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Parasitter i ferskvannsmiljøer, biologi og økologi 

ODD HALVORSEN OG KARIN ANDERSEN 

I ferskvann, som i de andre livsmiljøer, har vi organismer som lever 
på eller i andre organismer. Samlivet kan betegnes på forskjellig måte, 
alt etter hvor avhengige organismene er av hverandre og i hvor stor grad 
de utnytter hverandre. Terminologien på dette feltet er lite stabil, men for 
tiden bruker mange symbiose som betegnelse på et obligatorisk samliv 
mellom organismer av forskjellig art. Parasitisme blir det om den ene 
arten er den som, i hvert fall på individnivå, trekker de åpenbare for
deler av samlivet. Denne arten betegnes da som parasitt (se f.eks. Read 
1970). 

Vi skal i det følgende se på noen av de forholdene vi kjenner for para
sitter i ferskvann. Aller først kan det imidlertid kanskje være nødven
dig kort å karakterisere de typer av parasittiske dyr vi kommer til å 
nevne senere i artikkelen. 

D igene i kter (Digenea) 

Disse er i det voksne eller eggproduserende stadium parasitter inne i tarm, 
i blodbane, urinvei eller andre indre organer hos virveldyr. Over 40000 arter 
er kjent hittil. 

Digenenes livscyklus er komplisert. De har alltid en, ofte to mellomverter. 
1. og 2. larvestadium finnes i mollusk ler (skjell eller snegler). tredje larve
stadium (haleikten) er frittsvømmende og kan enten infisere sluttverten di
rekte eller gå over i et fjerde larvestadium (metacercarie) i en annen orga
nisme. 

In~eksjonen av sluttverten skjer gjennom deres munn (ved spising) eller 
ved ilt parasitten trenger seg inn gjennom huden. De di gene ikter har som 
regel to sugeskå.ler; en fremre omkring munnen, mens den andre kan være 
plassert noe forskjellig eller kan mangle. 

De di gene iktene er hermofroditter (dvs. tvekjønnet), men det skjer i 
mange tilfelle en parring og en utveksling av spermier. 

Fig. 1 

Crepidostomum farionis. 
Parasitt i tarmen til laksefisk. Etter Brown. 
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Fig. 2 

Livscyklus til Diplostomum spathaceum. 

,Monogene ikter (Monogenea) 

Disse er vanligvis ektoparasitter (ektoparasitt = parasitt som lever utenpå 
verten), særlig på fisk, amfibier og reptiler. De fleste er 0,15- 20 mm lange. 
De har direkte livscyklus, dvs. ingen mellomverter. Eggene klekkes i vann, og 
det frigjøres en flimmerkledd frittsvømmende larve, en oncomiracidium. 

En oncomiracidium har en levetid på ca. ett døgn avhengig av temperaturen 
og vil bare overleve om den finner en egnet vert å parasittere. På verten for
andrer den seg gradvis til et voksent individ. 

Den monogene ikten er hermafroditt, men det skjer som regel en utveksling 
av spermier mellom forskjellige individer. 

Noen arter har en fremre sugeskål. Alle arter har en haptor. Haptor er 
festeorganet og har klemmer, haker eller begge deler. Haptors utforming 
brukes som taxonomisk karakter. 
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Fig. 3 

Discocotyle sagitata. 
Parasitt på gjellene hos laksefisk. Etter Bychovsky. 

Bendelmark (Cestoda) 

Bendelmarkene lever i det kjønnsmodne stadium i tarmen til virveldyr. De 
kan være fra under en mm til over 10 meter lange. Bendelmarkens «kropp» 
består av et fremre fastheftingsorgan, en scolex. Bak scolex følger en hals og 
deretter den leddete strobila. Scolex form tjener som taxonomisk karakter og 
etter dens og leddenes utforming deles bendel marken inn i forskjellige ordener. 
De forskjellige ordener av bendelmark har forskjellige larvestadier i en eller 
flere på hverandre følgende mellomverter. Bendelmarkens livscyklus følger 
normalt en næringskjede, dvs. at de forskjellige stadier parasitterer et dyr 
som tjener som næring for den påfølgende vert. 

Også bendelmarkene er hermafroditter, og en kryssbefruktning skjer mel
lom forskjellige individer eller forskjellige ledd på samme individ. 

Triaenphorus nodulosus (gjeddas finhakete bendelmark ). 
Den voksne mark lever i gjeddetarmen. 
Egg frigjøres og klekkes i vann. 
Ut av egget kommer en flimmerkledt larve. Denne spises av planktoniske 

krepsdyr. I krepsdyret utvikles 1. larvestadium, et procercoid. Krepsdyret 
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Fig. 4 
Diphyllobothrium ditremum livscyklus. Etter Vik. 

Fig. 5 

Acanthocephalus lucii i!i. 
Parasitt i tarmen hos gjedde o.a. Etter Yamaguti. 



spises av abbor m .fl. Her utvikles 2. larvestadium, plerocercoidet, kjøttet. 
Abboren spises av gjedda og livscyklus er fullført . 

Krassere (Acanthocephala) 

Krasserne lever som voksne i tarmkanalene hos forskjellige virveldyr. De 
kan bli fra noen mm opp til 50 cm lange. De sitter fastheftet med snabelen i 
tarm-slimhinnen og ernærer seg av tarminnholdet. 

Sna belen (proboscis) er karakteristisk for krasserne. Den kan krenges inn 
og ut og er besatt med tverr-rekker av bakutrettede kroker. 

Krasserne er særkjønnet. Hannen er mindre enn hunnen. De befruktede 
eggene utskilles med vertens ekskrementer og tas opp aven mellomvert, som 
regel av et krepsdyr eller et insekt. I mellomverten utvikles en larve spm 
rundt forenden har en krans med haker. Mellomverten spises av sluttverten. 

Parasittiske krepsdyr 

De snyltende copepoder (copepoder = hoppekreps) omfatter meget for
skjellige former som lever på forskjellige vanndyr. Særlig treffer en dem på 
huden og på gjellene til fisk. Graden av omdannelse fra de frittlevende for
mer, er i henhold til den parasittiske levemåte høyst forskjellig. Noen er 
plumpe, uformelige og ubevegelige, mens andre, især de former en finner på 
huden av fisk, ikke er påfallende forskjellige fra de frittlevende former. Han
ner og hunner er noe avvikende innbyrdes, men hos hud- og delvis hos gjelle
parasittene er begge i stand til å forflytte seg på verten. 

De snyltende copepoder forlater som regel egget som nauplielarver som 
svømmer fritt omkring og som etter noen hudskifter minner meget om de 

• frittlevende former. Den sterke graden av omdannelse finner først sted etter 
. at dyret har festet seg på verten. 

Fig. 6 

Salmineola sal mo nea 'i'. 
Parasitt på gjellene hos laksefisk. Etter Byehovsky. 

Igler (Hirudinea) 

Iglene har en langstrakt, som regel meget bløt kropp. De fleste lever i vann 
og er fra noen mm opptil 20 cm lange. De har «øyne» som som regel sitter på 
den forreste enden av dyret. De er hermafroditter, men en utveksling av 
spermier er vanlig. Utviklingen er direkte. Noen igler er utpregede rovdyr 
som griper og sluker alle mulige lavere dyr. En overveiende del av iglene er 
imidlertid temporære blodsugende ektoparasitter mest på kaldblodige dyr. 
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Fig. 7 

Vanlig fiskeigle , P iscicola geometra. Etter Engelhardt. 

Ettersom nesten alle parasitter har ett eller flere stadier (egget og 
noen larvestadier) som er frittlevende i det miljø vertsorganismen lever 
i, vil parasittene være påvirket av dette «ytre miljøet» på samme måte 
som andre organismer. Dette gjelder også for de parasittiske stadier hos 
ektoparasittene (= parasitter som lever utenpå verten, f.eks. de mono
gene iktene). Hos endoparasittene (= parasitter som lever inne i ver
ten) vil de arter som lever i poikiloterme dyr (vekselvarme dyr f.eks. 
fisk) være påvirket av temperaturen i det ytre miljøet. Sammen med det 
ytre miljø, vil selve verts organismen ( << det indre miljø») utgjøre det 
totale miljøet parasitten lever i og som de står i et dynamisk samspill 
med. Vi skal ved hjelp av eksempler, se litt på samspillet mellom para
sittene og det indre og det ytre miljø. 

Det «Indre miljø)) og parasittene 

Liksom dyrene i et vann vil foretrekke visse deler av vannet som leve
sted (f.eks. stenbunn eller sandbunn, grunt vann eller dypt vann osv.) 
vil parasittene i en vertsorganisme leve i bestemte deler av denne orga
nismen. Dette kan illustreres ved hjelp av noen parasitter som lever i 
tarmen til ørret. ørretens tarm ligger i .flere buktninger i fisken buk
hule. Om en klipper den av umiddelbart bak mavesekken og like foran 
analåpningen og retter den ut, vil en få et r ør som er omtrent like tykt 
i hele sin lengde. I den forreste delen av tarmen sitter en rekke cylind
riske beholdere som åpner seg enkeltvis i tarmen. Antallet slike behol
dere, eller pylorus-sekker, kan variere fra fisk til fisk. I den undersø
kelse som her skal refereres (Halvorsen and Macdonald 1972) ble det 
funnet fra 16 til 62 slike pylorus-sekker. De fleste av dem sitter på un
dersiden (buksiden) av tarmen, men en liten gruppe på maksimalt 8 
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sitter på oversiden (ryggsiden), noe over mot den ene siden. Om vi 
åpner tarmen med et langsgående snitt på ryggsiden vil vi se åpningene 
til pylorus-sekkene slik som skjematisk fremstilt i Figur 8. 

88800000 
000@@@8®®® 
@®®®@@@@@@ 

0@e®®@@@'@@§@ 
'@@@@@S@SS@@@@@ 

"'---v--" "'---v--" _______ ~ ~ 

Dorsal 
C oeco 
dorsale 
pylorus 
sekker 

Ven trai 
Coeco 
ve ntraie 
pyl o rus
s<zkk<zr 

VI Pos t <z r io r V IV III II I Anterior 
Bak Foran 

F ig. 8 

Diagram over det maksimale antall pylorus-sekker. Tallene angir i prosent 
hvor ofte de forskjellige pylorus-sekkene forekom i 270 ørret. De grupper av 
pylorus-sekker som er benyttet under studiet av parasiUfordelingen. er angitt 

med romertall. 
Diagram of open pylorus showing maximum possible number of open ings to 
caeca. Numbers represent percentage t imes each caecum occurred in 270 trout. 
Groups of caeca us ed in the study of helmintlt distribution are indiated by 

roman numerals. 

I mange ørretvann der krepsdyret Gammarus lacustris finnes vil vi 
finne bendelmarken Cyathocephalus truncatus (marflomark) i ørreten. 
Denne bendelmark har et larvestadium i marfloa mens det voksne egg
produserende stadium finnes i ørretens tarm. Der lever marken med for
enden nede i en pylorus-sekk og resten av kroppen ute i hulrommet i tar
men (Figur 9). Figur 10 viser hvordan marflomarken fordelte seg på 
pylorus-sekkene til 114 infiserte av 201 undersøkte ørret i juli måned. 
De aller fleste marflomarkene fantes i de fremre pylorus-sekkene, og de 
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Fig. 9 

Polyrus åpnet med levende Cyatocephalus truncatus in situ. 
Pylorus removed and opened. Anteri or caeca inhabited by living C. truncatus. 
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Fordeling av C. truncatus på grupper av pylorus-sekker i juli måned. 
D istributi on of C. truncatus in pyloric caeca in July. 

TABELL I 

(Etter Halvorsen & Macdonald 1972.) Den relative fordeling av Crepidosto
mum spp. gitt som prosent av den totale Crepidostomum-populasjon. 

The r elative distri buti on of Crepidostomum spp. given as a percentage of the 
totale Crepidostomum population. 

Pylorus-sekker/Pyloric caeca 
Tarmen bak pylorus-sekkene/Post-pyloric intestine 

C. metoecus C. farionis 

27 
42 

1 
30 

få sekkene som ligger på ryggsiden av tarmen (i Figur 8 inkludert i 
gruppe I) hadde omkring V3 av alle marflo markene som ble funnet. 

I tarmen på flere av de undersøkte ørretene ble det også funnet to 
digene ikter, Crepidostomum metoecus og Crepidostomum jarionis. C. 
metoecus ble funnet fortrinnsvis i den fremre del av tarmen mens C. 
jarionis lever i den bakre delen (Tabell 1). Når iktene var alene i tar-
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men, ble C. metoecus ofte funnet i de aller fremste av pylorus-sekkene, 
men når bendelmarken C. truncatus var tilstede i tarmen samtidig, ble 
denne ikten funr..et i pylorus-sekkene bakenfor de som var okkupert av 
C. truncatus. 

Parasittene fordeler seg i vertsorganismen etter et økologisk møn
ster. Fordelingen reguleres av; parasittenes biologiske krav, physio
logisk/biokjemiske forhold og gradienter i verts organismen samt kon
lmrranseforhold eller samlivsformer mellom forskjellige arter av parasit
ter. Konkurranse og samlivsforhold mellcm individer av samme parasitt
art (se f.eks. Halvorsen and Williams 1968 og Williams and Halvorsen 
1971) sammen med de ovenfornevnte forholdene er så igjen med på å 
regulere infeksjonens størrelse og varighet. I tillegg kommer motreak
sjoner hos verten, immunitetsmekanismer, som også kan spille en viktig 
rolle i dette bilde (se f.eks. Chiller et al. 1969) . I et miljø, f.eks. en inn
sjø, regulerer disse og ar..dre faktorer i «det indre miljø» (verten) sam
men med de økologiske faktorer i det «ytre miljø» (innsjøen) og verte
nes økologi, det dynamiske forhold mellom parasittene og vertsorga
nismene. 

Det ytre miljø og parasittene 

. Rent teoretisk kan en på forhånd slutte seg til at samtlige variable 
faktorer i et miljø vil påvirke de parasittiske organismene like som de 
påvirker de frittlevende. Vi skal i det følgende referere rioen eksempler 
som bekrefter dette. 

I ferskvann skiller en ofte mellom lotiske (elver og bekker) og len
tiske miljøer (vann og innsjøer). Disse byr organismene nokså forskjel
lige livscetingelser. Parasittene viser også tegn til tilpasning til disse 
forskjeller. Den di gene ikten Azygia lucii, som lever i mavesekken hos 
gjedde, var vanligere å finne i gjedde fisket i stille vann (Holenevja i 
Glomma nord for Sarpsborg) enn den var i gjedde fanget i selve Glomma 
(Halvorsen 1968 og Tabell Il). 

Azygia lucii har et frittsvømmende larvestadium som ligner en stikke
mygglarve. Denne larven har trolig best forhold og er mest effektiv i 
lentiske miljøer. Den monogene ikten Diplozoon paradoxum, som lever 
på gjellene til karpefisk, forholdt seg derimot omvendt, den var vanligst 
på fisk fanget i selve elva (Tabell Il). Tilsvarende observasjoner er 
gjort i andre undersøkelser (Wiles 1968) og fordeling kan henge sam
men med parasittenes oxygenbehov. 

De sesongmessige temperatursvingninger i vannet påvirker også i stor 
grad de parasittiske organismene. Klarest gir dette seg utslag hos ekto
parasittene. Vi skal i det følgende omtale noen eksempler fra en under
søkelse i Glomma nord for Sarpsborg (Halvorsen 1971 a og 1972). 

Lakeiglen, Cystobranchus mammillatus, som tidligere har vært omtalt 
i Fauna (Halvorsen 1966) lever på gjellene og gjellelokket til lake hvor den 
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TABELL Il 

(Etter Halvorsen 1968 og 1969.) Fordelingen av Azygia lucii i gjedde og 
D iplozoon paradoxum på mort og brasme i lotisk og lentisk miljø 

(selve Glomma og Holenevja). 
Azygia lucii in pike and Diplozoon paradoxum on roach and bream in the 

r iver proper and in a creek ol the river Glomma. 
A. lucii i elva (A. lucii in the river) 

Antall Infiserte Frekvens Intensitel 
undersøkte fisk % Intensity 

gjedder Inlected 
No. pike 

39 23 59 7.0 (1-;-28) 

A. lucii i Holenevja 
A . lucii i Holenevja (A. lucii in the creek) 

26 20 77 4.2 (1-28) 

D. paradoxum i selve elva (D. paradoxum in the river) 

Antall fisk Infiserte Intensitet Frekvens 
Number fisk % Intensity 

Infected 

Mort/Roach 72 16 22.2 2.0 (1- 4) 
Brasme/Bream 22 16 72.7 2 .8 (1-11) 

D . paradoxum i Holenevja (D. paradoxum in the creek) 

Mort/Roach 
Brasme/Bream 

86 
33 

8 
18 

9.3 
54.5 

2.4 (1- 6) 
4.0 (1-10) 

suger blod. På forvinteren, når laken begynner å trekke inn på grunt 
vann, finner en små individer av lakeiglen på fiskenes gjeller (Fig. 11). 
Ut på våren når vanntemperaturen begynner å stige, vokser iglene kraf
tig (Fig. 12) og flytter seg da fra gjellene over på gjellelokket. Etter
hvert blir iglene kjønnsmodne og forlater laken for å avsette egg-kokon
gene sine, sannsynligvis på stenbunn, på grunt vann. Etter eggleggingen 
dør de voksne iglene mens laken for sommeren forflytter seg til dypt 
vann. Når den igjen kommer inn på grunt vann på forvinteren, har den 
nye iglegenerasjonen klekket og kan infisere verten påny. 

