spiser et godt assortert utvalg av insekter. Videre får vi greie på trekk
veier, alder o.l., og det er morsomt å konstatere at norske ringmerkingsresultater er med 
i dette puslespillet. Av mer spissfindige ting kan nevnes bastardering med svart rød 
stjert, bigami og rødstjert som vertsfugl for gjøk. 

Boka er greit illustrert med tegninger og fotos, selv om noen av de tradisjonelle reir
bildene kunne vært erstattet med f.eks. hekkebiotoper i andre land. Litteraturlisten til 
slutt i boka er svært omfattende og enda mer uoversiktlig. Det tjener ikke til forlagets 
ros å være så knipen på sideantallet. 

Karl Hagelund. 

JAN ETHELBERG 1971: En sommerfugl blir til. 
Oversatt av Tormod Oksefjell. Dreyers Forlag, Oslo. 20 s. Kr. 9,80. 

Dette er en vakker liten trykksak som i tekst og fargefotografier skildrer utviklingen 
av sommerfuglen dagpåfugløyet, Nymphalis io, fra den kommer fram og legger egg om 
våren til neste generasjon gjør seg klar for overvintring om høsten. Nesten to tredje
deler av de ryve sidene er fargefotografier med korte tekster. Beskrivelsen av sommer
fuglens utvikling er gitt liv ved at den er formet som en fortelling om gutten Ola og 
hans opplevelser med sommerfuglen. De fleste fargebildene skildrer hudskifter. De er " 
gode og meget godt reprodusert. Heftet er utgitt både på nynorsk og bokmål. Det egner 
seg utmerket, og anbefales, til bruk i undervisning av barn. 

Reidar Mehl. 

GESA HARTMANN-SCHRODER: Annelida, Borstenwurmer, 
Polychaeta. 
I serien: Die Tierwelt Deutschlands. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1971. 
594 s., 191 fig. Pris: 128,50 DM. 

Polychaetene har likesom tradisjonelt her i landet vært regnet som en «vanskelig» 
dyregruppe som de fleste, både studenter og viderekomne zoologer, helst har villet gå i 
en stor bue utenom. Dette er synd, for det dreier seg jo om en meget central dyregruppe, 
og dertil kommer at det for en stor del er vakre dyr som det rent estetisk er tiltalende å 
beskjeftige seg med. En hovedårsak til denne «polychaetskrekken» blant norske zoologer 
har sikkert vært mangelen på egnet litteratur. Fauvels oversikt i «Faune de France» dek
ker bare delvis vårt behov, og begynner dessuten å bli litt gammel. 

Hartmann-Schriiders bok ligger adskillig nærmere det vi trenger, da den ikke inn
skrenker seg til bare de former som er kjent fra ryske kyster, men også tar med Nord
sjøen, Skagerak, Kattegat og Øresund, og den vil langt på vei avhjelpe savnet. Det er 
vesentlig bare det arktiske innslaget ·i vår fauna som ikke er med. 

Boken inneholder først en oversikt over polychaetenes bygning, forplantning, utvik
ling, økologi og biologi, foruten råd om innsamling og preparering. Hoveddelen av boken 
opptas av bestemmelsestabeller og beskrivelser av familier, slekter og arter, med an
givelse av utbredelse og også artenes økologi og biologi så langt det er kjent. Til slutt 
kommer en dyregeografisk oversikt. 
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Det er nesten litt trist at Hartmann-Schroder ikke har forsøkt å bruke de nyer~ for
slag til en mere naturlig inndelingen av 'p0lychaetene, . men freII?-deles holder seg ul den 
gamle inndelingen i to «ordener», Errantta og Sedentarta. ForØvng har hun med ?ell søkt 
å bringe nomenklaturen opp til dagens syn. Her og der kan man være. uenig! ~ennes 
oppfatning, som f.eks. når hun slår. sammen Glycera capttata og G. lapidum ul en are 
mens ungdomsstadiet av Polyphysta eraISa 0.rpretthol?es so.m en e?en slekt og art. 
Lipobraneh(i)us ieffreysii. Det stemmer ikke nar hun sIer at lllg~n epltok~ Glyeera alba 
er kjent (undertegnede har i 1941 beskrevet 3 til~eller), og d~ epltoke stadIer av Gontada 
og Glycinde er ikke nevnt. Men dette er bare pIrk sammenltgnet med .det vel! av over
siktlige opplysninger boken gir. Figurene er for en stor del forholdSVIS enkle. strekteg
ninger, dels originale, dels hentet fra andre forfattere, men ?-ettopp denne ~eknlkken har 
vist seg heldig for å få frem de karakteristiske og vesentltge trekk og kjennetegn hos 
polychaetene. . • . . 

Boken vil være av meget stor verdI for fagfolk og studenter, og ogsa Ivnge amatør
zoologer utstyrt med en god binokularlupe og helst et brukbart mikroskop, vil kunne ha 
stor nytte av den. 

c. StØp-Bowitz. 

NJF's arbeidsgruppe for nematologi: Nematoder på Vaxter. 
LT's forlag, LTK, Stockholm, Borås 1971. 160 s. Kr. 40,- . 

Nematoder som lever som parasitter på planter spiller en stadig større Økono~isk 
rolle, samtidig som de senere års forskning har gitt oss langt større kunnskap om dIsse 

dyrene. . f· I . 
I bokas første kapittel gis en generell beskrivelse av nematoders anatomI og YSIO ogl 

og en systematisk oversikt over slekter Deretter følger en omtale av ?e enkelte arter, o~ 
naturlig nok er det lagt mest vekt pa de arter s.om har størst betydnln~ som skadedyr I 
Skandinavia. Ved bekjempelse av nematoder ullegges forebyggende ultak størst vekt. 
Boka gir derfor en god oversikt over spredningsmuligheter og likeså om de omfattende 
tiltak for å hindre smittespredning. Det er også interessant å lese om de resultater som 
er oppnådd i arbeidet med å skaffe resistente sorter. I siste kapittel finnes en nyttig 
orientering om prøvetakings- og undersøkelsesmetoder. . . 

Boka har gode illustrasjoner. Språket er svensk, men en rekk.e spesIaItster fra de nor
diske land har bidratt med stoffet, som er redigert av Sven Blllgefors, K. Llndhart o~ 
Magne Støen. De tre redaktører er alle medlemmer av Arbeidsgruppen for nematologl 
innen Nordiske ]ordbruksforskeres Forening (N]F). 

Det er gledelig at vi for første gang har fått ei bok om denne ~arasittgruppe på 
skandinavisk språk og tilpasset skandinaviske forhold. Selv om boka I første rekke er 
beregnet på folk med tilknytning til jord- og hagebruk, kan den ttygt anbefales alle som 
er interessert i denne dyregruppe. 

Trygve Rygg. 

MARCIAL-ROJAS, RAUL A. (ed.) 1971: Pathology of Protozoal 
and Helminthic Diseases with Clinical Correlation. 
The Williams and Wilkins Company, Baltimore. 1010 pp. 

Svekkelse eller død på grunn av sykdom forårsaket av parasittiske protozer og mark 
er fortsatt et kjempemessig helseproblem, spesielt i utviklingslandene. Problemer av 
denne art er heller ikke ukjente for den industrialiserte del av verden, og med det sta
dig økende samkvem over landegrensene vil slike sykdomstilfelle i stigende grad dukke 
opp i nye områder. En av vanskene i arbeidet m~d disse sykd?mmene har væ:t ~an
gelen på en samlet oversikt over de sykdomsfrembnngende parasIttene og deres vuknlllg. 

Boken «Photalogy of Protozal and Helminthic Diseases » har eliminert mye av denne 
vansken. Dens 58 kapitler omfatter alle de mest utbredte og kjente parasittsykdommene 
som trypanomiasis, leishmaniasis, amøbiasis, malaria, schistosomiasis, fascioliasis, c.lo
norchiasis, diphyllobothriasis, ascariasis, loiasis osv., men i tillegg er det også utførltge 
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omtaler av mindre «etablerte» lidelser som anisakiasis, toxacanasls og pentastomiasis. 
Kapitlene om de enkelte sykdommene inneholder overs!ktlige. under~apitler om parasit
tens morfologi og Iivscyclus, patologi, klinisk korrelaSJon, dlagnosukk og behandllllg. 
Omfattende og up to date litteraturlister er inkludert. De tallrike fotografiene av patolo
giske reaksjoner er gode og instruktive, mens boken skjemmes ved at flere av illustra
sjonene av parasittenes morfologi og livscyclus er svært dårlige. 