En noe anderledes sesongrytme viser den parasittiske hoppekrepsen 
Ergasilus sieboldi. Også denne parasitterer på gjellene til fisk. På gjedde 
i Glomma ble E . sieboldi funnet året rundt. Ser man imidlertid på for
meringsrytmen til denne parasitt, så er den klart sesongmessig. Den pro
duserer egg bare i den varme årstiden, og eggproduksjonen er mest in
tens på våren (Fig. 13). Tilsvarende sesongrytmer finner en også hos 
mange endoparasitter. Den di gene ikten Allocredium isoporum finnes 
f.eks . i tarmen til mort og brasme bare på vårparten frem til juli og 
viser en topp i eggproduserende individer i.juni (Fig. 14). Mens gjeddas 
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Fig. 11 

Levende Cystobranchus mammillatus in situ på lakegjelle. 
L iving C. mammillatus in situ on burbot g i ll. 
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Fig. 12 

Veksten til Cystobranchus mammillatus angitt i vekt. 
The monthly mean weight and weight range of conserved C. mammillatus. 

mageikte, Azygia lucii} finnes i gjedda til alle årets tider, men viser en 
sesongmessighet i reproduksjonen (Fig. 15). 

Slike sesongsmessige svingninger som nevnt ovenfor har man imidler
tid ikke kunnet påvise hos alle ferskvannsparasitter . Dette kan muligens 
skyldes for svak metodikk. 

En er her umiddelbart fristet til å tro at den sesongmessige rytme en 

174 

20 

..::.: 
V) 

;.:. 
_10 

.2 
c: 
o 

100 

Ol 80 
Ol 
~ 6 0 

E: 4 0 

~ 20 

• parasittert 

AprMai Jun Jul Aug Sap Okt NovDa5 Jan 

/\ .\ 
L---'-----'_-'--'-_ L X I )(~ x ..L.-J 
Apr Mai Jun Jul Aug Sap Okt NovD<2sJan 

F ig. 13 

Sesongsvingninger hos Ergasilus sieboldi på gjedde. 
The occurrence and reproduction of E. sieboldi on pike. 
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Sesongsvingninger hos Allocreadium isoporum i mort og brasme . . 
The occurence and reproduction of A. isoporum in roach and bream. 
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Sesngsvingninger hos A zygia luii i gjedde. 
The occurrence and reproduction of A. lucii in pike. 

"finner i vanntemperaturen på våre breddegrader er den faktor som for
,årsaker de sesongrytmene en har funnet hos så mange parasitter i 
ferskvann. 

Dette årsaksforholdet trenger imidlertid ikke å være direkte. Regule
ringen av parasitter kan også skje indirekte gjennom verten. Om verten 
er en fisk, vil denne kunne ha sesongmessige svingninger i f.eks. næ
ringsopptak, og på den måten være ulikt utsatt for infeksjon av para
sitter som etablerer seg gjennom næringskjeden. En annen faktor som 
sannsynligvis også spiller en stor rolle er at fiskenes biokjemiske for
svarsmekanisme, immunitetsreaksjoner, ser ut til å være kraftigere ved 
høyere temperaturer. Dette fører til at parasitter som forårsaker slike 
reaksjoner vil ha vanskeligere for å etablere seg under slike forhold. 
Dette kan derfor også føre til sesongmessige svingninger hos parasit
tene. En tredje mulighet er at parasitten er avhengig av vertens kjønns
hormoner for å utvikle sine egne formeringsprodukter. Et slikt forhold 
har vi kanskje hos «Gjeddas finhakede bendelmark» Triaenophorus 
nodulosus som «gyter» samtidig med verten om våren (Borgstrøm 1970, 
Halvorsen 1972). 

Som vi nå har sett, påvirker og regulerer egenskaper ved vertsorga
nismen og vertsorganismens miljø sammen med egenskaper hos para
sitten parasittenes forekomst. Som følge av dette får parasitten en for
deling blant vertsorganismene som ikke er tilfeldig. Dette kan belyses 
med noen resultater fra en undersøkelse over hvordan en rekke parasit
ter ( ialt 16 arter, Fig. 16) fordelte seg på 6 fiskearter og en bastard 
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Parasitter funnet i fisk fra Glomma. 
The parasi tes recorded on hosts examined from the riv6T Glomma. 



F ig.1"t 

Fiskeartene fra Glomma. 
The fish speei es examined from the r iver Glomma. 

(Fig. 17) i en lokalitet i Glomma (Halvorsen 1971 b). Undersøkelsen om
handler bare de parasittene som har de undersøkte fiskene som sluttvert, 
dvs. at parasitten har det eggproduserende stadium hos fisken. 

Fordelingen av parasittene på vertene er vist i Tabell 3, som angir i 
prosent hvor mange av de undersøkte fiskene som var parasittert. Det 
er mange ting i denne tabellen som kunne være verdt å diskutere videre, 
men vi skal her bare feste oss ved følgende punkter: 

Noen parasitter er funnet bare på en art av fisk. De fleste andre para
sittene er funnet enten på karpefiskene (mort, brasme, bastard og flire) 
eller på «rovfiskene» (gjedde, lake og abbor). Bare to av parasittene er 
funnet i begge disse fiskegruppene. 

Selv de parasittene N . rutili og E. sieboldi som er funnet på fiskene i 
begge grupper er ikke påvist hos alle fiskeartene i hver gruppe. Dette må 
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TABELL liI 

(Etter Halvorsen 1971 b. ) Fordelingen av forskjellige parasitter på forskjellige 
fiskeverter i Glomma. Tallene angir i % hvor mange av de undersøkte fiskene 
som var infisert med den angitte parasitt, dessuten er det angitt hvor mange 
parasittarter hver vertart hadde. Parasittene er ordnet etter antall vertsarter 

de parasitterte. 
The i ncidenee of in fec t ion ( % ) with the parasit e r ecorded on host exam in ed 
f rom the river Glomma and the num ber of parasite speeies on each host . The 
par asit es are arr anged according to num ber of host speeies they parasi t ized . 

Gar y ophyllaei des 
f ennica 

Acanthocephalus 
angui lla 

Trachel ias tes 
maculatus 

T riaenophorus 
n odulo'su8 

P r oteocephalus 
percae 

B unodera 
luciopercae 

Gystobranchus 
mammillatus 

R hipidocoty le 
i llense 

Pseudoechinorhynchus 
c lavula 

A can thocepha lus 
lu cii 

Azygia lucii 
Garyophyllaeus 

la t iceps 
D i p lozoon 

Mort Bastard Brasme Flire Gjedde Lake Abbor 
Roach H y br 'id Bream W. bream P i k e B urbot P er ch 

3.0 

7.3 

47.3 

70.0 

21.9 

17.2 

46.4 

32.5 3.7 

2.5 74.1 

22.2 15.6 
65.0 7.4 31.2 

3.0 16.4 1.6 

paradoxum 15.2 67.6 61.8 3.3 
A llocreadium 

isoporum 
N eoechinorhyn chus 

rut i l i 
E rgasi lus 

sieboldi 
Parasi ttarter 
P arasi t e speeies 

16.5 

5.1 

0.6 
4 

5.9 

5.9 
5 

23.6 1.6 

7.5 7.4 1.6 

16.4 11.5 80.0 
6 4 6 6 5 

vi tro reguleres av rent økologiske forhold, slik som f.eks. mulighetene 
for at vert og parasitt treffes på rett sted til rett tidspunkt for at in
feksjon kan finne sted. Alle de aktuelle fiskeartene er i andre undersø
kelser funnet parasittert av disse parasitter. 

Økologiske forhold forklarer også delvis fordelingen av de parasittene 
som er funnet henholdsvis hos karpefiskene eller hos «rovfiskene». Næ
ringsøkologien er en vesentlig del av forklaringen her. T . nodulosus og 
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Azygia lucii har sine siste larve stadier i fisk og kan derfor bare nå slutt
verten ved at denne spiser disse larveinfiserte fiskene. Tilsvarende er 
karpefiskene infisert med parasitter som har sine siste larvestadier i 
mindre evertebrater (f.eks. C. laticeps i fåbørstemark og A . i soporum 
i insekter) eller parasitter som har et frittlevende siste larvestadium. 
De parasittene som bare er funnet hos en av fiskeartene illustrerer 
også de nevnte økologiske forhold, men i tillegg viser flere av disse det 
en kaller vertsspesifitet. Med vertsspesifitet menes at parasittene er av
hengig av og tilpasset bestemte anatomiske, fysiologiske og biokjemiske 
forhold hos verten. Proteocephalus percae har f.eks. siste larvestadium i 
små hoppekreps som sikkert også spises av karpefiskene. Men i tarmen 
til karpefiskene kan ikke denne bendelmarken vokse og utvikle seg slik 
den gjør i abbor. Slike mekanismer begrenser også forekomsten av C. 
mammillatus til lake og T. maculatus til brasme. Disse vertsspesifikke 
parasitter kan sammenlignes med frittlevende dyr som stiller meget spe
sielle krav til biotopen og som bare forekommer der hvor disse kravene 
er oppfylte. 

Ved hjelp av noen foreløpige resultater fra Røyetjern i Aurskog skal 
vi i det følgende se på hvilke kvalitative og kvantitative resultater disse 
ovenfornevnte forholdene gir for forekomsten aven parasitt innenfor 
et økosystem. 

Fig. 18 

Kart over Røyetjern. 
Lake Royetjern. 
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Røyetjern (Fig. 18), som har en overflate på ca. 297617 m2, har nokså 
bratte sider og når en dybde på ca. 50 m. Dybdeforholdene fremgår også 
av figur 18. Det er meget begrenset med vegetasjon i litoralsonen da 
stranden i hoveddelen av vannet består av fjell og stein. Siktedypet er 
på omkring 7 meter. Av fisk finnes det røye, ørekyt og abbor og helt ny
lig er det dessuten blitt observert gjedde. A v fiskespisende fugl, har ett 
par storlom tilhold i vannet fra isen går i mai og til ut i september
oktober. I 1972 hadde paret vellykket hekking og klekket en kylling som 
vokste opp. I de to foregående årene var hekkingen mislykket. Tidlig på 
våren og på høsten kan lommen leilighetsvis ta til vingene og forlate 
vannet for en tid, mens de for resten av sommeren nesten ikke forlater 
vannet. I trekktiden vår og høst er det også over kortere tid blitt obser
vert et større antall lom (opptil 5) på vannet på en gang. I ett tilfelle 
ble også en fiskeand observert. I løpet av sommeren blir Røyetjern spo
radisk besøkt aven og annen måke og terne. 

Den parasitten vi først og fremst har interessert ess for i dette syste
met er bendelmarken D -iphyllobothrium ditremum, eller «fiskeandmarken» 
som den blir kalt på norsk. Dens livskretsløp er skjematisk fremstilt i 
Figur 4. Denne bendelmarken har sitt eggproduserende stadium i tarmen 
til fiskespisende fugl, sannsynligvis begrenset til fiskeender og lom som 
verter i naturen under våre forhold. Eggene som bendelmarken produserer 
må ut i vann for å utvikle seg videre . Fra eggene klekkes en liten fritt
svømmende larve (coracidium) som må spises av hoppekreps, copepoder, 
for å utvikle seg videre. Etter en tid vil larven (procercoiden) i hoppe
krepsen være infeksjonsdyktig, og om hoppekrepsen blir spist aven fisk, 
vil larven kunne etablere seg i denne og utvikle seg til det siste larvesta
dium (plerocercoiden). Plerocercoiden kan infisere den endelige verten, 
fuglen, om denne spiser fisk med larven. Dette er det skjematiske krets
løp som er kjent fra eksperimenter og fra funn av marken i fisk og fugl. 

Stor lom-paret som har Røyetjern som sitt territorium må være de 
funksjonelle sluttvertene for D. ditremum i dette systemet. De fuglene 
som sporadisk besøker vannet spiller mindre rolle i denne sammenheng. 

Når det gjelder den første mellomverten, hoppekrepsen, har det ikke 
vært mulig å påvise infeksjon i noen prøver av disse. De antalImessig 
dominerende artene av hoppekreps ser ut til å være Diaptomus graeilis, 
H et erocope appendiculata og Cyclops scutifer. Av disse har bare D. gra
cilis og C. scutifer latt seg infisere med Diphyllobothrium i laboratorie
forsøk (Halvorsen 1966) . På helt grunt vann finnes det også andre 
«hoppekreps», men de tilhører alle slekter som eksperimentelt ikke lar 
seg infisere med Diphyllobotri um. 

Som 2. mellomvert fungerer bare røya siden larver av D. ditremum 
bare er funnet i denne fisken i prøver fra Røyetjern. Eksperimenter har 
vist at disse bende l marki arvene ikke overlever i bukhula til abbor og en 
rekke karpefisker. 

Når det gjelder de kvantitative forhold så har det hittil bare vært 
mulig å undersøke dette for plerocercoid stadiet i røya. Til fangst av 
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TABELL IV 

Infeksjon med D. ditremum i røye av forskjellig størrelse. 
D. ditremum infection in char of different sizes. 

Lengde/Length of char 
Antall undersøkt fisk/No. char 
Antall fisk infisert/1nfected 
% infeksjon 
Intensitet/lntensity 

:o;; 20 cm 
132 

91 
68,9 
8,04 

21- 23 cm 
225 
185 

82,2 
11,02 

;;:o: 24 cm 
128 
118 
92,2 
12,56 

røye for undersøkelse er det brukt garn som har fanget fisk som er fra 
15 til 31 cm lange. Vi har undersøkt 485 røyer i denne størrelsesorden, 
og har funnet larver av D. ditremum i 396 (82,1 %) av dem. Antall 
larver i en fisk varierer fra 1 til over 200. Tabell 4 viser hvordan plero
cercoidene av D. ditremum forekommer i røye av forskjellig størrelse. 
Tabellen viser at både hyppigheten av infeksjonen (i % ) og antall lar
ver pr. infisert fisk (intensiteten) øker med fiskens størrelse. Denne for
delingen er vanlig for parasitter som lever mer enn ett år i verten, og 
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Frekvensfordelingen av D. ditremum infeksjonen i røye i Røyetjern. 
The infection with D. ditremum in char in lake Royetjern. 

henger sammen med en rekke faktorer; bl.a. det at større (eldre) fisker 
har vært utsatt for infeksjon i lengre tid enn mindre (yngre) fisk, større 
fisker konsumerer dessuten pr. tidsenhet mere mat slik at flere parasit
ter blir tatt opp. 

En annen måte å betrakte forekomsten av fiskeandmarken i røye
populasjonen på, er å se på frekvensfordelingen av infeksjonen. Figur 
19 fremstiller denne ved å vise hvor mye de fiskene som hadde O, 1, 
2, 3 osv. larver utgjør i prosent av de undersøkte fiskene . Figuren viser 
at de fiskene som hadde 1 larve utgjør den største klassen av de infi
serte fiskene og frekvensen synker nokså jevnt ned til den gruppen 
som hadde 8 larver, derfra forløper den nokså «humpete» på at lavt 
nivå gjennom de resterende klasser. Selv uten at det hittil er gjort 
statistiske analyser på materialet, synes det rimelig å anta at det kvan
titative forhold mellom vertspopulasjonen og parasittpopulasjonen er 
«overspredd» (ikke «gjennomsnittlig») og muligens kan beskrives ved en 
negativ binominal funksjon (q - p) - k. Vi skal ikke gå videre inn på det 
rent statistiske her, men påpeke at i og med infeksjonen er fordelt på 
denne måten gir dette bestemte indikasjoner på hvilke biologiske me
kanismer som styrer dynamikken i systemet. 

Etter Crofton (1971) kan man tenke seg seks typer av mekanismer 
bak en slik fordeling av parasitter i vertspopulasjonen : 

1. Som resultat aven serie eksponeringer der verten er utsatt for mu
ligheten til å bli infisert, men slik at hver eksponering er tilfeldig og 
at sjansen til infeksjon er forskjellig for hver gang. 

2. Som resultat av at de infektive stadier ikke er tilfeldig ( << gjennom
snittlig») fordelt . 

3. Som et resultat av at en infeksjon øker sjansen for flere infeksjoner. 
4. Som et resultat av at en infeksjon minker sjansen for flere infek

sjoner. 
5. Som et resultat av individuelle forskjeller i vertspopulasjonen. 
6. SQm et resultat av at sjansen for infeksjon av individuelle verter 

varierer med tiden. , 

Som vi har omtalt tidligere finner en ofte sesong (tids-) variasjoner 
i infeksjonsbildet med parasitter i ferskvannsmiljøer. I Røyetjern har vi, 
som andre steder, sesongvariasjoner; vanntemperaturen forandres med 
årstidene, den endelige verten, lom, er tilstede bare en del av året, antall 
hoppekreps svinger sesongmessig, dessuten er det forandringer i røyas 
næringsvalg og den skifter oppholdssted i vannet. Vi kan derfor gå ut 
fra at mulighet 6) er oppfylt, men det er vanskelig å se at den i dette 
tilfellet alene kan forklare infeksjonsbildet ettersom de sesongmessige 
forskjellene vi har notert gjelder hele røyepopulasjonen mer enn enkelt
individer. 

Mulighet 4) er tilstede først og fremst der hvor infeksjon fører til 

183 



immunitet. Dette er ikke tilfelle ved infeksjoner med Diphyllobothrium. 
Mulighet 3) er tilstede først og fremst der infeksjonen påvirker opp

førselen til verten slik at den blir lettere infisert i neste omgang. Det 
finnes ingen observasjoner som indikerer at en slik oppførsel-endring 
finner sted ved infeksjon ved Diphyllobothrium. 

Mulighet 1) er heller ikke tilstede av grunner vi skal omtale nedenfor. 
Derimot er selvsagt mulighet 5) tilstede uten at det er grunn til å tro at 
de individuelle forskjellene det er mellom røyene i et vann alene kan for
klare det infeksjonsbildet vi har funnet. 

Når det gjelder mulighet 2) har vi konkrete observasjoner som viser 
at denne muligheten er tilstede, og det er grunn til å tro at denne først 
og fremst forklarer det infeksjonsbildet vi finner i røyepopulasjonen. 

Vi skal se litt nærmere på dette: 

D. ditremum har sitt eggproduserende stadium i tarmen til lommen. 
Bendelmarkeggene kommer ut i vannet med fuglens avføring. Om co ra
cidiene, som infiserer hoppekrepsen, skulle fordeles jevnt og tilfeldig 
over hele vannet, måtte lommen fordele sin aktivitet i vannet jevnt og 
tilfeldig og dens avføring måtte følge samme mønster. Ved å plotte lom
mens tilholdssted på et kart av Røyetjern, etter en bestemt rutine, kan 

F ig . 20 

Lommens aktivitetsområde i Røyetjern. 
The field of activity of the Black-throated Diver in Lake Royetjern. 
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en finne hvordan den fordeler sin aktivitet i vannet. På Figur 20 er det 
angitt ved skravur hvilken del av vannet lommen først og fremst be
nytter ifølge våre observasjoner siden 1970. Det er helt tydelig at den 
ikke fordeler sin aktivitet jevnt og tilfeldig, men foretrekker visse deler 
av vannet. Dybdeforholdene i Røyetjern, slik det er vist på Figur 18, 
viser itillegg at de bendelmarkeggene som lommen sprer i vannet, innen
for sitt aktivitetsområde, får forskjellige utviklingsforhold. I denne for
bindelse er temperaturgradienten, lysgradienten og de kjemiske gradien
ter i vannet av betydning. Disse faktorer sammen med hoppekrepspopu
lasjonens egen fordeling vil influere infeksjonsbildet hos disse første 
mellomvertene som blir infisert av coracidie larver. 

Dette sammen med røyepopulasjonens egen fordeling, forklarer da 
det infeksjonsbildet vi har funnet for D. ditremum p!erocercoidene i 
røyepopulasjonen. Såkalte «merking-gjenfangstforsøk» som vi har gjort 
med garnfanget røye tyder på at det er ca. 5 000 røyer av den størrelses
orden vi fanger på, tilstede i vannet. Dette tallet gir oss et grunnlag for 
å regne ut det antall larver (plerocercoider) som til samme tid er tilstede 
i vannet. Ut i fra litteraturen og erfaringene fra egne forsøk er det også 
mulig å estimere infeksjonen i lommen. Disse estimatene er gitt i Tabell 
5. Tabellen inkluderer også et anslag over antall hoppekreps i vannet. 
Dette løse anslaget er gjort på grunnlag av opplysninger i litteraturen 
(Larsson 1972). Videre bearbeidelse av materialet er nødvendig før vi 
kan gjøre et estimat av antall procercoider. Tallene i tabell 5 beskriver 
bare en øyeblikks-situasjon i vannet og forklarer ikke de dynamiske 
mekanismer som styrer bendelmarkens livscyklus i systemet. 

TABELL V 
Estimater av antall verter og antall D. ditremum i parasittiske stadier 

i Røyetjern. 
Estimates Of number Of hosts and D. ditremum in lake Royetjern. 

SluttvertjFinal Host 
StorlomjBlack-Throated Diver 
2. mellomvert røye 
2. intermediate host Char 
1. mellom vert hoppekreps 
1. intermediate host Copepods 

Praktiske konsekvenser 

Antall 
potensielle 

verter 
No. of hosts 

2 

5000 
270000000-

1400000000 

Antall D. Ditremum 
No. of D. ditremum 

10-50 eggproduse
rende mark 

43 000 plerocercoider 

? procercoider 

Det praktiske spørsmål en først og fremst vil stille seg i forbindelse 
med parasitter i ferskvannsmiljøer, er i hvilken grad de influerer på av
kastningen av ferskvannsfisket. Denne innflytelsen kan være mange
sidig. De larvestadier eller kjønnsmodne stadier som parasitterer fiskens 
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næringsdyr kan redusere fiskens næringsgrunnlag. Kennedy (1972) re
fererer tre eksempler på dette. Krasserne Pomphorhynchus laevis og 
Echinorhynchus trutta har larvestadier i marflo (Gammarus) og har 
sterke virkninger på denne. Parasittene reduserer krepsryrets livslengde, 
nedsetter frekvensen av skallskifter og vekst camt reduserer kjønnsmod
ningen hos hunnene fra 40 til 20 %. Infiserte amphipoder er omkring 
33 % mindre enn uinfiserte av samme alder, og parasitten selv utgjør 
mellom 6 og 20 % av tørrvekten av disse infiserte Gammarus. Den 
mengde «Gammarus-næring» som er tilgjengelig for fiskepopulasjonen 
blir derfor vesentlig redusert ,,-ed tilstedeværelsen av disse parasittene. 
En tilsvarende effekt har man funnet for larvestadiet av bendelmarken 
Caryophyllaeus laticeps i fåbørstemarken Prammoryctes. 

Parasittene vil også virke direkte på fiskepopulasjonen. Denne virk
ningen kan være lett å konstatere ved store infeksjoner av parasitter som 
spiser av fiskens hud, gjellevev eller blod slik som mange ektoparasitter 
gjør . Tilsvarende påfallende kan virkningen noen ganger være ved store 
infeksjoner i indre organer eller muskulatur med larvestadier av for
skjellige parasitter. Slike infeksjoner kan, spesielt når vanntemperatu
ren blir høy, føre til en massedød av fisk. Dette er bl.a. rapportert av 
Duguid og Sheppard (1944) for måkemarkinfeksjon (Diphyllobothrium 
denditicum) i ørret i Storbritannia. Virkningen av infeksjonen på den 
enkelte fisk vil være avhengig av antall parasitter den har, men det er 
'gi.·unn til å tro at selv infeksjoner av liten intensitet påvirker fiskens 
lrondisjon selv om det ikke er målbart med den mye anvendte, men 
'svært unøyaktige, «kondisjonsfaktor». Infeksjoner kan også føre til ned
satt reproduksjon eller fullstendig lrastrasjon. Dette er tilfelle hos karpe
fisk og stingsild infisert med henholdsvis remmarken (Ligula intestinalis) 
og stingsildmarken ( Schistocephalus solidus) . 

Også de parasittene som lever i tarmen påvirker fisken. Denne på
virkning varierer med parasitt og infeksjonsstørrelse. Vik (1958) har 
vist eksperimentelt at en marflo mark (Cyatocephalus truncatus) er nok 
til å ta livet aven liten ørret i det den etablerer seg i tarmen. Marflo
marken fester seg, som tidligere nevnt, i pylorus-blindsekkene til fisken. 
Her påvirker og omdanner den vevet drastisk og i enkelte tilfeller lager 
den direkte hull i tarmen (Halvorsen og Mcdonald 1972). En omdan
nelse av tarmhinnen som marflomarken og andre parasitter forårsaker 
må nødvendigvis påvirke fordøyelsesprossessene og næringsopptaket til 
fisken. I tillegg til dette er det grunn til å tro at tilstedeværelse av tarm
parasitter forandrer innholdet av fordøyelsesenzymer i vertens tarm. 
Dette er bl.a. vist for bendelormen Proteocephalus longicollis i sik (Rei
chenbach-Klinke og Reichenbach-Klinke 1970). Ved siden av at parasitt
infeksjoner kan medføre fiskedød, sykdom eller nedsatt produksjon av 
fiskekjøtt, kommer hygieniske og helsemessige aspekter inn i bildet når 
det gjelder fiskens bruksverdi. Noen få av de parasittene som har et 
larvestadium i fisk kan etablere seg i menneske. Dette gjelder f.eks. 
menneskets brede bendelmark (Diphyllobethrium latum) og måkemarken 
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Fig. 21 

ørret infisert med måkemark (Diphyllobothrium dendriticum). 
Trout infected with Diphyllobothrium dendriticum. 

(D. dendriticum). Der larver av disse markene er tilstede i fisken, vil 
fisken ofte være mindre ettertraktet. En slik effekt vil også andre para
sitter kunne ha selv om de ikke kan infisere mennesker. Finner en mye 
mark eller cyster og sårdannelser i fiskekjøttet eller på og i de indre 
organer er fisken mindre attraktiv og synker i verdi både som sports
fisk og matfisk (Fig. 21). 

Selv om man kan vise til en rekke slike virkninger, gir det ikke uten 
videre grunnlag for omfattende forsøk på bekjempelse av parasittene. 
I mange lokaliteter vil man kunne få et godt kvalitativt og kvantitativt 
utbytte av fisket selv om en rekke parasitter er tilstede. Parasittene 
inngår jo også som naturlige bestanddeler av økosystemene, og man 
skal ikke se bort fra at de i populasjonssammenheng kan ha en effekt 
som tilsvarer den rovdyr kan ha, nemlig at den beskatter vertspopula
sjonen i en slik grad at denne holder seg på en størrelse som er i sam
svar med de tilgjengelige ressursene. Parasittene kan med andre ord 
være med på å dempe tendensen til og effekten av overbefolkning. 

Det er på den annen side ikke med dette sagt at det ikke finnes situa
sjoner hvor en bekjempelse av enkelte parasitter bør overveies og telle 
med i avgjørelsesprosesser og i det praktiske arbeid. 

I fiskevann hvor måkemarken forekommer kan en trolig holde infek
sjonen nede på et mer begrenset nivå dersom fiskeavfallet graves ned 
eller brennes slik at det ikke bli tilgjengelig for måkene. Der det er mu-
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Hg kan også en kontroll av måke produksjonen bidra til en redusert in
feksjon (Vik 1967). 

I noen tilfelle har det vist seg at en planmessig drift av fiskevann kan 
bidra til å redusere generende infeksjon med enkelte parasitter. Dette er 
vist av Lawler (1961) for «gjeddas grovhakede bendelmark» (Triaeno
phorus robustus) som har siste larvestadium i kjøttet til sik. I vann av 
begrenset størrelse har det vært mulig ved sterk beskatning av gjedde
populasjonen ved garnfiske, drastisk å redusere forekomsten av bendel
marken både sikkjøttet og i tarmen til gjeddene. 

Ved overføring og utsetting av n æringsdyr for fisk, bør en undersøke 
og vurdere muligheten for at en samtidig innfører nye parasitter eller gir 
de parasittene som allerede er i systemet bedre vilkår. Det samme gjel
der for utsetting av fisk , enten det nå er våre egne arter som overflyttes, 
eller «nye» arter som settes ut. Ved overføring og sammenknytning av 
vassdrag for reguleringsformål kan en skape nye og viktige sprednings
muligheter for parasitter, og når det gjelder anlegg av klekkerier og opp
drettsanlegg etc. bør en i valg av vannkilde og teknisk utførelse ta hen
syn til muligheten for å innføre parasitter i anlegget. MontEm (1968) 
anslår tap av smolt p.g.a. parasitter og sykdom i anleggene til det 
svenske statskraftverk til fl være aven verdi på omkring % million 
svenske kroner i året. 

I forbindelse med slike praktiske problemer som her er nevnt, vil kunn
skap om parasittenes biologi fra det biokjemiske til det systemøkolo
giske nivå være en ressurs av betydning for avgjørelsesprosesser og 
praktisk arbeid. 

SUMMARY 
PARASITES IN FRESHWATER ENVIRONMENTS. 
BIOLOGY AND ECOLOGY 

Through examples, mainly from Norwegian investigations, the dynamic 
relationship between the parasite, the host and the host's environment is de
scribed and the practical consequences of this knowledge is diseussed. 
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University of Tromso, N- 9001 Tromso. 
Zoological Museum, Sars gt. l, N- Oslo 5. 

LITTERATUR 
Borgstrøm, R. 1970: Studies of the Helminth Fauna of Norway XVI: Tri aeno

phorus nodulosus (Pallas, 1760) (Cestoda) in Bogstad Lake. Ill. Occur
rence in Pike, Esox lueius L. Nytt Mag. Zool. 18 : 209-216. 

Chiller, J. M., Hodgins, H. O., Chambers, V. C. & Weiser, R. S. 1969: Antibody 
respons in Rainbow Trout (Salmo gairdneri). J. Immunol. 102: 1193-120l. 

Crofton, H. D. 1971: A model of host-parasite relationships. Parasitology 63: 
343-364. 

Duguid, J. B. & Sheppard, E. M. 1944: A Diphyllobothrium epidemic in trout. 
J. Path. Baet. 56: 73- 80. 

188 

Halvorsen, O. 1966a: Studies of the Helminth Fauna of Norway VIII: An ex
perimental investigation of copepods as first intermediate hosts of Diphyl
lobothrium norveg icum Vik (Cestoda). Nytt Mag. Zool. 13: 83-117. 
1966b: Lakeiglen funnet i Norge. Fauna 19: 38- 40. 
1968: Studies of the Helminth Fauna of Norway XII: A zygia lucii (Muller, 
1776) (Digenea, Azygiidae) in pike (Esox lucius L.) from Bogstad Lake, 
and a note on its occurrence in lake and river habitats. Nytt Mag. Zool. 16: 
29- 38. 

_ 1969: Studies of the Helminth Fauna of Norway XIII: Diplozoon para
dox um Nordmann 1832, from Roach, Rutilus rutilus (L.), Bream, Abramis 
bram a (L.) and Hybrid of Roach and Bream. Its morphological adapta
bility and host specificity. Nytt Mag. Zool. 17: 93- 103. 
1971 a: Studies of the Helminth Fauna of Norway XIX: The Seasonal 
Cycle and Microhabitat Perference of the Leech, Cystobranchus mammi l
latus (Malm, 1863) parasitizing Burbot, Lota lota (L.). Norw. J. Zool. 19 : 
177-180. 
1971 b: Studies of the Helminth Fauna of Norway XVIII: On the Composi
ti on of the Parasite Fauna of Coarse Fish in the River Glomma, South
Eastern Norway. Norw. J. Zool. 19: 181- 192. 

- 1972: Studies of the Helminth Fauna of Norway XX: Seasonal Cycles of 
Fish Parasites in the River Glomma. Norw. J . Zool. 20: 9- 18 

Halvorsen, O. & Macdonald, S. 1972: Studies of the Helminth Fauna of Nor
way XXVI: The Distribution of Cyathocephalus truncatus (Pallas) in the 
Intestine of Brown Trout (Salmo trutta L.). Norw. J. Zool. 20: 265-272. 

Halvorsen, O. & Williams, H. H. 1968: Studies of the Helminth Fauna of Nor
way IX: Gyrocotyle (Plathyhelminthes) in Chimaera mostrosta from Oslo 
fjord, with emphasis on its mode of attachment and a regulation in the 
degree of infection. Nytt Mag. Zool. 15: 130-142. 

Kennedy, C. R . 1972: Parasite Communities in Freshwater Ecosystems. Essay 
in Hydrobiology . Ed. R. B. Clarke and R. J . Wooton. University of Exeter. 
53- 68. 

Larsson, P. 1972: Distribution and estimation of standing crop of zooplankton 
in a mountain lake with fast renewal. V erh. Internat. V er ein. Limnol. 18 : 
334-342. 

Lawler, G. H. 1961: Hemming Lake Experiment. Progress Reports of Biol. st. 
and Tech. Unit. J . F ish. R es. Bd. Canada, No. 2: 48- 50. 

Monten E. 1968: Smolt Production of the Swedish State Power Board and the 
Economical Importance of Diseases. Ille Symp. Comm. Off. int. des Epi
zooties pour l 'Etude de Maladies des Poissons. 4 pp. 

Read, C. P. 1970 : Parasi tism and Symbiosis. The Ronald Press Company. New 
York. 316 pp. 

Reichenbach-Klinke, H. H. & Reichenbach-Klinke, K. E. 1970: Enzymunter
suchung an Fischen. Il. Trypsin- und -Amylase-Inhibitoren. Areh. Fisehe
reiwiss. 21: 67- 72. 