De enkelte kapitlene er skrevet av eksperter som arbeider og lever i de områdene hvor 
sykdommene forekommer. Kapittelet om diphyllobothriasis som i sto~ grad bygger på 
finske og norske forskningsresultater, er skrevet av professor Rolf V Ik ved ZoologIsk 
Museum i Oslo. 

Odd Halvorsen . 

GUNTER S. STENT: Molecular geneties. An introductory 
Narrative. 
W . H. Freeman and Company Limited. Publication date 26 ]uly 1971. 
650 s., 282 ill. ;lO 5.10 

Professor Stent har i mange år vært en av de ledende forskere i molekylær-genetikk 
og har undervist i dette faget i 22 år. Hans engelske kollega, William Hayes, publiserte 
en meget avansert bok i dette samme felt i 1964. Stents bok derimot, er beregnet på 
«undergraduate students». 

Boken begynner med et bilde av Mendel og et kapittel om klassisk genetikk, men går 
allerede på side 30 over til å behandle cellekjerni. D ermed er man straks inne på det 
molekylære plan, og leseren vil raskt oppfatte at det er en fordel å ha en del kjennskap 
til biokjemi. 

Det er i alt 21 kapitler som blant annet omhandler genetiske fenomener som trans
formasjon, transduksjon, lysogeni , konjugasjon og meget mere. Stent prØver i boken å 
følge den historiske gang i utviklingen på dette område. Han beskriver derfor de nøkkel
eksperimenter som er gjort og diskuterer teorien rundt disse. Etter hvert kapittel er det 
referert til mer spesialisert litteratur. 

Molekylærgenetikken er en ung vitenskapsgren, og det er også et inntrykk man får 
ved å se på de som deltar i internasjonale symposier og møter. Bildene i Stents bok av 
kjente forskere har forynget forskerne med omkring 20 år. Noen er forynget i den 
grad at de var nesten ugjenkjennelige for anmelderen. 

For norske biologer vil jeg anse boken for å være meget avansert. Til de som har mot 
til å begynne på boken, kan jeg si at de kan glede seg til å få innblikk i det felt av 
biologien som har vært i raskest utvikling etter krigen, og de vil få innblikk i det 
fundamentale innen all biologi. Boken er allerede innført i undervisningen ved Universi
tetet i Oslo. 

Øistein Strømnæs. 

MICHAEL KLEMM: Zoologisches Worterbuch. 
Palaarktisc~e Tiere. Teil 1. Wirbeltiere. 
Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1969, 5 hefter, 400 s. 98,- DM. 

I 1969 begynte Paul Pareys forlag utgivelsen av denne zoologiske ordboken som har 
kryss referanser på palearktiske virveldyrnavn. Tysk/latin/russisk og Russisk/latin/tysk. 
Dessuten er det bakerst i boken et latinsk register som henviser til sidenummer i både 
den tysk/russiske og russisk/tyske del. Helt tilslutt er det en liste som gir de fullsten
dige autornavn for alle autorforkortelser som blir brukt i de latinske navn. 

Med det utstrakte behov man har for å konsultere tysk og russisk litteratur når det 
gjelder både systematikk, dyregeografi, økologi, parasitologi, veterinærmedisin og human
medisin er en slik ordbok som her Michael Klemm har forfattet, av uvurderlig verdi for 
en rekke kategorier av forskere. Bd. I omfatter samtlige virveldyrarter som det fins 
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tysk eller russisk navn på. Det betyr ikke at samtlige palearktiske virveldyr er angitt, 
men det er ikke mange som mangler. Og de som mangler er det ingen fare med, for for 
dem er det latinske navn nødvendigvis blitt anvendt i den litteratur man arbeider med. 
Jeg ser frem til fullførelsen av del 2: «Wirbellose». 

Forfatter og forlag må gratuleres med initiativ og resultat, og boken anbefales for et
hvert bibliotek som skal betjene biologer i videste forstand. 

Rolf Vik. 

FORENINGSMEDDELELSER 

Per Høst in memoriam 

Per HØst, æresmedlem av Norsk Zoologisk Forening for sitt arbeid for å fremme kjenn
skapen til og interessen for først og fremst norsk dyreliv, sees her som feltzoolog i ferd 

med å merke en sel. 

62 

Per HØst døde 27. desember 1971. 
Den 2. november, ved Norsk Zoologisk Forenings 25 års jubileum, var han for siste 

gang i foreningen og viste sine filmer, og fortalte spennende og fascinerende om dyr og 
om små og store opplevelser fra sitt liv som zoolog. Under møtet ble han også aven stor 
og enstemmig ekstraordinær generalforsamling valgt til foreningens æresmedlem som 
erkjennelse for det arbeidet han har gjort for å fremme kjennskap til og interessen for 
norsk dyreliv; for å sitere noen ord fra utnevnelsen: «Få har som han etterlevet for
eningens formålsparagraf.» 

Per HØst ble født i 1907. Allerede tidlig streifet han om i de dengang ganske ube
rørte områdene i Bærum, og her ble hans interesse for dyrelivet vakt og den interessen 
sviktet han aldri. Etter artium på Stabekk gymnas begynte han å studere ved Universitetet 
i Oslo og gled fort inn i miljøet på Zoologisk Laboratorium. I en rekke år var han 
vitenskapelig assistent ved laboratoriet. Glødende opptatt av mange problemer satte han 
igang med studier av vekslinger i rypebestanden, oppdrett av ryper, ørretundersøkelser i 
Setesdalsheiene, fuglelivet på Hardangervidda og flere andre ting. Senere kom han med 
som deltager i den stort anlagte undersøkelsen av selenes biologi som den norsk-russiske 
selfangstkommisjonen satte igang. Han fulgte med selfangstskutene og var hele tiden intest 
opptatt med å studere selenes liv og samle prØver av alle slag. Det var særlig klappmyssen 
som interesserte ham, og her ble det etterhvert et ganske stort arbeide som b~gynte å ta 
form. I 1938 dro han over til USA og var en tid knyttet til American Museum of 
Natural History i New York og andre forskningsinstitutter. På mange ekspedisjoner til 
sumpområdene i Everglades i Florida, Galapagos, Mellom-Amerika og Columbia stu
derte og filmet han både dyreliv og livet blant primitive indianerstammer. Krigen ble et 
avbrudd, han var da i Little Norway og gjorde en stor innsats med film og foredrag for 
å spre goodwill for Norges sak i USA. Alle hans notater og alt materiale fra sel under
søkeisene lå igjen i Norge, og ved en fatal misforståelse ble alt kastet i 1945 under en 
opprydding i en kjeller nær Klingenberg kino. Noen ryske boktitler gjorde at en trodde 
det var tyske etterlatenskaper. Det var lite fristende å begynne på nytt, og etter hvert ble 
filmarbeidet det viktigste for Per HØst. Han laget mange dokumentar-filmer. Noen :tv 
dem er blant de beste som er laget i Norden, for eksempel: «Noen glimt av sjødyr i Oslo
fjorden», «Fra dyrelivet i Oslomarka» eller «Fra Chocoindianerne i Columbia». En større 
film som også vil bli husket er den store samefilmen «Same Jakki» fra 1957. De aller 
fleste av filmene viste han på NZF-møter. Han var en av de få som aldri sa nei når 
foreningen ba ham. Han hadde en lykkelig evne til å popularisere og til å fortelle så 
alle ble grepet. En ting har alltid vært sikkert, sto Per HØst på programmet så kunne en 
være sikker på at det ble rekord fremmøte i Norsk Zoologisk Forening. Den siste store 
saken han kjempet for var fredning av Las Marismas i Andalucia i Spania, områdtt som 
blant annet er vinterbeite for de nordiske grågjessene. Med film og foredrag og blant 
alle sine mange venner gikk han inn for dette og har en stor del av æren for at mer 
enn en million kroner kom inn til innkjøp av et 15 kvadratkilometer stort område som 
nå er fredet. Sammen med de områdene den spanske stat har fredet danner det en stor 
nasjonalpark. 

Når Per HØst nå er borte har Norsk Zoologisk Forening mistet en god venn og norsk 
dyreliv en av sine ivrigste forkjempere. 

Bengt Christiansen, NZF's formann. 

De viktigste publikasjoner av Per Høst. 
1930: Rypeundersøkelser på Sørlandet sommeren 1929. NJFF tidsskr. h. 5. 

Med vekt og mikroskop blandt rypene i Setesdalsheiene. (Landkjenning. Arenda~ 
1930.) 
Undersøkelser over ryper og skogsfugl på Sørlandet sommeren 1930. NJFF tidsskr. 
h. Il. 

1935: Spolorm-infeksjon som dødsårsak hos tårnfalk (Falea tinnuneulus). Norsk Orn. 
tids. 1933/34: 70. 
Trekk av dyrelivet på Hardangervidda. NJFF tidsskr. 1935. 83 sider. 