Vik, R. 1958: Studies of the Helminth Fauna of Norway Il : Distribution and 
life cycle of Cyathoeephalus truneatus (Pallas, 1781) (Cestoda) . Nytt Mag. 
Zool. 6: 97-110. 

- 1967: Måkemarkontroll. Fauna 20 : 88- 95. 
Wiles, M. 1968 : The occurrence of Diplozoon paradox um Nordmann, 1832, 

(Trematoda : Monogenea) in certain waters of northern England and its 
distribution on the gills of certain Cyprinidae. Parasitology 58: 61- 70. 

Williams, H. H. & Halvorsen, o. 1971: The Incidence and Degree of Infection 
of Gadus morhua L. 1758 with Abothrium gadi Beneden, 1871 (Cestoda: 
Pseudophyllidea). Norw. J. Zool. 19: 193- 199. 

189 



FERSKVANNSBIOLOGISK INFORMASJON FRA 
UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. Nr. 5 . 

Effekten av øket senking av vannstanden i et 
gammelt reguleringsmagasin 

REIDAR BORGSTRØM 

Forord 

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske ved Zoologisk 
museum i Oslo har i særlig grad drevet studier av vassdragsregulerin
gers virkning på bunndyrsamfunn og fisk. Mesteparten av arbeidet ut
føres etter oppdrag fra ulike reguleringsforeninger på Østlandet. Lig
nende laboratorier er opprettet ved Zoologisk museum i Bergen og ved 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskaps museum i Trondheim. 

I denne artikkelen vil det bli gjort rede for hvordan tilleggsregulerin
gen av Mårvann i Tinn kommune i Telemark virket på ørretbestanden i 
dette magasinet. 

' Innledning 

Mer enn 50 % av innsjøarealet i Norge er berørt av reguleringer som 
medfører en kunstig forandring av vannstanden. De fleste reguleringer 
har sammenheng med produksjon av elektrisk kraft. For å få størst mu
lig magasinkapasitet fylles innsjøen som regel til et nivå over den na
turlige vannstanden, mens tappingen gjerne fører til en senkning under 
den tidligere naturlige vannstanden. Siden behovet for elektrisk kraft er 
størst i vinterhalvåret, samtidig som vanntilsiget til magasinene da er 
minst, vil senkningen som regel finne sted på denne tiden, mens maga
sinet så fylles fra snøsmeltingen begynner om våren frem til neste vin
tersenkning. Den regulerte innsjøen får således en langt større årlig 
vannstandsvariasjon enn den naturlige. Reguleringshøyden er vanligvis 
under 10 meter, men den kan i enkelte magasiner komme opp i over 
100 meter. 

De bunnarealer som blir eksponert ved en senkning, vil bli utsatt for 
blant annet isskuring og bølgeslag, noe som fører til øket erosjon. Det 
finere materialet i reguleringssonen blir etterhvert vasket ut og havner 
enten på dypere vann eller blir ført ut av innsjøen. P å lang sikt vil denne 
sonen bli bestående av stein, grus og sand. Makrovegetasjonen vil for
svinne (Quennerstedt 1958), og derved vil også næringsgrunnlaget for 
mange bunndyr bli tatt bort. Det er også antatt at for en del bunndyr
arter vil bestandsstørrelsen først og fremst være avhengig av at nærings-
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mengden blir mindre (Grimås 1962). N aen dyrearter greier ikke å følge 
med når vannstanden synker. De kan heller ikke leve i den tørrlagte 
bunnen, og slike arter vil derfor forsvinne etter regulering. Resultatet av 
en regulering blir derfor at bunnfaunaen reduseres drastisk, dels på 
grunn av redusert næringstilførsel, dels på grunn av tørrlegging, frysing 
og forandring av bunnsedimentene (Grimås 1961, 1962, 1970). 

Bunndyr er en viktig næringsgruppe for mange fiskearter, ikke minst 
fordi de er tilgjengelige for fisk hele året. En reduksjon av bunndyr
mengden fører dermed også til en redusert fiskeproduksjon. Nedgangen 
vil bli størst for de fiskearter som har minst evne til å gå over fra bunn
dyrføde til annen føde, i første rekke til plankton. I landet sett under ett 
er det spesielt ørret som er blitt mest berørt av innsjøreguleringer. Dette 
skyldes også at rekrutteringen i mange tilfeller reduseres. 

Noen nærings dyr ser ut til å bli favorisert aven regulering. Dette 
gjelder f .eks. skjoldkrepsen, Lepidurus arcticus (Pallas ), som faktisk har 
etablert seg i en del innsj~er etter at disse ble regulert (Aass 1969). 
Ifølge Aass (1969) forekommer det skjoldkreps i innsjøer med regule
ringshøyder opp til 35 meter. Den er en nordlig cirkumpolar art som i 
Sør-Norge bare forekommer i høyfjellet. Her kan den være et meget vik
tig næringsdyr for ørret, spesielt i mange regulerte vann (Dahl 1932, 
Huitfeldt-Kaas 1935, Sivertsen 1962, Aass 1969, Borgstrøm 1970). 

Foreløpige resultater av den nye Mårvannsreguleringen 

Mårvann i Tinn kommune i Telemark ble regulert første gang i 1917. 
ørret er eneste fiskeart i magasinet, og det dominerende næringsdyret 
etter reguleringen har antakelig vært skjoldkreps (cf. Dahl 1932, Huit
feldt-Kaas 1935, Aass 1969, Rosseland pers. medd.) . 

Frem til 1959 var reguleringshøyden 7-8 meter. Vannet ble så tillatt 
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senket ytterligere ca. 13 meter, men hittil er det bare to vintre at senk
ningen i vesentlig grad er kommet lavere enn før 1959 (Fig . 1). Første 
gang dette skjedde var i 1960. Sommeren 1960 ble vannet sterkt tilgrum
set, og i følge de som drev fiske der da, sank utbyttet betraktelig samme 
året. I de etterfølgende årene klarnet vannet igjen, og fisket tok seg 
opp. Vinteren 1969/70 ble det så på nytt foretatt en stor senkning, og 
denne gang til et enda lavere nivå enn i 1960. Tilsiget til magasinet 
våren og sommeren 1970 var ikke tilstrekkelig til å fylle magasinet opp 
til den gamle laveste regulerte vannstanden, og dette fikk igjen en dras
tisk virkning på fisket. 

Da lignende reguleringer av mange andre eldre magasiner kan komme 
på tale, skal det her gis en kort redegjørelse for hvilke følger dette fikk, 
i første rekke på ørreten, i Mårvann. 

Fig. 2 viser hvordan siktedypet sank fra 1969 til 1970, noe som illu
strerer hvor sterk tilgrumsingen var. Det ble ikke foretatt noen tapping 
fra magasinet vinteren 1970/71, og vannstanden kom derfor opp mot 
normalt nivå igjen sommeren 1971. Eroderingen ble dermed igjen mindre, 
og vannet ble så frem til hesten 1972 gradvis klarere. 

Tilleggsreguleringen fikk også en øyeblikkelig effekt på fisket som-
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meren 1970, på samme måte som i 1960. Ifølge en del tilfeldig spurte 
fiskere sank utbyttet betraktelig fra 1969 til 1970, og det ble nærmest 
lik null i 1971 og 1972. Flere sluttet å sette garn i 1971-72, dels fordi 
utbyttet var minimalt, dels fordi den fisken de fikk var sterkt avmagret 
og ubrukelig til mat. 

Som et mål for fiskens vekt i forhold til lengden brukes ofte Fultons 
formel, K = V X 100/V (V = fiskens vekt i gram, og L = fiskens 
lengde i cm). Jo høyere K-verdi, desto feitere er fisken. Vanligvis vil en 
finne at den for ørret ligger mellom 0,90 og 1,20. Fig. 3 viser hvordan 
denne K-faktoren har forandret seg for ørret fra Mårvann fra 1969 til 
1972. Laveste verdier opptrer i september 1971/juli 1972. Etter denne 
tid har det innen hver lengdegruppe skjedd en gradvis forbedring, og 
for fisk under 25 cm er K-verdien i august- september 1972 omtrent 
kommet opp på samme nivå som i august 1969. Laveste verdier, K = 
0,58- 0,61, ble observert hos noen ørret med lengder rundt 30 cm, tatt 
på garn i august- september 1972. Ifølge Reimers (1957) var det en 
tendens til at ørret dør når K-verdien kom under 0,55-0,60. Dette var 
riktignok i en elv i California, men en skal ikke se bort fra at øket døde
lighet kan ha funnet sted nettopp på grunn av sterk avmagring. 

o----~ ___ -o- ....... ~o- _ __ '"Q 

1101 
L001 
.90-

--<T" 15. 19.5 

.BO 

..,(r--- -o 

~ 100, <\."'-, , 
~ '. __ ...o----~ 25 . 29.5 

. 90- ...... -e aoJ ---~--
~ L- __ 
u. 
ifI 
Z 100 
o 
~ 90

J z 80 o 
'" 70i 

"-', 
".. .p--- .D---- -() 30 - 34.5 

......... v ... ,..,. ... 

35 - 39.5 

......, - ,---r-------r- -' r ------r-
Aug JunlJul Sept Jul. Aug. Se- pl. 
1969 1971 1972 

F i g. 3 

Kondisjonsfaktoren for ulike lengdegrupper av ørret fra Mårvann. 
The m ean condi t i on f actor of di fferent length groups of trout from Mdrvann. 

193 



Ser vi så på ørretens næringsopptak, viser det også store forandrin
ger fra 1969 til 1972. På fig. 4 er det for enkelthets skyld bare satt opp 
resultater av næringsundersøkelsen av fisk fra månedene august-sep
tember. I august 1969 var skjoldkreps hovednæringen for ørret over 
25 cm, på samme måte som i august-september i tidligere år (1929, 
1930,1956,1957,1964) . 

I september 1970 ble det utelukkende funnet tovinger (Diptera) fra 
land i mageinnholdet. I september 1971 bestod mageinnholdet vesentlig 
av vannlopper og hoppekreps (Cladocera og Copepoda). I tillegg til 
disse kom noe vannlevende insekter og noe insekter fra land. I august 
og september 197,2 var det fremdeles vannlopperjhoppekreps som domi
nerte i mageinnholdet, men skjoldkrepsen var nå kommet tilbake og ut
gjorde ca. 10 % av magevolumet i august og ca. 4 % i september. 

For ørret mindre enn 25 cm (15-25 cm) er bildet omtrent det samme, 
men vannlopperjhoppekreps var også i august 1969 dominerende i mage
innholdet, og det ble dessuten funnet en skjoldkreps i september 1971. 

Hovedforskjellen mellom næringsopptaket i august 1969 og i august
september 1970-1972 ser altså ut til å ligge i mengden skjoldkreps som 
er blitt spist. Ifølge Nilsson (1960) må en anta at fisk muligens tar det 
som i ethvert tidsrom gir optimalt utbytte i forhold til den energi som 
blir brukt for å skaffe næringen. Variasjoner i næringsopptaket må en 
derfor regne med hovedsakelig har sammenheng med kvantitative og 
kvalitative forandringer av næringsfaunaen. Når skjoldkrepsen derfor 
enten blir helt borte eller opptrer i meget liten grad i mageinnholdet hos 

' ørret fra Mårvann, skyldes dette mest sannsynlig at mengden skjold
kreps i vannet er blitt mindre. Dette har i vesentlig grad gått ut over 
den større ørreten. Selv om denne har spist andre næringsdyr som vann
lopper og hoppekreps, blir slik kost ikke tilstrekkelig til å opprettholde 
vekten. 

En forklaring på at skjoldkrepsen ble borte, kan være at eggene ikke 
klekket våren 1970. Skjoldkrepsen dør om høsten, og det er bare eggene 
som overvintrer. I og med at sKjoldkrepsen om høsten oppholder seg 
mye på grunt vann, må en anta at det blir lagt egg der. Dette skjer 
i alle fall i Stolsmagasinet i Hallingdal. I reguleringssonen i dette maga
sinet hadde mange skjoldkrepsegg klekket i juni 1973, og larvene lå i 
den våte sanden et stykke over vannflaten. Da vannstanden i Mårvann 
hele sommeren 1970 ble stående ca. 10 meter lavere enn i 1969, kan dette 
ha medført at en vesentlig del av eggene som ble lagt på grunnere vann 
året før, nå ble liggende tørrlagt og dermed ikke ble klekket. 

Ved tilgrumsing aven innsjø vil det skiktet der det foregår foto syn
tese bli sterkt innsnevret, og primærproduksjonen vil synke. Siden de 
tidligere larvestadiene til skjoldkreps ser ut til å spise mye diatomeer, 
vil en redusert fotosyntese kunne få innvirkning på ernæringen til 
skjoldkreps. 

En plutselig tilgrumsing ser dessuten ut til direkte å influere ørret. 
Da Ustekveikja i Hallingdal ble til grumset etter at store mengder slam 
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ble ført ut av Ustevann ved reguleringen der, førte dette til en betydelig 
nedgang i fisket i nedenforliggende vann (Ustedalsvatn og Strandavatn). 
Det ble samtidig observert uvanlig mye fisk nedenfor Strandafjorden 
(Jensen og Aass 1968), og denne fisken kan ha vandret ut fra Stranda
vatn i et forsek på å unngå det tilgrumsete vannet. Det samme skal ha 
skjedd i Otra da denne elven ble til grumset ved reguleringen av Boss
vatn. ørreten i Otra søkte da ifølge lokale fiskere bort fra hovedløpet. 

I Mårvann hadde ørreten ikke anledning til å vandre ut av magasinet 
i 1970, fordi det ikke fant sted tapping etter 10. mai det året. Det ble 
imidlertid observert mye fisk utenfor et par av de større innløpsosene, 
og ved fiske utenfor esen i nordvestenden av vannet, i juni/ juli og sep
tember 1971 og i juli og august 1972 viste det seg at det her stod langt 
tettere med fisk enn i selve hovedmagasinet. I august 1969 og i septem
ber 1972 ble det derimot ikke tatt mer fisk i nordvestenden enn i resten 
av magasinet. Siden vannet i nordvestenden var relativt klart, kan det 
tenkes at en del fisk enten ha r søkt dit fra resten av magasinet eller at 
fisk som har vært på vandring fra elva har stanset opp i det klare van
net og ikke gått videre. 

Den spesielle reguleringsformen av Mårvann, der vannstanden etter 
nedtapping i lang tid etter isløsningen blir stående så lavt at bunn som 
er dekket med fint slam (gyttja) blir eksponert, vil føre til en redusert 
sekundærproduksjon, dvs. både bunndyr og dyreplankton reduseres. 

. T~rrlegging av bunnarealer vil dessuten hindre klekking av egg som er 
lagt her året før, f.eks . skjoldkrepsegg. ørreten vil dessuten forsøke å 
uhngå tilgrumset vann. Den totale effekten blir at et magasin av denne 
typen får redusert sin fiskeproduksjon vesentlig. 

Slike tilleggsreguleringer vil bare komme på tale i å r med en dårlig 
magasinfylling eller i år med ekstra stort behov for elektrisk kraft. Ved 
å foreta en ytterligere senkning av allerede eksisterende magasiner, slip
per en å bygge nye kostbare dammer og foreta ny neddemming, og lig
nende tilleggsreguleringer kan derfor komme på tale i flere eldre maga
siner som hittil ikke er blitt fullt utnyttet. Skal en unngå samme effek
ter som dem en fikk i Mårvann, bør den nye laveste regulerte vannstand 
likevel ikke legges lavere enn at en ved etterfølgende fylling raskt kom
mer over det bunnlaget som består av finere sedimenter (gyttja) . Der
ved vil en i det minste hindre omfattende erodering og tilgrumsing. Der
som det dreier seg om høyfjellsmagasiner, vil en slik fylling også gi mu
ligheter for klekking av f.eks. egg av skjoldkreps og eventuelt andre 
arter som t åler tørrlegging og frysing. Næringssituasjonen for fisk blir 
dermed ikke nødvendigvis drastisk endret selv om vannet får en øket 
reguleringshøyde. 

SUMMARY 
THE EFFECT OF INCREASED REGULATION ON A NORWEGIAN LAKE 

Increased lowering of the water level of Mårvann, a Norwegian high moun
tain reservoir, during the winter 1969/70 resulted in an especially low water 
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level the following summer together with an increase in turbidity. '.l'he yield 
of trout fell almost to zero in the following years, probably due to mcreased 
mortality, increased migration to the inlets and a decreased im~igration. The 
most important food item of trout before 1969 Leptduru~ are!teus (Pallas), 
almost disappeared from the diet of trout in 1970/71, .and m 1972 the a~ount 
of L. aretieus in the stomach contents of tro ut was stIll much less than m the 
years previous to the increased regulation. The reasons for the disappearance 
of L. aretieus are diseussed. 

Author's adress: Zoologisk Museum, Sars gt. 1, N- Oslo 5. 
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FERSKVANNSBIOLOGISK INFORMASJON FRA 
UNIVERSITETETS ZOOLOGISKE MUSEUM, OSLO. Nr. 6. 