1936: Foreløpig orientering om N.J.F.F.'s viltundersøkelser og forsøk med viltpleie. 
NJFF tidsskr.: 127-137. 
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Arvelig katarakt hos hunder. Norsk Veterinær-Tids. nr. 6 1936. 27 sider. 
1937 : Nyere resultater fra vilpleiens områder. NJFF tidsskr. 

Vekslinger i viltbestanden og iltt om deres årsaker. NJFF tidsskr.: 268-279. 
Viltpleie, viltutsetning og viltsykdommer. Bergens ].F.F. årb.: 43-53. 

1938: Trekk av amerikansk viltpleie. NJFF tidsskr. 
Forsøk med oppdrett av ryper. N]FF tidsskr. 33 sider. 

1942: EHect of light on the moults and sequences of plumage in the willow ptarmigan. 
The Auk 59: 388- 403. 

1951 : Hva verden viste meg: fra Ishavet til jungelen. Oslo, Asch., 1951 og ny utg. 1952. 
Oversettelser: Kbh. 1952, 1959. London, 1953, 1956. Helsinki, 1954. Milano, 
1958. Zagreb, 1960. Berlin, 1952 + flere . 

1964: The Laplanders ; Europe's last nomads. Oslo, 1964. 
1970: Las Marismas. Sterna 9: 197- 200. 
Redaktør av norske utgaver: 
1963: Verdens dyreliv 3: Herald, Earl. Fisk. Oslo, 1963. 
1964: Verdens dyreliv 4: Klots, A. B. Insekter. Oslo. 1964. 
1965: Verdens dyreliv 5: Buchsbaum, R. Hvirvelløse dyr. Oslo, 1965. 
1966: Verdens dyreliv 6: Schmidt, K. P. Krypdyr. Oslo, 1966. 
1967: Verdens dyreliv 7: Cochran, D. M. Amfibier. Oslo, 1967. 
Medal'beidel' i: 
1938-1939: Oslo-marka. Oslofjorden. 3 b. Oslo, 1938-1939. 
1946: Rolf, M. Bildet lever. Oslo kameraklubbs fotokavalkade 1921-1946. Oslo, 1946. 
1970: Jordens dyreliv 5: Fisker, padder, krypdyr. Oslo, 1970. 

Rettelse til referat fra festmøtet, det ekstraordinære årsmøte, 2. november 1971 I 
Fauna nr. 4 1971. 
, I referatet fra festmøtet 2. november har det sneket seg inn en trykkfeil som gjør en 
setning uforståelig. Siste setning i nest siste avsnitt skal være: «Herr Erling Stensrud 
gartulerte jubilanten og takket på amatørenes vegne for det Norsk Zoologisk Forening 
hadde betydd for dem." 

Ny dr. philos. 

Havforsker Gunnar Nævdal ble 18. desember 1970 kreert til dr. philos. ved Universi
tetet i Bergen. Doktoravhandlingen: «Protein polymorphism used for identification of 
population units of clupeoid fishes » , besto av seks arbeider og en oversiktsartikkel. Det 
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var undersøkelser av arvelige van as Joner hos sild og brisling med identifisering intra
spesifikke grupper for øye. 

Dr. Nævdal påviste individuelle variasjoner i blodproteiner og enzymer hos begge 
artene og i en del tilfeller ble også nedarvingsmåten klarlagt. Det ble også påvist varia
sjoner mellom populasjoner i frekvensfordelingene av de arvelige variantene. 

Gunnar Nævdal er født i Lindås i 1936, og han ble cand. real. i 1965. Derpå var han 
vitenskapelig assistent ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt til han ble hav
forsker Il samme sted i 1970. 

Nævdal har også publisert arbeider vedrørende populasjonsgenetikk hos andre fiske
arter enn sild og brisling og hos marine pattedyr. 

I . A.P. 

Fra Naturstellkomileen. 
Norsk Zoologisk Forening sendte den 2l. september 1971 følgende brev til Industri

departementet og kopi derav til Kommunal- og arbeidsdepartementet og til Norges 
Naturvernfor bund : 

Ad verneplan for vassdrag 

Norsk Zoologisk Forening har med forundring fulgt saksbehandlingen aven lands
omfattende verneplan for våre vassdrag. Stortinget gav allerede i 1959 grønt lys for en 
slik utredning. 