Døgnfluers funksjon i økosystemet 

JOHN BRITTAIN 

Døgnfluer, eller Ephemeroptera som de kalles av entomologer, utgjør 
en viktig del av den norske ferskvannsfauna. De forekommer både i 
bekker, elver og innsjøer fra kysten og til opp på snaufjellet. De finnes 
dessuten i flere forskjellige vanntyper, blant annet eutrofe eller næ
ringsrike innsjøer, humusrike skogstjern og små bekker i nærheten av 
breer. Døgnfluenes livssyklus består av 4 stadier : egg, nymfe og de to 
voksne stadier subimago og imago. De to førstnevnte stadier varer 
lengst og tilbringes i vann, mens subimagines og imagines i terrestre 
miljøer, vanligvis bare lever i noen få dager eller i enkelte tilfelle bare 
noe få timer. Dette er grunnen til at de kalles døgnfluer eller Ephemer
optera. 

Først vil jeg omtale livssyklusen, deretter vil jeg gå nærmere inn på 
de enkelte funksjoner døgnfluene har i økosystemet. Livssyklusen er noe 
forskjellig fra art til art. Det finnes univoltine og multivoltine arter med 
henholdsvis en og flere generasjoner i løpet av ett år. Det er mulig at 
også noen få arter kan bruke mere enn ett år for å gjennomgå sin livs
syklus, men dette er ikke dokumentert. Som eksempel på univoltine arter 
her i landet, kan nevnes L eptophlebia vesper tina, H eptagenia fuscogrisea, 
Baetis macani og Siphlonurus lacustris . Artene Baetis rhodani og Cloeon 
dipterum har, i det minste i noen norske lokaliteter, to generasjoner i 
løpet av ett år. Univoltine arter kan videre deles i to grupper, de som har 
et kortvarig eggstadium (ca. 3- 6 uker) og de som har et lengre egg
stadium, ofte kombinert med diapause. Eggene i den første gruppen klek
ker til nymfe om sommeren eller høsten og vokser gradvis til de klekkes 
til voksne den følgende sommer. Om vinteren er veksten mer eller mindre 
nedsatt. Den andre gruppen har enten egg med et diapausestadium eller 
egg som utvikler seg meget langsomt og som derfor ikke klekkes før til 
våren eller sommeren. Straks eggene er klekket, skjer imidlertid utvik
lingen relativt raskt. De to univoltine typer er vist i fig. L 

Vanligvis har artene med to generasjoner pr. år en vintergenerasjon 
som utvikles langsomt og klekkes tidlig på året fulgt aven sommer
generasjon som vokser raskt (fig. 1). I Norge kan det se ut som to 
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Vekstkurver av forskjellige livssyklustyper hos norske døgnfluer. Eggstadiet 
er stiplet, nymfesta diet heltrukket og klekkingen er vist med piler. 

Grow th curves ot differ ent lite cycle types tound in Norwegian maytlies. The 
egg stage i s r epresented by the dotted l i n e, the nymphs by the continuous lines 

and emergence by the arrows. 



generasjoner om året er det meste, men i land med lengre sommer, 
gjennomgår noen arter to sommergenerasjoner. Multivoltine arter som 
B. rhodani og C. dipterum er blant de mest tallrike og utbredt døgn
fluer i Europa og den store livssyklusplastisitet som de har, må ha bi
dratt til deres utbredelses-suksess. 

Nærbeslektede arter i samme lokalitet har ofte forskjellig livssyklus 
og dette er illustrert ved de to Leptophlebia arter L . vespertina og L. 
marginata. Morfologisk sett er de nokså like, men L. marginata klekkes 
som voksen før L. vespertina og vanligvis er det en tydelig forskjell i 
størrelsen mellom de to arter. Denne samme forskjell i størrelse er t~l
stede selv i habitater (miljøer) der artene oppnår større lengde P.g.il. 
bedre næringsforhold eller temperatur. Dette kan illustreres ved resul
tater fra Bogstadvann, Oslo, i fig. 2. Grunnen til større lengder på sta
sjon 2 er trolig a t dette er en bukt med høy temperatur og høy primær
produksjon. 

Eggene av de fleste arter klekkes i løpet av et forholdsvis kort tids
rom (1- 3 uker) . Andre arter har egg som klekkes over et lengre tids
rom som en tilpassing til vanskelige habitater hvor det finnes faktorer 
som er skadelige på bestemte stadier i livssyklusene. 

Disse variasjoner i livssyklusen gjør det vanskelig å finne det rette 
tidspunkt for registrering avartene som er tilstede samt å vurdere tett
heten og artenes betydning i systemet. Imidlertid med to innsamligs

. Huer, f .eks i mai og juli i lavlandet og juni og august i fjellet, vil man 
fp. med de aller fleste arter. 

P å grunn av disse variasjoner i livssyklus, vil reguleringer av vass
dra g virke forskjellig på forskjellige arter. Det ubevegelige eggstadiet 
er særlig utsatt ved senkninger av vannstanden, mens nymfene som 
kan bevege seg i forhold til overflaten, blir mindre påvirket av varia
sjon i vannstanden. Den reduksjon i næringen som kan følge av regule
ringen, vil imidlertid kunne redusere antallet betraktelig. Virkningen 
blir også forskjellig på forskjellige arter fordi noen legger eggene sine 
langt ute i vannet eller elven, mens andre plasserer eggene ved stranden. 
I det siste tilfellet kan de lett bli utsatt for uttørring. 

Ser en nærmere på de funksjoner i økosystemet som døgnfluer deltar i, 
ka n man begynne med dyrenes næring. Døgnfluer, unntatt bestemte 
afrikanske arter og amerikanske slekter, er plante-etere. Dyremateriale, 
slik som skallet etter hudskifter, er av og til funnet i maveinnholdet til 
enkelte døgnfluer på grunn av deres spisemåte. Den mest alminnelige og 
utbredte næring blant Ephemeroptera er finfordelt plantemateriale, 
detritus. Utbredelsen av døgnfluer har vært sammenholdt med detritu
sens utbredelse (Egglishaw 1964, Fahy 1972) . Alger er også viktig føde , 
for mange arter spiser diatomer og andre alger om sommeren når pri
mærproduksjonen er på topp. En del arter beiter på alger som finnes på 
vannplanter (epifytter) , f.eks. på Isoetes og Myriophyllum. Om høsten 
og ved sne smeltingen om våren, spiser de av blader og annet landmate
riale som kommer inn i det akvatiske systemet (alloktont materiale). 
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Størrelsens fordeling mellom L eptophlebia m arginata (svart) og L. vespertina 
(lyst) på tre innsamlingsstasjoner rundt Bogstadvann, Oslo. 

Size difter ence bet ween Leptophlebia marginata ( shaded) and L. vespertina 
(unshaded) at three sampling st a t i ons around the lake, Bogstadvann, Oslo. 
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Døgnfluer spiser sjelden dette før det er delvist oppløst av bakterier 
eller sopp. De arter som benytter forskjellige næringstyper, har ofte 
størst vekst på bestemte tidspunkter. F.eks. Ephemer ella ignita som 
vokser meget raskt i løpet av sommeren, spiser mye diatomer, som fore
kommer særlig på denne årstid (Erichsen-Jones 1950) . Når det gjelder 
L eptophlebia vesper tina) kan de relative mengder av detritus og alger i 
kosten varierer gjennom året, avhengig av mengden på de steder hvor 
nymfene oppholder seg (Kjellberg 1972). Størrelsen hos nymfene er 
også en viktig faktor for det relative forhold mellom fødeemnene. Det 
første nymfe stadium hos L. vespertina) som må ta opp næring før det 
kan skifte til annet stadium, spiser f.eks. finfordelt detritus. FødestørreI
sen kan også være av betydning for å fjerne mulig konkurranse mellom 
nærknyttete arter (se fig. 2) . 

En kort tid før klekking slutter nymfene å spise og munndelene be
gynner å degenerere. Hos begge de voksne stadier er disse atrofiert og 
funksjonsløse og derfor tar dyrene ikke næringen til seg. Dette er sann
synlig en medvirkende årsak til at de lever så kort tid som voksne. De 
lever av de fettreservene som ble bygget opp i nymfestadiet. 

Følger man næringskjeden videre, ser man at døgnfluer er viktig føde 
for både hvirvelløse og hvirveldyr i ferskvann og på land. 

Døgnfluenes egg er små og noen arter legger dem som klumper i van-
. net. Hos andre arter igjen blir eggmassene fordelt så snart de kommer 

i kontakt med vann. De sistnevnte blir sannsynligvis lite spist av preda
tprer, beskatningen fra planteeterne er nok av større betydning. Snegler, 
som beiter på påvekstalger, vil antagelig ta inn døgnflueegg hvis disse 
ligger der beitingen foregår, på samme måte som sneglene kan spise egg 
av enkelte ikter, som er direkte avhengige av å bli spist av snegler for å 
kunne fullføre sin livssyklus. Da eggene av døgnfluene er bløte og 
ukitiniserte, vil de ikke overleve raspingen av radula (sneglenes raspe
tunge ) og passasjen gjennom tarmen. 

A v hvirvelløse rovdyr, som tar døgnfluenymfer, kan nevnes vannkal
ver, øyenstikkere, vannedderkopper og forskjellige arter stein fluer og 
vårfluer. Små nymfer kan også bli spist av vannmidder og rovformer 
av fjærmygg. 

Foruten indirekte å tjene som føde for fisk gjennom hvirvelløse rov
dyr, blir både nymfer og voksne døgnfluer tatt direkte som føde av fisk . 
Både ørret, laks og abbor er i større eller mindre grad avhengige av 
døgnfluer. Nymfene taes både ved bunnen og i drivet. Ved klekkingen er 
nymfene særlig truet fordi de kommer opp på toppen av steinene i fullt 
dagslys. Som sportsfiskerne vet, blir døgnfluene villig tatt av fisk når 
arten klekkes i store mengder. Det er av stor betydning for en jevn 
næringstilførsel for fisk og andre dyr høyere oppe i næringskjeden at de 
forskjellige døgnfluearter ikke klekker til samme tid. Da en regulering 
av vassdraget ofte medfører at noen arter forsvinner, mens andre får 
klekketiden forskjøvet, kan dette få uheldige følger for dyr som er av
hengig av døgnfluer som føde. Mange terrestre dyr lever i stor grad av 
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døgnfluer som klekkes i store mengder i løpet av sommerhalvåret, som 
f .eks. enkelte edderkopper som lever i nærheten av vannkanten der de 
kan finne betydelige mengder av subimagines. Ved vannansamlinger kan 
insektetende fugl fortære store mengder av voksne døgnfluer. 

Driver, som nevnt tidligere, viktig som fiskenæring og utnyttes ofte i 
stor grad av ørret og laks. Dette driv av dyr i rennende vann er blitt 
gjenstand for omfattende undersøkelser i de senere årene, og Ephemer
optera, særlig Baetis arter, er som regel påvist som en meget viktig del 
av drivet (Waters 1972). Bortsett fra flomperioder, viser drivet ofte 
tydelig periodisk veksling over døgnet; døgnfluer er mest tallrik når 
det er mørkt. Forklaring på dette er antagelig at døgnfluer er mer ak
tive om natten når de kommer opp på steinene for å beite og da lettere 
blir revet med av strømmen. Store eksemplarer er ofte mer vanlig i dri
vet da aktiviteten er større like før klekking. Den funksjonelle betyd
ningen for organismene i drivet har vært mye diskutert. I første om
gang ble en koloniseringssyklus foreslå tt, man antok at voksne individer 
fløy oppover vassdraget for å legge eggene sine. Deretter skjedde koloni
seringen nedover elven ved driv (MUller 1954). Likevel er døgnfluer av 
slekten Baetis stadig observert i drivet i stort antall, mens den sjelden 
har vært observert i å fly oppover vassdraget. Vandringer mot strøm
men av nymfene, som har vært en del observert, foregår imidlertid i for 
liten grad til å erstatte det som driver nedover. På den annen side kan 
det være en regulerings pro sess i populasjonen hvor produksjonens over
skudd fjernes i drivet. 

Ved vurderingen av døgnfluens funksjon i økosystemet, må man ikke 
glemme kommensaler og parasitter, som er mer eller mindre avhengig 
av bestemte arter eller grupper for å kunne gjennomføre sin livssyklus. 
Larver av enkelte simuliider (knott) og chironomider (fjærmygg) sitter 
på nymfene av døgnfluer (Fontaine 1964, Disney 1971). Simuliidene 
fester seg på arter som er flate og chironomidene på gravende arter av 
slekten Ephem era. Det ser ut til at døgnfluene ikke blir skadet så mye 
at de ikke kan fullføre livssyklusen sin. Tilfeller av slike assosiasjoner, 
(samliv), finnes hovedsakelig i tropene. Larver av knott får ved assosia
sjon en større bevegelighet og et sikret sted å forpuppe seg. Fjærmyg
gen får fordelen aven konstant tilførsel av plantepartikler i vannstrøm
men, mens gjellene av den gravende Ephemera holdes rene. Assosia
sjonene mellom fj ærmygg og døgnfluer er temporære. Det ser ut som 
om assosiasjonen er obligatorisk både for knottene og fjærmyggene. 

Visse fjærmygglarver av underfamilien Orthocladiinae er trolig para
sitter på døgnfluenymfer, rapportert fra blant annet Tsjekkoslovakia, 
Frankrike, Tyskland og Japan (Fontaine 1964). Men i de fleste tilfelle 
av assosiasjoner mellom tovinger og døgnfluer er relasjonene ennå uklare. 

Ephemeropternymfer er også mellomverter for enkelte iktearter 
(Digenia) . Crepidostomum farionis (Allocreadiidae) er rapportert fra 
ertemusling, Pisidium amnicum) eller kulemusling, Sphaerium cor
neum) som fungerer som første mellomvert (Brown 1927). Cercariesta-
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Et forenklet skjema, begrenset til direkte forbindelser, av døgnfluenes stilling 
i næringskjeden ved forskjellige livssyklus-stadier, Parasittenes livssyklus er 

tilpasset noen av disse næringskjeder, 
A simplified diagram, limited to direct connections, of the position of mayflies 
in the food chain at different life cycle stages, The life cycles of a number of 

parasites are adapted to some of these food chains. 

diet svermer ut av muslingen og trenger inn og ensysteres i fettvevet og 
musklene hos døgnfluen, Ephemera daniea. Sluttverten for C. farionis er 
ørret eller harr, Infeksjonen skjer når fisken spiser enten infiserte nym-
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fer eller voksne døgnfluer, På liknende måte har flere andre medlemmer 
av iktefamilien Allocreadiidae, døgnfluenymfer som mellomvert og fisk 
som sluttvert (Hall 1929) , Fisk er ikke den eneste sluttvert av ikter som 
parasitterer døgnfluer. Også frosker, salamandere og selv flaggermus 
har vært nevnt som sluttvert, Parasittologiske undersøkelser kan benyt
tes til å vise forskjellige næringskjeder kvantitativt (Halvorsen og An
dersen 1973) og kvalitativt som f ,eks. predasjon på døgnfluer av flagger
mus (se Bakke 1973). 

Rundormer (Nematoda) er heller ikke uvanlig hos døgnfluenymfer. 
Ofte finnes de sammenrullet i abdomen. Infeksjonen er ikke nødvendig
vis dødelig for verten, men fører antagelig til sterilitet, Rundormen, 
Cystidicotoides tennissima) er en hyppig parasitt i maven på laksefisker, 
Mellomvertene, både i Europa og N ,-Amerika, er døgnfluer. I Europa er 
larven av denne nematoden blitt funnet i slektene Ephemera og Habro
leptoides, Igjen er infeksjonskilden ikke bare nymfer, men også sub
imagines og imagines (Moravec 1971), 

Som konklusjon kan man si a t døgnfluene har flere viktige funksjo
ner i økosystemet og står på mange måter sentralt når det gjelder for
ståelsen av de enkelte systemene. Dette på grunn av deres forekomst i 
så mange forskjellige vanntyper hvor de ofte finnes i forholdsvis stort 
antall, I tillegg illustrerer de godt de generelle prinsipper og funksjoner 
i aquatiske økosystemer. 

Jeg vil gjerne takke mine kolleger ved Zoologisk Museum for kritikk av 
artikkelens språk og innhold, En del av arbeidet ble utført i den tiden jeg 
hadde stipend fra det britiske «Royal Society», 

SUMMARY 

THE FUNCTION OF MAYFLIES (EPHEMEROPTERA) IN 
THE ECOSYSTEM 

The function of mayflies (Ephemeroptera) in the ecosystem is reviewed, 
Among the aspects considered are life cycle, nutrition, predation, drift and 
parasitism . 

Author's address: Zoological Museum, Sars gt, l , N - Oslo 5. 
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Sjøstjernen Luidia ciliaris funnet i Ytre Oslofjord 

JAN MICHAELSEN 

To eksemplarer av sjøstjernen Luidia ciliaris (Philippi) ble tatt i 
Færderområdet, Tjøme i Vestfold, henholdsvis 1. og 11. mars 1973. Be
stemmelsen er verifisert av Bengt Christiansen, Universitetet i Oslo. 