Vi har nylig mottatt Sperstad-utvalgets rapport om vassdrag som bør vernes og skal 
i det følgende knytte noen kommentarer til denne. Vi har samtidig mottatt . en innstilling 
fra Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, men ser ingen grunn til å 
kommentere den. Det må bli Industridepartementets og Kommunaldepartementets sak 
å vurdere Hovedstyrets partsinnlegg på linje med alle andre berørte institusjoner og 
organisasjoners partsinnlegg under ett. 

Det spesielle ved det såkalte Sperstad-utvalg er at det har hatt en allsidig sammen
setning. Vi har grunn til å regne med at dette utvalgs saksbehandling har vært preget 
av moderne naturverntenkning. Det må være innlysende at Vassdragsvesenet alene ikke 
kan være den rette instans til, på vegne av Norges befolkning, å avveie de mange inter
essemotsetninger som knytter seg til vassdragsutbyggingen. Det trenges et ganske annet 
«team work» for å kunne utrede og avveie så kompliserte problemer. 

Primært er det behov for kraft som må klarlegges i alle detaljer. Så lenge ca. 45 % 
av vår elektrisitetsforsyning går til «særlig kraftkrevende industri », vil vi som biologer 
måtte sette et stort spørsmålstegn ved påstanden om at fossekraften er «ren» kraft. B1'Uken 
av kraften blir langt fra ren. Tvert imot blir mangeartede økosystemer utsatt for industri
forurensninger av mer og mindre ukontrollerbar art. 

Den moderne naturverntanken innebærer en planmessig ressursutnyttelse. Vi må der
for stille krav om en høyst allsidig vurdering på f01'hånd, en avveiing av de mange
artede interesser på lang sikt, og en klarlegging av så vel nytte som skadevirkninger -
ikke minst under en økologisk synsvinkel. Og her kreves det en vurdering på landsbasis. 

Det er meget tungrveiende når Sperstadrapporten sier: «Utvalget mener at det forslag 
til verneplan som det legger fram, er fullt realiserbart også ut fra hensynet til energifor
syningen.» Vi mener at det er uforsvarlig pr. idag å bestemme seg til å foreta store, 
irreversible inngrep i vår natur før sikrere prognoser for kraftbehovet i fremtiden fore
ligger. 

Visse vassdrag må sikres ikke bare mot kraftutbygging, men samtidig mot andre 
former for forstyrrelser av naturmiljøet. For å kunne verne våre vassdrag med sikte på 
en naturlig utfoldelse av dyrelivet må hele nedbørfeltet beskyttes drastisk. 

Norsk Zoologisk Forening slutter seg uforbeholdent til Sperstad-urvalgets innstilling 
om permanent, henholdsvis tidsbegrenset, vern av visse vassdrag. Vi forutsetter at ingen 
separate konsesjonssaker må avgjøres før en landsomfattende og tilfredsstillende vurdert 
verneplan for våre vassdrag er vedtatt. 

Ved senere vurderinger av de enkelte konsesjonssaker må konsekvensene for dyrelivet 
allsidig belyses ut fra intensjonene i Naturvernlovens § 2. Heri inkluderer vi konsekven-
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sene av bygging av særlig kraftkrevende industri som skal bruke store deler av visse 
kraftverks kapasitet. 

Vi ser det som en meget preserende sak at gyldigheten av Naturvernlovens § 2 blir 
iverksatt innen flere kraftutbygginger blir realisert - mer og mindre i tilknytning til 
storindustri. 

Bengt Christiansen, 
universitetslektor / formann. 

Følgende bre ble 8. 11. 1971 sendt fra NZF til Alesund kommune v/ordfører Gustav 
Flisnes: 

Krykkjekolonien IAlesund 

Norsk Zoologisk Forening er gjennom presse og TV blitt kjent med at krykkje
kolonien i fjellet på RØnneberghaugen i Alesund sentrum er truet av ødeleggelse. D enne 
fuglekolonien, som gjør at Alesund kan kalle seg «verdens eneste by med fuglefjell», er 
helt enestående innen ornitologien, og som sådan mener vi at dette angår ikke alene 
Alesund, men hele landet, - ja dette er så unikt at vi mener at dere er internasjonalt 
ansvarlige for dette naturfenomens bevarelse. For Alesund by er fuglefjellet utvilsomt 
også en stor turistattraksjon. 

Norsk Zoologisk Forening vil derfor henstille til Alesund kommune å bevare den 
særegne krykkje-kolonien på RØnneberghaugen for fremtiden. 