Begge eks. fulgte med line fra en antatt dybde av 40 m. I begge til
felle var linen agnet med sild, og sjøstjernene hadde suget seg fast på 
åtet. Det første eks. (nr. 1) ble tatt av Egil Soglo ca. 200 m syd for 
Langøya. Det andre eks. (nr. 2, fig. 1) ble fanget av Carl Petter Sparvold 
i området midt mellom Bøle-båen og Langøya, dvs. nesten på samme sted 
som det første. Følgende mål er tatt : 

Maks. Skive- Armbredde 
armradius diameter v/basis Anm. 

Nr. 1 208 mm 56 mm 25 mm Målene tatt etterat 
dyret var inntørket 

Nr. 2 156 mm 49 mm 22 mm Målene tatt på 
det ferske dyr 

Eksemplarene befinner seg nå i samlingene til Zoologisk Museum i Oslo. 

Fra norske farvann foreligger det svært få opplysninger om Luidia 
ciliaris. Dons (1937) angir funn avarten ved Vigra ved Ålesund i 1935 
og 1936 på 150-160 m, samt at den også skal være funnet i større antall 
ved Giske utenfor Ålesund på 70-80 m dyp. Dette er såvidt vites de 
eneste sikre registreringer i de nære kystfarvann i Norge. I Riksmuseet 
i Stockholm fins flere eksemplarer av Luidia ciliaris med oppgitt finne
sted «NW for Bergen, gO-170 favner» (Grieg 1906). Både sistnevnte for
fatter og Dons (1937) konkluderer med at disse eksemplarer høyst trolig 
stammer fra fiskebankene på vestsiden av Norskerenna i retning nord
vest av Bergen. Brun (in. litt.) opplyser at han ikke har kommet over 
nye funn avarten i de siste årtier fra Norge. 

Fra Skandinavia ellers er arten funnet en gang i ytre Skagerak på 
dansk side (Mortensen 1924). En angivelse om et enkelteksemplar fra 
Gullmarfjorden i Bohuslan på den svenske vestkyst fra forrige århundre 
(Dyben og Koren 1846) er senere trukket i sterk tvil (Grieg 1906 og 
Mortensen 1924). I et nyere svensk arbeid (Hanstrom 1965) er dette fun
net overhodet ikke omtalt. Arten er imidlertid aldri siden funnet i Gull
marfjorden, men dette forhindrer ikke at den enten kan være oversett 

207 
Fauna 26: 207-210. Oslo 1973. 



Fig. 1 

Eksemplar nr. 2 av Luidia ciliaris fra Færder. Et avartskriteriene er det kon
stante antall armer på 7. (Foto: Gunnar Lid.) 

T e second speciment of Luidia ciliaris from the Faerder-area. The starfish 
occures with the constant number of 7 arms. 

eller at den forsvant fra fjorden på et tidligere tidspunkt. Avstanden 
mellom de nye funnstedene ved Færder og Gullmarfjorden er imidlertid 
ikke mer enn 100 km, slik at det gamle svenske funnet dermed bør få ny 
aktualitet. Christiansen (pers. medd.) antyder at forekomster av Luidia 
ciliaris muligens er vanskelig å registrere, fordi dens levesett gjør at den 
bl.a. lett unngår skraptrekk. 

Utbredelsen av Luidia ciliaris går fra Kapp Verdeøyene og nordover 
til Færøyene, samt Middelhavet (Mortensen 1927). Forekomsten i Nord
sjøområdet er angitt i fig 2. Det er antatt av Norskerenna danner en na
turlig barriere for spredning avarten mot Norges kyst (Dons 1937). 
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Fig. 2 

Utbredelsen av Luidia ciliaris i Nordsjøområdet. Pilene angir hovedstrømmens 
retning. Funnet ved Færder er innsirklet. Etter Dons (1937). 

D istribution of Luidia ciliaris in the North Sea. The arrows shows the main 
stream direction. The locality at Faerder is singled out. After Dons (1937). 

Strømforholdene gjør det imidlertid mulig for arten å nå norskekysten 
langs to innvandringsveier (fig. 2). Luidia ciliaris har store pelagiske 
larver og lang planktonisk levetid, slik at den kan bli ført lange veier med 
strømmen for deretter å slå seg ned på helt nye lokaliteter (Brun in. 
litt.). Dons (1937) formoder at det må være helt eksepsjonelt gunstige 
betingelser tilstede forat larver i det hele tatt kan nå Sveriges vestkyst 
(og dermed også ytre Oslofjord) for der å vokse opp. Slike optimale for
hold antas å inntreffe en gang hvert hundre år. 

SUMMARY 

RECORDS OF THE STARFISH LUIDIA CILIARIS IN 
OUTER OSLOFIORD 

Two specimens of the starfish Luidia ciliaris were taken from the depth of 
40 m in the Faerder-area, Tjome in Vestfold county (UTM-referance 32V 
NL8846) on March 1 and 11, 1973 respectively. The species has previously been 
recorded at the NW-coast of South-Norway. 

Author's address: Gyldenlovesgt. 27 B, N-3100 Tonsberg. 
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Noen nye data om lansetlfisken 

TORE GUNNARSEN OG JAN MICHAELSEN 

En totaloversikt over lansettfiskens, Branchiostoma lanceolatum (Pal
las), forekomst i norske farvann er tidligere beskrevet av Tambs-Lyche 
(1967). Her fremgår det at arten har sin hovedutbredelse på Vestlandet 
fra Stavangerfjorden og nordover til Trondheimsfjorden. Opplysninger 
om utbredelsen på Sørlandet og i Sydøst-Norge er derimot mangelfull. Vi 
har i det følgende samlet endel nye, samt noen eldre upubliserte funn av 
lansettfisk fra Syd-Norge. Bortsett fra ett er alle gjort på lokaliteter i 
de sydøstlige deler av landet. 

I samlingene til Zoologisk Museum i Oslo fins det tre eldre funn som 
ikke er angitt av Tambs-Lyche (1967). De er alle innsamlet av G. O. Sars 
i tiden mellom 1881 og 1885 : 

1 eks. juli 1881 Korsfjord, Bergen. 
2 eks. juli 1883 Skjærhallen, Hvaler, Østfold. 
1 eks. juli 1885 Mærdøy, Arendal, Aust-Agder. 

Lokaliteten ved Arendal er også beskrevet av Tambs-Lyche (1967), 
men han angir et senere funn fra mai 1886. I Oslofjorden er lansettfisken 
tidligere bare angitt fra en lokalitet. Det første registrerte funn (flere 
eks.) avarten i Norge ble gjort av Esmark ved Konglunden, Asker i 
Akershus i 1830 (Collett 1905). Skjærhallen-funnet er altså det første 
fra de ytre deler av Oslofjorden. Herfra stammer våre nyere funn. 

I sundet mellom Akerøya og Festningsholmen, Hvaler i Østfold, ble 
1 eks. tatt i trekantskrape primo oktober 1965 (G. Lid pers. medd.). De 
andre forekomstene er alle fra østsiden av Store Færder, Tjøme i Vest
fold: 

1 eks. 27. desember 1970, lengde 31 mm. 
1 eks. 4. april 1971, lengde 28 mm. 
1 eks. 4. juli 1971, lengde 36 mm. 

Disse tre eksemplarene ble alle tatt i trekantskrape på 15-20 m dyp. 
Karakteristisk for arten besto bunnbiotopen her av grovere sand og 
skjellrester. Eksemplarene fra Store Færder er levert Zoologisk Museum 
i Oslo hvor de er inngått i samlingene. 

Lansettfisken er i tempererte områder vanligvis tilknyttet biotoper 
med ren og relativt grov sand som ofte inneholder skjellfragmenter og 
grus, men kan også tolerere finere sand, spesielt i vinter-sesongen. Ar
tens nedre toleransegrense i sjøtemperatur i Nordsjøområdet regnes for 
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3 °C. Temperaturen antas ikke å være av de viktigste begrensende fakto
rer for den geografiske utbredelse, fordi deler aven populasjon godt kan 
overleve mer tilfeldige strenge vintre med vanntemperaturer ned i _1 °C 
(Eisma og Wolff 1970). Saltholdighets-grensene for arten er forholdsvis 
brede, og i ekstreme tilfelle er den funnet i områder med salinitet ned i 
9,9 %0 Cl- (Banse og Lefevere 1954). Forekomst og utbredelse av lan
sett fisk synes å kunne relateres til vannets beskaffenhet, idet arten er 
spesielt sensitiv overfor en vanntype hvor tilsetningen av ferskvann re
sulterer i et relativt høyere innhold av suspendert organisk materiale og 
høyere produktivitet i overflatelagene (Eisma og Wolff 1970). 

Vår viten om utbredelse av lansettfisk i Oslofjorden er ennå mangel
full, til tross for at den zoologisk er en av de bedre undersøkte fjorder . 
Lansettfisken fins rimeligvis i dag spredt på egnede lokaliteter i fjordens 
ytre deler. Her er utskiftingen av vannmassene god, og vannets fysiske 
og kjemiske egenskaper skulle ikke hindre artens livsvilkå r. At den ennå 
fins så langt inn i fjorden som på den gamle lokaliteten i Asker er lite 
trolig. Den indre delen av Oslofjorden er i dag så mye forurenset at leve
vilkå rene for lansettfisk er vesentlig redusert. Det er derfor heller ikke 
uventet at arten aldri er funnet i noen a v de utallige bunnprøver som er 
foretatt i indre Os lofjord i de siste ti-årene. 

Vi vil f å t a kke konservator Marit Christiansen ved Zoologisk Museum 
i Oslo for velvillig bista nd ved gjennomgåelse av museets materiale av 

. l~nsettfisk. 

SUMMARY 

NEW RECORDS OF BRANCHIOSTOMA LANCEOLATUM IN NORWAY 

Some new records of Branchiostoma lanceolatum from southern Norway are 
given. Three old records from 1881- 1885, earlier unpublished, and four from 
1965- 1971 are mensioned. 

Authors' addresses: 
GyldenlOvesgt. 27 B , N- 3100 Tonsberg (Michaelsen). 
Hasselbakken 37, N- 3400 Lierbyen (Gunnarsen). 

LITTERATUR 

Banse, K. og Lefevre, S. 1954: Funde von Branchiostoma lanceo latum (Pallas) 
in der Kieler Bucht. Kieler M eer esforsch . 10 : 130-133. 

Collett, R. 1905: Meddelelser om Norges Fiske i Aarene 1884-1901, 3. Forh. 
Vidensk . Selsk . K rist. 1905 ('1): 1- 173. 

Eisma, D. og Wolff, W . J. 1970: The distribution of Branchiostoma lanceo
la tum (Cephalochordata) in the coastal water of the Netherlands and the 
Southern North Sea. N etherlands Journal of Sea R esearch 5: 101- 107. 

Tambs-Lyche, H. 1967: Branchiostoma lanceola tum (Pallas) in Norway. Sarsia 
29: 177- 181. 

Webb, J . E. 1969: Biologically significant properties of submerged marine 
sands. Proc. Zool. Soc. Lond. 174: 355-402. 

212 

SMANOTISER 

VINBERGSNEGLEN FORMERER SEG I SØRØST-NORGE 

I Fauna nr. 4, 1970, s. 294 hadde undertegnede en artikkel om vinbergsneg
len, Helix pomatia Linn. i forbindelse med et funn av sneglen ved Konglungen 
i Asker i mai 1970. Direktør Per Paus og frue som mente at eksemplaret var 
funnet på deres eiendom i Asker (se Fauna nr. l, 1971, s. 49) , har selv innført 
vinbergsnegl fra Sverige til Asker for ca. 10- 15 år siden. Et par år senere ble 
flere snegl innført fra Danmark. Noen eksemplarer er også blitt satt ut på 
Hvaler. De opplyste at sneglene trives utmerket og formerer seg begge steder. 

Zoologisk museum, Oslo, ble invitert til Asker for il. se på sneglene, og en 
del eksemplarer, både store og ganske små, ble samlet og sendt til landsnegl
spesialisten, intendent H . W . Walden ved Naturhistoriska Museet, Goteborg. 
Han har bestemt alle eksemplarene til Helix pomatia, og hermed må det sies 
å være helt sikkert at vinbergsneglen har formert seg i Asker gjennom 
flere år. 

I forbindelse med artikkelen i Fauna nr. 4, 1970, har jeg også fått flere hen
vendelser om at vinbergsneglen finnes på Nesøya i Asker. Hovedfagstudent i 
limnologi, L Blakar, som utfører feltarbeid på Nesøya, har sett mer enn 100 
eksemplarer av vinbergsneglen på Nesøya. Han har fått opplysninger om at 
noen få eksemplarer ble innført til Nesøya fra Sverige for ca. 20 år siden, og 
det ser derfor ut til at vinbergsneglen også har formert seg på Nesøya g jen
nom en rekke år. 

Summary. 

Reproduction of H elix pomatia in South-east Norway. 
Helix pomatia has reproduced at two different pla ces near Oslo (Asker 

municipality) for det last 15-20 years. Some young and some older specimen 
found on one of the localities have been identified by Dr. H . W. Walden, 
Gothenburg, as H. pomatia. 

M arit E. Christiansen. 

SØLVKVEITE FUNNET I NORDSJONA 

Den 16. april 1973 fant oppsynsmann Henry Pedersen et eksemplar av sølv
kveite, Trachypteru8 arcticus Brtinnich, i fjæra i Nordsjona, Rana kommune 
i Nordland (kartref. VP3259). 

Fisken var død og lå under vann, men ikke dypere enn at man fikk tak i 
den med en åre. 

Fisken ble målt og var 170 cm lang, maksimal høyde var 30 cm og bredde 
7 cm. 

Hognestad har (Astarte 21, 1962) gitt en oversikt over nordnorske funn 
fram til 1961. Det er registrert 12 funn fra Nordland. Av disse er bare tre fra 
Helgeland, bl.a. et 59 cm langt eksemplar fra Asvær som ble tatt levende. 

Nordsjona-eksemplaret er så vidt vites det første funn av sølvkveite fra 
fjordområdene på Helgeland. De tidligere funn er fra øydistriktene. 
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Summary. 

Deal-fish found in Nordsjona. 
A specimen of the deal-fish, Trachypterus arcticus, was found on the beach 

in Nordsjona, Nordland county. 
Per Straumfors. 

GRÅLIRE UTENFOR SMØLA 

Fra Norsk polarinstitutts ekspedisjonsfartøy, Polarstar, ble det den 6. sep
tember 1970 observert 1- 2 grålirer, Puffinus griseus, 13 sjømil NV av Haug
jegla fyr ved Smøla, Nordmøre. Med 5 min. mellomrom ble to eksemplarer av 
grålire sett på seglflukt mot SV. Det var ikke mulig å avgjøre om det var 
samme fugl eller to forskjellige som ble sett, selv om fluktretningen begge 
ganger var den samme. Det blåste nordlig, frisk bris styrke 5 i området under 
observasjonen. Haftorn (1971, Norges Fugler. Oslo (Universitetsforlaget) , 
'l62 s.) angir 7 tidligere observasjoner avarten fra Møre-kysten. 

Summary. 

Sooty Shearwater near Smtila. 
On September 6, 1970 at least one specimen of Sooty Shearwater, Puffinus 

griseus, was seen outside the island Smtila on the NW-coast of South Norway. 
Jan Michaelsen, Gyldenltives gt. 27 B, N- 3100 Ttinsberg. 

OBSERVASJONER AV FUGL PÅ HARDANGERVIDDA 1972 

Følgende observasjoner er gjort 2. juli 1972 i Ullensvang kommune på Hard
angervidda av Glenn Bjørnestad, Steinar Myhr og undertegnede. 

. I et småvann N for Gauteshaugane, NV for Langavatn, ble det funnet et 
reir av fiskemåke, Larus canus, med 3 egg. Reiret var plassert på en høy tue 
ute i vannet nær strandkanten. Vannet ligger på 1332 m o.h., og så vidt vites 
er dette ny høyderekord for hekkende fiskemåke i Norge. 

Opp mot Langavassoksli, NV for Langavatn, ble en syngende lerke, Alauda 
arvensis, gjentatte ganger hørt og sett. Høyden fuglen oppholdt seg på ble 
antatt å være ca. 1320 m O.h. Det ble ikke lett etter reir, men så lenge vi opp
holdt oss i området, så vi bare denne ene lerken. Hagen (1960, Sterna 4: 36) 
angir en observasjon av lerke i Moldedalen på Hardangervidda 2. juli 1959, 
1290 m O.h. 

I elva Eitros' delta før Langavatn, i de såkalte Langavassrnyrene, ble det hørt 
og sett et syngende eksemplar av lappiplerke, Anthus cerv inus. Etter en rela
tivt kort observasjonsperiode forsvant fuglen i de tette vierkrattfeltene og 
kunne ikke gjenfinnes. Arten er tidligere ikke registrert på Hardangervidda. 

Summary. 

Bird notes from Hardangervidda summer 1972. 
A breeding record of Common Gull, Larus canus, at 1332 m above sea level, 

and singing males of Skylark, Alauda arvensis, (at 1320 m) and Red-Throated 
Pipit, Anthus cervinus, are reported from Ullensvang County, Hardanger
vidda, South-Norway. 

Jan Michaelsen , Gyldenltives gt. 27 B, N- 3100 Ttinsberg. 

ET NYTT REIRFUNN AV GRASHOPPESANGER PÅ JÆREN 

Som meddelt (Fauna 21, 1968: 201) ble grashoppesangeren, Locustella 
naevia, i 1967 for første gang påvist som hekkende i Norge, idet utfløyne un
ger ble observert. Ett reir ble funnet i 1970 (Fauna 23,1970: 277- 281). 
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Den 31. mai 1972 gikk jeg sammen med Kristian Nilsen over omtrent det 
området på myra ved Harvaland der reiret ble funnet i 1970. Ved 15-tiden 
skremte Nilsen opp en grashoppesanger fra et reir med 6 egg. Antagelig var 
det samme individ som straks etter vendte tilbake og fortsatte å ruge. Da 
fuglen om lag 15 minutter seinere ble ringrnerket, viste det seg å være hannen. 

På samme måte som reiret fra 1970 lå også dette på et så våtlendt sted at 
vannet gikk langt opp på støvlene. - Det var bygget inne i en så tett tust av 
fjorgammelt myrgras at det var helt uråd å se eggene fra sidene eller oven
fra. Også i dette tilfelle bestod reirmaterialene utelukkende av meget grove 
strå uten at finere strå var nyttet som utf6ring. 

Den 12. juni var 5 av eggene klekket og ungene neppe mer enn 2 døgn, så 
en kan vel rekne med at det første egget var lagt 22. eller 23. mai. 

Med det samme kan nevnes at vi den 12. juni så en unge av grashoppe san
ger ved Harvaland. Den klarte bare såvidt å fly. 

Zusammenfassung. 

Ein neuer Nestfund von Feldschwirl auf Jaren. 
Am 21. Juni 1970 wurde das erste Nest von Locustella naevia in Norwegen 

gefunden. (Fauna 23, 1970: 277- 281). Es lag auf einer sehr feuchten Moore 
in Sola (58 ' 53" N - 5' 37" E), Rogaland. Auf derselben Lokalitat wurde am 
31. Mai 1972 ein zweites Nest mit 6 Eiern entdeckt. 

A. Bernhoft-Osa, N-4050 Sola. 

NYTT FUNN AV LITEN GRÅSISIK PÅ JÆREN 

Den 8. oktober 1962 ble liten gråsisk, Acanthis flammea cabaret, for første 
gang funnet i Norge. (Fauna 22: 271-272, 1969.) Da fanget jeg en ~ på Rev
tangen og et par dager seinere en til. Dessuten ble det den 25. oktober 1963 
ringmerket en meget mørk gråsisik som trolig tilhørte denne rase. 

Høsten 1972 var det også i Rogaland en stor invasjon av gråsisik. En del 
ringmerket jeg her på Sola, og mellom disse var det den 20. oktober 1972 en 
som tydelig skilte seg ut. Da det så ut til å være en liten gråsisik, ble den sendt 
til Poul Hald-Mortensen ved Zoologisk Museum i København. Han var også 
denne gang så vennlig å undersøke fuglen og kunne bekrefte at det dreiet seg 
om nok ett norsk eksemplar av cabaret. 

I sitt svarbrev skriver Hald-Mortensen: 
«Jeg tog følgende mål av fuglen, som var fra Rogaland 20.10.1972: næb: 

8,6 mm, tarse: 13,8 mm, vinge: 69,4 mm og hale: 53,1 mm. Specielt den gyl
dentbrune lød i dragten tager jeg som en god cabaret-karakter. Fuglen viste 
på dette punkt fin lighed med mine egne indsamlede individer fra Nordjylland 
- og en betydelig afvigelse fra museets eksemplarer fra den skandinaviske 
halvø. » 

Hittil foreligger det altså 3 sikre funn av cabaret fra Norge, og rasen fore
kommer nok hyppigere enn antatt. Kanskje vil det ved tid og stunder vise seg 
at den blir rugefugl her på Vestlandet. Den lille gråsisiken har som kjent 
spredt seg fra De britiske øyer til bl.a. vestkysten av Jylland der den ble på
vist rugende i 1954. I 1966 var cabaret blitt så tallrik i Danmark at man anslo 
bestanden til over 200 par og i 1969 til minst 300- 400 par (Hald-Mortensen 
1970) . 

Zusammenfassung. 

Ein neuer Fund von Acanthis flammea cabaret auf Jaren. 
Am 8. Oktober 1962 wurde Acanthis flammea cabaret das erste mal in Nor

wegen gefunden. (Fauna 22: 271- 272, 1969.) Wahrend einer Invation von Bir-
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kenzeisigen im Herbst 1972 hat der Verfasser ein drittes Exemplar ftir Nor
wegen am 20. Oktober auf Sola (58 0 53' N - 5 0 37' E) in Rogaland gefangen. 
Auch diesmal war Poul Hald-Mortensen so freundlich den Vogel zu bestimmen. 

A. Bernhoft-Osa, N-4050 Sola. 

MER OM MÅLTROSTENS REIR 

Etter å ha lest min artikkel i Fauna 24: 29-31, 1971, om måltrostens reir, 
sendte Alv Ottar Folkestad, Hareid, meg noen interessante iakttagelser av 
reirbyggingen hos måltrost, Turdus philomelos, svarttrost, T . merula, og grå
trost, T. pilaris. 

Folkestad hadde ikke sett måltrosten dyppe tremassen i vann, men han 
hadde festet seg ved at reirskålene er svært våte innvendig under utforingen 
med fausk. - Derimot hadde han en gang høve til å holde øye med en svart
trost som hentet jord til reiret. Hver gang tok fuglen en omveg og fløy ned 
til en dam og dyppet jordklatten godt i vann før den bygget videre. 

Om gråtrosten skriver Folkestad følgende: «Like eins har eg sett gråtrosten 
bløyte jorda til reirskåla i søyler og småpyttar før den vert nytta i reiret, så 
det er vel nærliggande å tru at måltrosten har same vanen som slektningane 
sine. Men ein meir spesiell observasjon når det gjeld reirforinga hos måltrost 
har eg: Det var eit måltrostreir som var fora med fin leire i staden for tre
masse. Bygginga og utforminga av reiret elles var som normalt, men under 
ruginga hadde litt av leira tørka og pulverisert, så egga låg på eit lag av tørt, 
mjukt leirpulver . Det var 6 egg der, og 6 ungar vaks opp, men eg har aldri 
seinare funne m å ltrostreir med denne byggemåten. På ein m å te vart det vel 
ein mellomting mellom måltrostreir og andre trostereir, med reirskåla mura 
a.v leire, men uten foring og fint dreia som m å ltrosten har for vane.» 
.' I 1939 iakttok Hans Hvass at et måltrostpar nyttet jord til utforing av 

r;eiret. (Flora og Fauna: 131- 143. 1939.) Reiret lå bare noe over 3 meter fra 
et vindu, og Hvass så gjentatte ganger at en av fuglene kom med våte klatter 
av jord som visstnok ble tatt på en plen uten i hagen. Den 14. april om mor
genen var hele reirskålen innvendig dekket med et lag av fet, våt mold som 
var blandet med litt grønt gress. Ut på ettermiddagen samme dag var reiret 
ferdig med glatt og fin innside. Men «det var siden om Morgenen klæbet en 
hel Mængde smaa Hakkelsesstykker i Skaalen (fra Hestepærer?) >> . 

Zusammenfassung. 

Mehr tiber dem Nest der Singdrossel. 
In Fauna 24, 1971 : 29- 31, wurden einige Beobachtungen tiber das Nest der 

Singdrossel, Turdus philomelos, erwiihnt. Oben folgen ein paar ergiinzende 
Ausktinfte, und auserdem wird etwas von der Bauart der Wacholderdrossel, 
T . pilaris, und der Amsel, T. merula, mitgeteilt. 

A. Bernhoft-Osa, N- 4050 Sola. 

VINTERFORTPLANTNING HOS RbDSORK 

Under januari 1972 insamlades smådiiggdjur i niirheten av Kirkenes, Finn
mark. Utby tet blev in te stort, men i fångsten fanns reproducerande individer 
av rodsork, Clethrionomys rutilus (Pall.) (Tabell 1). 

En fertil hane (enligt Jameson 1950), en hane med testes under utveckling 
och en driiktig hona med tre c:a 10 dagar gamla embryoner fångades i en 
ladugård den 19 januari. bvriga djur, individer av rodsork, gråsiding, Clethri
onomys rufocanus (Sundev.), och niibbmossen, Sorex araneus L. och Sorex 
minutus L., vilka alla fångades utomhus under snon, hade helt outvecklade 
konsorgan. 
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Smådiiggdjurbestånden har undersokts i Kirkenes-trakten varje sommar 
under tiden 1965- 70. Somrarna 1969 och 1970 fanns diir markerade toppbe
stånd, som får antas ha brutits ner under vinteren 1970-71. Beståendet bor 
diirfor ha befunnit sig på en låg nivå vintern 1971- 72 eller ha stått infor en 
expansion. 

Vinterfortplantning synes ej tidigare konstaterad hos rodsork, åtminstone 
in te i Norden. Arten in tar på Nordkalotten of ta husmusens roll (Tast 1968), 
och kan vintertid leva inomhus. De iindrade ljus-, temperatur- eller niirings
forhållandena kan vara tillriicklig forklaring till vinterreproduktionen. Å 
andra sidan har vinterfortplantning under senare tid konstaterats hos åtskil
liga smågnagare i norra Skandinavien (se Mysterud 1966, Larsson, Hansson & 
Nyholm ms.), speciellt i expanderande bestånd. 

TABELL 1 

Fortplantningsforhållanden hos smådiiggdjur insamlada niira Kirkenes den 
11- 19 januari 1972. 

R eproductive condition of small mammals collected near Kirkenes, F innmark, 
January 11-19,1972. 

Art 
(Speeies) 

C. rutilus .... . 
C. rufocanus . . . .. . . 
S. araneus .. . .. . .. . 
S. minutus ........ . 

Inaktiva 
(Inactive) 

2 
1 
3 
1 

~ ~ 
Under 

utveckling Fertila 
(D eveloping) (Mature) 

1 1 

Summary. 

Inaktiva Driiktiga 
(Inactive) (Pregnant) 

2 
3 

1 

Winter breeding observed in Northern red-backed mouse. 
A female of Clethrionomys rutilus (Pall.) caught in a barn ne ar Kirkenes 

(69 0 40' N , 30 0 E) bare three embryos, one male was sexually mature and 
another male had developing testis. Rodents and shrews caught outdoors under 
snow in the same area were reproductively inactive. 

Litteratur. 
Jameson, E. W. 1950: Determining fecundity in male small mammaIs. - J . 

Mammal. 31: 433- 436. 
Larsson, T .-B., Hansson, L. & Nyholm, E .: Winter reproduction in small ro

dents in Sweden 1973. Ms. 
Mysterud, 1. 1966: Forplantning hos skogslemen i vinterhalvåret. - Fauna 19: 

79- 83. 
Tast, J. 1968: The root vole, Microtus oeconomus (Pall.), in man-made habitat 

in Finland. - Ann. Zool. F ennici 5: 230- 240. 

Lars Lundquist, Anders N i lsson og L ennart Hansson, 
Zoologiska institutionen, Lund, Sverige. 

FJORDSEL P Å SVALBARD 

Det har fra tid til annen versert informasjoner fra selfangere og andre Sval
bardbesøkende at fjordsel , Phoca vitulina, skulle forekomme på Svalbard, og 
det har da vært særlig Forlandsøyene og Fuglehuken, som nordpynten av 
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Forlandet kalles, som har vært nevnt som det sted hvor de skulle finnes. Som
meren 1972 fikk jeg anledning til å undersøke dette forhold nærmere under en 
ekspedisjon til Svalbard hvor jeg oppholdt meg i NY-Ålesund i ca. 10 dager. 
I den perioden ble jeg skaffet adgang til å komme ut til Forlandsøynene med 
Polarinstituttets helikopter. 

Vi fløy langs land sydover fra Kaldneset og speidet helet iden for om mulig 
å se sel på skjærene langs kysten. Det ble ikke observert sel før på Forlands
øyene. Da vi kom inn over øyene, gikk ca. ett dusin sel på sjøen fra en liten 
vik hvor de lå på stranden og solte seg. Helikopteret ble dirigert ned, og jeg 
gikk over til den andre siden av den lave øya for å forsøke å få fatt på et dyr. 
De var da alle i vannet, og det var meget vanskelig å komme på skuddhold sam
tidig som man var sikret å få tak i dyret etter at det var drept. Deres nys
gjerrighet ble meg imidlertid til hjelp og det lyktes å skyte en sel som ble flådd 
på stedet og skinnet tatt med tilbake for identifisering. På grunn av omsten
dighetene i forbindelse med helikoptertransporten ble skallen dessverre etter
glemt på stedet. Skinnet er imidlertid klart identifisert som fjordsel både av 
fagbiologer og av folk som er vant med be redning av selskinn. 

Forekomsten av fjordsel på Svalbard er interessant idet den åpner ganske 
interessante perspektiver med hensyn til utbredelsen av denne art i nord-sydlig 
retning på vestkysten av Nordeuropa. En tilsvarende art i Stillehavet finnes 
så vel nord som syd for Alleutene, Phoca v itulina largha i den vestlige del av 
det nordlige Stillehav og Phaco v itulina r ichardi i den østlige del. Fjordsel som 
lever nord for Alleutene kaster imidlertid kvitunger på isen og antas å tilhøre 
underarten Phoca vitulina largha, mens de sel som lever i Gulf of Alaska og 
sydover kaster på land og feller ullpelsen intrauterint (Judith E . King 1964). 
Denne forskjell i biologi har ført til spekulasjoner om at sel fra Beeringssjøen 
og fra Gulf of Alaska må bli å betegne som to underarter. 
. Hvis det nå skulle vise seg ved nærmere undersøkelser at også fjordselene 
på Svalbard kaster kvitunger, så ville jo dette være ganske oppsiktsvekkende 

,og vil muligens kunne peke hen på at det er en klimatologisk faktor med i 
spillet som bestemmer om hårfellingen kan skje før eller etter fødselen. I så 
tilfelle ville muligens utskillelsen av den nordlige fjordselpopulasjonen i Stille
havet som egen underart måtte tas opp til revisjon. Det ville også være uhyre 
interessant om klimatiske faktorer skulle være medbestemmende for fosterets 
utvikling på de to klimatologisk forskjellige lokaliteter. Fortsatte studier av 
fjordselens biologi på Svalbard er derfor i høy grad indikert. 

Ved etableringen av den vitenskapelige stasjon i NY-Ålesund ville dette være 
en av de oppgaver som absolutt bør kunne vies interesse. Forlandsøyene er nå 
som bekjent inkorporert i det naturreservat som er opprettet på Svalbard, for
modentlig vil ikke dette medføre at forskning på fjordselens biologi blir for
hindret av den grunn, men at denne fra et biologisk synspunkt så interessante 
utpost av fjordsel vil få den beskyttelse den trenger mot kommersiell be
skatning. 

Summary. 

Harbour Seal in Svalbard. 
Phoca v itulina has be en collected from Forlandsoyene west of Prins Karls 

Forland. Comparison between the distribution of this speeies in the North 
Atlantic and in the North Pacific has been made. The possibilities of climatic 
factors influencing the shedding of white coat is diseussed. 

Litteratur. 
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John Krog og Roy Bjarghov, Zoofysiologisk institutt, Blindern, N- Oslo 3. 
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BOKANMELDELSER 

A. A. BERZIN (Ed. A. V. YABLOKOV) 1972: 

The Sperm Whale. 
Translated from Russian by the Israel Program for Scientific 
Translations. Peter Press Binding : Wiener Bindery, Jerusalem. 
394 s . 

Spermhvalen, spermasetthvalen, eller kaskelotten som den også kalles har 
gjennom desennier fascinert millioner av mennesker fordi den på mange måter 
kanskje er den mest interessante av samtlige sjøpattedyr. Herman Melville ble 
verdensberømt på sin bok «Moby dick», som for første gang ble publisert i 
1851, og som senere er blitt trykket i mangfoldige utgaver. Den beskriver den 
gamle spermhvalfangsten og den spennende jakten på den spesielle hvite 
spermhvalen. Ganske nylig publiserte Victor B. Scheffer en bok hvis gjennom
gangstema er en spermhval unge og dens liv og levned i dens første leveår. 
Denne boken ( <<The Year of the Whale», publisert på norsk i 1970 under titte
len «Hvalens år» på Grøndahl og Søns Forlag, Oslo) vakte stor oppmerksom
het spesielt i Amerika. 

De to ovennevnte bøker er nærmest skrevet som romaner, mens Berzin's 
bok omtaler og vurderer praktisk talt alle de kunnskaper om spermhvalen 
som vi har kjennskap til i dag. Det gjelder systematikk, anatomi, biologi, og 
dessuten et kapittel om spermhvalfangsten gjennom tidene med særlig hen
blikk på den kommersielle spermhvalfangst. Den biologiske del av boken er 
kanskje den mest interessante. Den omhandler spermhvalens utbredelse i de 
forskjellige oseaner,og det særegne vandringsmønster vi finner hos denne 
arten. Dens ernæring, forplantningsforhold, alder og vekst er detaljert be
skrevet. I kapitlet «Mode of life» redegjør forfatteren bl.a. for hvor hurtig 
spermhvalen svømmer, hvor dypt ned den går under dykkingen, og hvordan 
den bruker lyd til ekkolokalisering. I de senere år er også flere trekk ved 
spermhvalens sosiale forhold blitt klarlagt, og dette er også inngående omtalt 
i boken. 