For styret: Marit E. Christiansen, sekretær. 

World Wildlife Fund i Norge 
W.W.F. i Norge har bedt NZF om hjelp i sin streben etter å sikre natur og dyre

arter i N orge og gir følgende orientering om hva W .W.F. står for: 

La oss tenke på fremtiden! 
Verden er omsider blitt klar over at meget av atomalderens fremskritt også har farlige 

bivirkninger. Det er vårt ansvar at de bringes under kontroll , slik at de ikke får ødelegge 
vårt livsmiljØ. Men tiden er knapp. I løpet av den siste menneskealder har vi påført 
våre naturlige omgivelser større skade og belastning enn den som har skjedd gjennom 
tidligere hundretusener av år. Meget av ødeleggelsen har global karakter og kan bare 
stanses gjennom er utstrakt internasjonalt samarbeide. WORLD WILDLIFE FUND har 
vist at det nytter å drive et effektivt vern av ressurser og naturherligheter over lande
grensene. 
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World Wildlife Fund 
ble dannet i 1961 under ledelse av Prins Bernhard av Nederland, og har senere fått til
slutning fra seksten land i Europa, Nord- og Syd-Amerika, Afrika og Asia. Ytterligere et 
halvt dusin underavdelinger er under forberedelse. WORLD WILDLIFE FUND INTER
NATIONAL har hovedkvarter i Morges i Sveits og samarbeider der intimt med Inter
national Union for the Conservation of Nature (IUCN). 

WORLD WILDLIFE FUND har samlet inn mer enn seksti millioner kroner til sitt 
omfattende arbeide og har støttet over 500 verneprosjekter i forskjellige deler av verden. 
Det var f.eks. W.W.F. som stod bak etableringen av det store narurreservatet Las Maris
mas i Spania, som bl.a. er av vital berydning som vinterkvarter for mange skandinaviske 
fuglearter. (W.W.F. i N orge ga nærmere 400000 kr. til dette prosjektet.) I 1968-69 
bevilget W .W.F. nesten 180 000 kr. til bredt anlagte srudier av isbjørbestanden i Sval
bardområdet. 

Også vi! 
Det er en selvfølge at vi i Norge, med en høy levestandard og et høyt opplysnings

nivå, g jør hva vi kan for å begrense kortsynt misbruk av verdens naturressurser. Det var 
derfor på høy tid at N orge kom med i WORLD WILDLIFE FUND. Den norske under
avdelingen ble stiftet 14. desember 1970. H.K.H. kronprins Harald er stiftelsens presi
dent. Brukseier Haakon S. Mathiesen og advokat Knut Rom er henholdsvis formann og 
sekretær. Staten er representert i styret ved ekspedisjonssjef Helge Christensen i Land
bruksdepartementet. W.W.F. i NORGE har et eget faglig råd, sammensatt av frem
stående vitenskapsmenn som bistår styret i dets arbeide. Dr. Yngvar Hagen ved Statens 
Viltundersøkelser er rådets formann. 

W.W.F. har en rekke aktuelle og påtrengende oppgaver i Norge. I dag står store rov
dyr som ulv og bjørn i fare for å forsvinne for godt fra vårt land. Visse områder bør 
sikres som reservater for våre viltarter. Kontroll og oppsyn bør utbygges i samarbeid med 
våre myndigheter, og spesielle skadesikringsordninger opprettes. 

Også De? 
Kontakt med natur og villmark er et behov for det 20. århundres mennesker - en 

uerstattelig kilde til trivsel og inspirasjon. WORLD WILDLIFE FUND's vernearbeid er 
derfor uhyre viktig. Det vil koste penger, endog mange penger. Men her er det ikke 
spØrsmål om vi har råd, her er spørsmålet om vi har råd til å la være. 

Vil de være med på W.W.F.s internasjonale hjelpearbeide nå? Midlene vil bli anvendt 
i beste samarbeide med våre myndigheter og med andre organisasjoner, og etter råd fra 
våre fremste vitenskapsmenn. Vi håper derfor på et besluttsomt ja til WORLD WILD
LIFE FUND. Alle bidrag kan føres til fradrag på selvangivelsen og innsamlingen er god
kjent av Næringslivets Innsamlingskontroll. Støtten til WORLD WILDLIFE FUND bør 
være en samvittighetssak for hver og en av oss. 

Støtte gjennom medlemskap 
Såvel privatpersoner som organisasjoner, bedrifter, institusjoner o.a. kan støtte WORLD 

WILDLIFE FUND I NORGE. Medlemskap registreres ved pengebidrag - stort eller lite. 

WORLD WILDLIFE FUND I NORGE 

Postadresse Prinsens gt. 22, Oslo 1. 
Postgiro nr. 500 320. Bankgiro nr. 900 320. 

Ved henvendelse til W.W.F. i N orge kan man få nærmere opplysninger om organisa
sjonen og dens virksomhet, planer, regnskaper osv. Fullstendig orientering vil forØvrig bli 
gitt på W.W.F.s årsmøter, hvor medlemmene er velkommen til å delta. 
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ARSMØTE 

Norsk Zoologisk Forenings medlemmer innkalles med dette til årsmøte 

tirsdag den 21. mars 1972 kl. 19.30 

Universitetet, Blindern, Den nye biologibygningen, inng. Blindernvn. 

Dagsorden: 

l. Arsberetning 
2. Regnskap 
3. Kontingent 
4. Orientering 
5. Valg 
6. Neste årsmøte 
7. Innsendte saker 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være arbeidsutvalget i hende innen 10. mars. 
Adr.: Norsk Zoologisk Forening, Zoologisk Museum, Oslo 5. 

Etter årsmøtet vil førstekonservator dr. Edvard K. Barth holde forec\rag: 
«Gamle. fangstanlegg for villrein i Rondane» 

NZF Oslo-avdelingen vil arrangere møtet og vil være vert for en enkel tilstelling 
etterpå. . 

Interesserte ikke-medlemmer har anledning til å delta i møtet, men har ikke stemme
rett. Entre for alle som vil delta i tilstellingen: kr. 3,-. Til møtet og foredraget er det 
fri adgang og mulighet for å tegne seg som nytt medlem. 

Arbeidsutvalget. 

Valg av tillitsmenn i NZF 1972 

I det sittende styre ønsker sekretæren, Marit Christiansen, å bli avlØst. Det er videre 
ønsket å øke FAUNA's representasjon i arbeidsutvalget. 

Valgkomiteens forslag til styre: 

Formann: 
Nestformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlemmer: 

Universitetslektor Bengt Christiansen, Zoologisk laboratorium, Oslo. 

Konservator Jørgen A. Pedersen, Zoologisk museum, Oslo. 
Vitenskapelig assistent Tor A. Bakke, Zoologisk museum, Oslo. 
Amanuensis Reidar BorgstrØm, Zoologisk museum, Oslo. 
Konstabel Ragnar Syvertsen, Tønsberg. 
Amanuensis Jon-Arne Sneli, Trondheim. 
Cand. mag. Nils C. Stenseth, Zoologisk laboratorium, Oslo. 

Regnskapskomite: Gjenvalg. 

Styrets forslag til valgkomite: Gjenvalg. 
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Nyhet 
«ALLVERDENS FAUNA» 

Det nye storverk om jordens ville dyr, bygget opp etter moderne øko10-
10giske synspunkter. Dyr som lever sammen, studeres sammen og i 
sammenheng med sine omgivelser. Deres innbyrdes avhengighet, livs
kårenes betydning og samspillet i naturen beskrives og analyseres. 

20 BIND - 3200 SIDER 
5000 FARGEILLUSTRASJONER 

Storslagne fargeillustrasjoner av dyr som fødes, skaffer seg næring, 
formerer seg, sloss, dreper og dør - en enestående fotosafari gjennom 
dyrenes fantastiske verden. 

Hovedforfatter: dr. Felix Rodrigues de la Fuente. 
Norsk hovedredaktør: konservator Jørgen A. Pedersen. 
Norsk rådgivende redaktør: professor dr. philos. Rolf Vik. 

Bind 1 og 2 utkommer ca. april/mai 1972, og deretter vil det komme et 
nytt bind ca. hver måned. Vi sender Dem gjerne flere og fyldigere opp
lysninger om «ALLVERDENS FAUNA». Skriv bare (eller ring 24 51 90) 
til 

SAMLERENS BOKKLUBB 
Aslakvn. 20 - Oslo 7 

Prisen? Ja, den glemte vi å nevne i farten. Bare kr .. 38,50 pr. bind. Og De 
behøver ikkll kjøpe flere bind enn De selv ønsker. 

H. M. Lunds Trykkeri A.s, Oslo 