«The sperm whale» er etter mitt skjønn en bok som fortjener oppmerksom
het. Det er gledelig at vi nå har fått et moderne samleverk hvis forfatter 
utvil.omt har lagt ned et stort arbeide for å gi en korrekt og grundig innfø
ring t de mange aspekter som knytter seg til nettopp denne hvalarten. At det 
forekommer en del trykkfeil i den engelske utgaven av boken, får så være. 

Vitenskapsmenn og andre som kan være interessert i litteratur om sperm
hvalen, kan ikke unngå å konsultere Berzin's bok. Bibliografien som omfatter 
hele 44 sider, er grundig og god, men forfatteren burde vel ha tatt med side
tall på arbeidene. Boken er forøvrig rikt illustrert. 

Age Jonsgdrd 

CHRISTINE METCALF 1970: Katter. 

Oversatt av Anne-Sofie Talseth. Aftenpostens Sirkelserie. 
Chr. Schibsteds Forlag, Oslo. 160 s. Kr. 15,- . 

Denne boken gir i populær fremstilling en allsidig orientering om katter. 
D~t fortelles om kattens biologi og gis råd om oppdrett og stell av disse dyr. 
Vldere gis det en oversikt over kattenes rolle i historien som symboler i 
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mytologi og sagn. Dessuten behandles katter som utstillingsdyr, og det gis en 
fyldig og oversiktlig beskrive'lse av alle katteraser. Boken er illustrert med en 
mengde morsomme og fargerike tegninger. 

FridtjOf Mehlum 

WILSON, E. O. and BOSSERT, W. H. 1971: A primer of 
population biology. 

Sinauer Associates, Inc Publishers Stamford. Counecticut. 192 pp. 
Denne boken gir en konsentrert innføring i kvantitativ populasjonsbiologi. 

Den har tre hoveddeler: populasjonsgenetikk, økologi og biogeografi. Innenfor 
hver av hoveddelene har forfatteren behandlet de fleste mest sentrale emner. 
Behandlingen av hvert emne følger stort sett et skjema der en definisjon kom
mer først etterfulgt av et tenkt eksempel. Fra dette eksemplet utledes et 
generelt uttrykk for fenomenet som så anvendes på løsning av gitte oppgaver. 
Fremstillingen er ledig og pedagogisk meget vel gjennomarbeidet. Selv med 
begrensede biologiske og matematiske kunnskaper burde man ha utbytte av 
denne utmerkede boken som så entydig demonstrerer at «naturhistorie» har 
utviklet seg til å bli et fag der utforskningen av foranderlige kvantiteter er 
veien til økt forståelse av samspillet i naturen. 

Odd Halvorsen 

THORLEIF SCHJELDERUP OG ROLF VIK 1973: 

Miljøvern. 
Gjennomillustrert grunnbok med oppgavehefte. NKl-skolen. 141 s. 

, Vi har savnet den lenge - en bok som på et lettfattelig språk presenterer 
de problemer som menneskene har skapt, og som vi må løse dersom kom
mende generasjoner skal overleve. 

Etter å ha lest gjennom denne boken sitter en igjen med en følelse av av
makt og oppgitthet, men samtidig er man blitt fylt aven harme over men
neskenes tankeløshet, en injeksjon som provoserer en sterk inspirasjon til å 
begynne å kjempe for at de problemer som skisseres, skal få en varig og til
fredsstillende løsning. 

I åpningskapitlet «Økologi» presenterer professor Rolf Vik en syntese av 
de problemstillinger som en rekke vitenskapelige undersøkelser har frem
brakt, samtidig som han på grunnlag av vår nåværende viten om «samspillet 
i naturen» trekker opp de fundamentale retningslinjer for behandlingen av de 
komplekse sykdommer som forurensing, befolkningsøkning, industrialisering, 
behovet for mere mat og en begrenset ressurstilgang fremkaller. 

For enkelte kan fremstillingen virke noe springende uten en fast og logisk 
oppbygging, men hele fremstillingen innbyr leseren til et aktivt engasjement 
og til streben etter å øke sine økologiske kunnskaper som drypper frem som 
inspirerende a-ha-opplevelser mellom linjene. 

De konkrete eksemplene som hele tiden dukker opp i fremstillingen, er en 
pedagogisk genistrek og til stor hjelp for den studieleder som skal benytte 
denne boken som grunnlag for en presentasjon av miljøvernpolitikk. Måtte det 
bli mange slike initiativtakere, her er ihvertfall tilbudet og grunnlaget. 

Mens Vik presenterer det teoretiske grunnlag for den anvendte økologi, går 
Torleif Schelderup noe mere detaljert til verks, og presenterer menneskenes 
atferd, handlemåte, reaksjon og skjebner i et historisk, filosofisk perspektiv, 
hele tiden med en overbevisende økologisk innsikt. Han ender opp med den 
moderne utgave av Homo sapiens og setter denne dyreformen, utstyrt med 
dens fatale redskap, intelligensen, på titalebenken. Og han avslører de aspek-
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ter som skolebøkenes historieskrivere har skjult for almenheten. Og han døm
mer oss til samme skjebne som tidligere storkulturer har fått, nemlig å lide et 
økokatastrofens tilintetgjørende inferno, dersom vi ikke tar fornuften fatt og 
går til felles aksjon. Vi har ennå en viss mulighet til å redde stumpene, men 
tiden er knapp. Problemene er skapt av I-landenes griske erobrere og plynd
rere, og de siste kapitler skisserer da også problematikken omkring bilismen, 
ressursknapphet, moderne bymiljø, mens U-landenes skygge gjør helhetsinn
trykket berettiget meget mørkere. 

Sluttkapitlet prøver å innvie oss, og gjøre oss beredt til å motta fremtids
sjokket! Finnes det da intet håp? Svaret er det ungdommen av idag som av
gjør. La denne boken være en begynnelse til ditt arbeid for en sak som du 
aldri kan ha store nok ambisjoner til. 

Berik andre med å motivere for et kollektivt studium, du har en forplik
tende innsikt som du må bringe videre. 

Det gis statsstøtte til kursvirksomhet gjennom flere typer organisasjoner. 
Oppgaveheftet som følger boken virker selv for en teknisk linje noe ensidig 
teknisk, men det er din sak å utfylle den å gjøre både den og hele presentasjo
nen av din viten levende og virkningsfull først og fremst for den oppvoksende 
generasjon. 

Arne Gjellan 

EHRLICH, P. R., ERLICH, A. H. og HOLDREN, J. P. 1973: 

Human Ecology. Problems and Solutions. 
W . H. Freeman and Company. San Francisco. 304 s. 

Dette er, some tittelen antyder, først og fremst en nøktern fremstilling av 
økologiske grunnprinsipper der søkelyset spesielt er rettet mot menneskets 
rolle i de ulike økosystemer vi finner innen vår biosfære. Under presentasjo
nen av de nyeste populasjons dynamiske prinsipper legges det stor vekt på å 
trekke sammenligninger mellom U-landenes og I-landenes livsbetingelser. Vi 
blir stadig konfrontert med at menneskeheten virkelig er i vanskeligheter, 
ikke bare i forhold til sitt fysiske og biologiske miljø, men også på grunn av 
at jordens befolkning er en splittet masse; den ene part er «røvere» og fråt
sende konsumenter, mens de andre er den utnytte de part som sliter hardt for 
i det hele tatt å eksistere. 

Boka tar i første del opp til diskusjon essensen av problematikken omkring 
ressursutnyttelsen og verdens matvaresituasjon i nær tilknytning til befolk
ningseksplosjonen. Videre belyser den på hvilke måter menneskene har mis
handlet sin egen helbred og likeledes helbreden og balansen i verdens øko
systemer generelt. Denne diskusjonen kulminerer naturlig nok i en analyse av 
samspillet mellom befolkningsøkningen, levestandard og våre tekniske feil
grep, en årsaksrekke som kan vise seg å føre til de alvorligste kriser Homo 
sapiens noen gang er blitt utsatt for. 

Andre del av boken skisserer noen av de tanker og tiltak som er eller vil bli 
realisert i kampen for fortsatt eksistens. Spredning av informasjon angående 
barnebegrensning og mentalitetsendring blant flest mulige i alle deler av ver
den er hovedsynspunkter i disse planene. De fremlagte løsningsforslag bærer 
preg av at det er realistiske tenkende, og politisk, sosialt og globalt over
skuende mennesker som har ført løsningen i pennen. 

Resultatet er derfor en allsidig, detaljert og gjennomarbeidet fremstilling 
av menneskets situasjon i et bredt økologisk perspektiv, bedre presentert enn 
i de fleste andre lignende avhandlinger. 

Relativt nye historiske data forteller oss om tidligere kulturer som er gått 
til grunne. Disse opplysningene er bare ett av de utallige testimonier på men
neskenes tåpelige forsøk på å dominere over naturen. 

Arne Gjellan 
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FORENINGSMEDDELELSER 

Fra W.W.F. i Norge: 

Solo/World Wildlife Fund's naturvernpriser skal deles ut for første gang 1973. 
De 3 naturvernprisene, hver på kr. 5 000,- skal for første gang deles ut i 

1973. 
, Hvem som helst kan foreslå kandidater til prisene som gis som påskjøn

nelse for «i særlig grad å ha virket for å fremme W.W.F.s arbeid ved vern av 
horsk natur, spesielt vern av truede dyrearter, planter og landskapsformer». 

Meningen meQ prisene er å belønne innsats, også fra fagfolk, men ikke minst 
fra «mannen i gaten» - amatørinteresserte rundt om i landet. 

.Det er s~rlig ~<menigmann» vi vil nå opplyser W.W.F. i Norge. Vi håper 
gJennom dIsse pnsene å spre øket forståelse for den store betydning det har 
for land og folk at våre dyrearter blir bevart og at uberørt natur blir sikret 
i nødvendig utstrekning. 

Fristen for å melde kandidater til naturvernprisene utløper 1. oktober 1973. 
Meldingen bør gi en kort fremstilling av kandidatens virksomhet. 
Giveren A/S Solo og W.W.F. i Norge venter at særlig de organisasjoner 

som arbeider innen naturvernsektoren vil være interessert i å finne frem til 
kandidater på det lokale plan. 

Innkomne søknader vil bli behandlet aven jury bestående av : 
Representanter fra A /S Solo, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turist

forening og fra W.W.F. i Norge. 
Prisene vil bli utdelt av stiftelsens president, kronprins Harald, på møte i 

stiftelsens representantskap. 

Naturvern-aksjon 

Undertegnede organisasjoner: 

1. Aksjon for bevarelse av biosfærens økologiske og genetiske ressurser 
2. Den Norske Turistforening 
3. Norsk Botanisk Forening 
4. Norsk Ornitologisk Forening 
5. Norsk Zoologisk Forening 
6. OWESEN-film 
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dannet en deputasjon, som 11. mai overleverte Stortingspresident Leif Granli 
157 eksemplarer av boken HVIS VI SKAL OVERLEVE (A Blueprint for 
Survival) for utdeling blant de folkevalgte politikerne. 

Albert W. Owesen minte Stortingspresidenten om at biosfæren, hvor alt liv 
utfolder seg, i relativ tykkelse tilsvarer lakklaget på en globus. Jordens livs
soner er derfor meget sårbare for våre ubetenksomme utslipp av miljøgifter. 
Han henstilte til Stortinget å søke å finne fram til et globalt kontrollorgan 
slik at man kunne få oversikt over hvilke nye kjemiske forbindelser som årlig 
slippes ut i miljøet. I dag vet vi ikke hvor mange som produserer, hvor meget 
eller hvor de havner, eller hvilke destruktive effekter de har på den økologiske 
likevekt. Owesen advarte også mot ytterligere nedbrytning av de livsopphol
dende systemer, som setter jordens økosystemer i fare. I de siste 100 år er 200 
dyrearter forsvunnet , og 20 000 planter er blitt borte i nyere tid. Dr. philos. 
Edvard K . Barth minte om økologiforskningen som har skutt fart særlig i det 
siste, og han refererte til betydelige arbeider av vå re yngre zoologer, som 
hadde vakt berettiget oppsikt. 

Stortingspresident Granli svarte at han så meget alvorlig på natur- og 
miljøvernproblematikken, og at Staten sannsynligvis måtte foreta en om
prioritering av disponeringen av ressursene for å sikre vårt livsgrunnlag. 
Møtet resulterte i enighet om at deputasjonen dannet en naturverngruppe som 
skulle holde kontakt med naturverninteresserte stortingsmedlemmer. 

Fra stortingspresidentens kontor er det gitt beskjed til oss at stortings
representant Guttorm Hansen vil være kontaktmann mellom Stortinget og vår 
sammensatte gruppe for fremtiden. På grunnlag av denne verdifulle kontakt 
må vi nå arbeide videre. 

Albert W. Owesen 

Forskrifter om fredning av bjørn og ulv i hele riket og jerv i Sør-Norge 

M eddelelse fra D irektoratet for Jakt, V i ltstell og F erskvannsfiske : 
Miljøverndepartementet har meddelt at det er gitt følgende forskrifter om 

fredning av bjørn og ulv i hele riket og jerv i Sør-Norge: 

«Forskri fter om fredning av bjørn og ulv i hele riket og jerv i Sør-Norge - 
fastsatt ved kgl. r es. den 11. mai 1973. 

I 
I medhold av lov om viltstell, jakt og fangst av 14. desember 1951 § 61 

fredes bjørn og ulv i hele riket og jerv i Sør-Norge til og med Sør-Trøndelag 
fylke. 

Bjørn, ulv eller jerv som er fredet i henhold til disse forskrifter kan felles 
hvis det er nødvendig for å avverge direkte angrep på husdyr eller tamrein. 

Il 
For bjørn i Finnmark fylke kan Direktoratet for jakt, viltstell og fersk

vannsfiske gi særskilt oppnevnte jegere tillatelse til å felle enkeltdyr som er 
årsak til særlig store skader når hensynet til bjørnestammen gjør det ube
tenkelig. 

III 
Skade på grunn av fredningen erstattes av det offentlige. 

IV 
Disse bestemmelser trer i kraft 15. mai 1973.» 
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Det vil senere bli utferdiget egne søknadsblanketter når det gjelder skades
erstatninger. Disse vil fåes utlevert ved henvendelse til jordstyrekontorene. 

Dyr som felles i medhold av unntaksbestemmelsene foran tilfaller Vilt
fondet, jfr. bestemmelsene i § 57 i jaktloven. Dyrene tas vare på av vilt
nemndene og se~des Statens vilundersøkelser, ÅS st. 

Norway protects bear and wolf 

The remaining bears and wolves in Norway's forests, mountains and high 
plateaus are protected as from 15 May 1973. Wolverine is protected in the 
southern half of the country and lynx will be protected during the reproduc
tive season. The present bounty system will be discontinued. 

The Norwegian Ministry of Environment estimates that there are only 15 
bears left in Norway. The number has not increased in re cent years. The 
number of Wolverine is estimated at 100-150. In hunting wolverine, all use 
of motorised field vehicles is prohibited. The Bounty system will be abolished. 

Exemption will be granted where bear, wolf, wolverine or lynx attack 
domestic animals or reindeer. In the northernmost province of Finnmark 
exemption can be given for shooting of bear causing serious dam age to dome
stie animals. In ease of dam age to livestoek the State will refund damage. 

Norinform, Drammensveien 40, N- Oslo 2. 

Prisoppgaven i 1973 

Som meddelt i FAUNA nr. 1 i år har vi utlyst en stor konkurranse for alle 
foreningens medlemmer som utfordres til å skrive : 

En populærvitenskapelig artikkel til FAUNA 

Emnet er fritt , men må være innenfor foreningens interesseområde. Alle kan 
delta, amatører såvel som fagbiologer. - Tidsfristen er 1. desember 1973 og 
da må vi ha (i det minste en påmelding, men helst) manuskriptet som bør være 
10- 30 maskinskrevne sider. Likeledes må det være figurer og fotos i et rimelig 
omfang, men fargeillustrasjoner kan vi ikke ta inn. - Vinnerens og andres 
bidrag vil naturligvis bli trykket i FAUNA så langt råd er. 

Bedømmelseskomiteen består av : NZF's formann, FAUNA's redaktør, direk
tør Olaf Salomonsen fra «Samlerens bokklubb», professor Arne Semb-Johans
son fra Zoologisk institutt ved Universitetet i Oslo og konservator Jørgen A. 
Pedersen fra Zoologisk museum i Oslo. 

Premien er det 21 binds store verket: «ALLVERDENS FAUNA» som NZF 
har fått som gave fra «Samlerens bokklubb». 

JAP 

Faunaforsider i 1974 

En del fine fargebilder er allerede kommet inn. Alle som har et eller flere bra 
fargebilder, dias eller kopier, og som kan tenke seg å være med, bes sende dem 
inn før 1. oktober. 

JAP 
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