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Insekter i vinterdvale
Lauritz Somme
Pa yare breddegrader foregar insektenes overvintring vanligvis
i et bestemt stadium. Stadiet kan variere fra art til art; noen
overvintrer som egg, andre som larver, pupper eller voksne insekter.
Under alle omstendigheter er overvintringsstadiet best tilpasset de
ekstreme forhold vinteren byr pa, mens individer som ikke har
nadd det rette trinn i utviklingen, vil ga til grunne. Vekst og
utvikling kan ikke forega ved lave temperaturer, og overvintrings
stadiet rna naes f0r vinteren setter inn; altsa sent pa sommeren
eller om h0sten. Det er derfor av vesentlig betydning for mange
insekter at utviklingen ogsa stopper opp pa dette tidspunkt. Hvis
det ikke var tilfelle, kunne varme perioder om h0sten f0re ut
viklingen videre, slik at insektet gikk over til et stadium som er
uegnet til a tale vinterens pakjenninger.

Hos en rekke arter gar det stadiet som overvintrer inn i en
dvaletilstand. Utviklingen stanser opp om h0sten, og vil ikke ga
videre seiv om det inntreffer perioder med h0ye temperaturer f0r
vinteren setter inn. F0rst nar varen kommer, Iar slike insekter seg
pavirke av h0ye temperaturer til a fortsette sin livscykius.
Denne tilstand av avbrutt vekst og utvikling blir hos insekter
betegnet som diapause. Diapausen er en dvaletilstand som inntreffer
som et resultat av Iengre tids pavirkning av bestemte miIj0faktorer,
og rna ikke forveksies med den 0yeblikkelige respons pa en ugunstig
milj0faktor, som f.eks. ved kuIdelamme1se. Et insekt som ikke er
i diapause, kan gjenoppta sin aktivitet pa et hvilket som heIst
tidspunkt, hvis milj0faktorene igjen blir gunstige. Utviklingen hos
et insekt som har diapause, kan derimot ikke fortsette f0r bestemte
betinge1ser i milj0et er oppfyit gjennom Iengre tid.
Hos mange insektarter inntreffer diapausen ikke i hver genera
sjon, og man sier at arten har fakultativ diapause. Hos slike arter
er stans i utvikiingen alltid en f0Ige av bestemte milj0faktorer, og
de ytre forhoid er saledes avgj0rende for om stansen skal inntreffe
eller ikke. Andre insekter har obligatorisk diapause, og se1v om de
holdes i Iaboratoriet under varierende forhoid inntreffer diapausen
hos alle individer i hver generasjon. Dette kan man oppfatte som
om disse insektene ikke Iar seg pavirke av milj0et, men det kan
ogsa bety det motsatte; nemlig at aIle typer av milj0pavirkninger
f0rer til diapause i dette rette stadium.
Den fakultative diapause trer altsa i kraft som en f0Ige av
milj0faktorene. Slike faktorer kan vrere temperaturen, eller
, kvantiteten og kvaliteten av insektenes nrering. Variasjoner i disse
faktorer er imidiertid ikke fullt ut bundet til sesongen, og fra
insektenes synspunkt vil de derfor ikke vrere ideelle indikatorer pa
at den kalde arstid nrermer seg. Deres betydning for diapausen
viser seg ogsa i mange tilfelle a vrere avsekundrer karakter, mens
den faktor som aldri slar feil som en god indikator er daglengden.
Daglengden blir alltid kortere og kortere utover h0sten, og en
reaksjon pa kortere dager kan gj0re insektene i stand til a tre inn
i diapausen lenge f0r vinteren setter inn. Selv om daglengden
vanligvis er den avgj0rende, kontrollerende faktor, er diapausens
inntreden ogsa avhengig av temperaturen. Den maksimale effd::t
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Fig. 1. Farhaldet mellam fatoperiode og diapausens inntreden has larver av Acronycta
rumicis. (Etter Lees 1955.)

av daglengden oppnas nemlig som regel bare innen et begrenset
temperaturomrade, selv om dette kan vrere forskjellig fra art til art.
Sammenhengen mellom fotoperiode og diapause er illustrert
i fig. 1. Som et typisk eksempel for en stor gruppe arter er valgt
larver av noctuiden Acronycta rumicis. Hvis larver av denne arten
utsettes for en fotoperiode pa 6 ·til 15 timer i d0gnet, vil praktisk
talt hvert eneste individ ga i diapause i puppestadiet. Hvis derimot
fotoperioden forlenges, faller antall av diapausetilfelle bratt mot
null, og utviklingen foregar kontinuerlig. Men noen pupper vil
ogsa utvikle seg videre hvis fotoperioden har vrert kortere enn
6 timer, og i totalt m0rke vil . bare 20 % av insektene tre inn i
diapausen.
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Prosent
Dette er den normale reaksjon pa lyset, og et annet eksempe1
har vi i var vanlige, store kalsommerfugl (Pieris brassicae). Hvis
larvene far tilstrekkelig 1ys, kan man kontinuerlig dyrke den ene
generasjon etter den andre i laboratoriet. Utend0rs far man
imid1ertid norma1t bare to generasjoner i aret fordi lysforho1dene
forarsaker diapause hos puppene om h0sten. Diapausen inntrer
ikke alltid hos aIle individer av 2. generasjon, slik som f.eks.
er tilfelle med fullvoksne larver som samles i august maned .
Omtrent halvparten av disse gir opphav til pupper i diapause,
mens den andre halvparten gir pupper som klekkes om h0sten.
Daglengden er i dette tilfelle ikke kort nok til a forarsake diapause
hos aIle individer, men tilstrekkelig til at ca. 50 % gar inn i denne
dvaletilstanden.
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Det ser ut til a vrere en generell regel at insektenes reaksjon
pa fotoperioden er uavhengig av lysets intensitet sa lenge det ikke
underskrider en viss terskelverdi. Denne terskelverdien er imidler
tid alltid sa lay at insektene ikke lar seg influere av skiftende
lysintensitet om dagen, f.eks. forarsaket av tett skydekke. Derimot
ligger terskelverdien over intensiteten av direkte maneskinn, slik
at manelyse netter ikke virker forstyrrende pa diapausens inntreden.
Eksperimenter med forskjellige deler av lysets spektrum tyder
pa at lys i den bra og blagmnne regionen er av st0rst betydning
for diapausen. Hvis egg av silkeormen Bombyx mori utsettes for
fiolett lys av b0lgelengde 350-510 mfL ved 15° C, vil de voksne
sommerfuglene som utvikles fra slike egg, legge egg hvor 98 %
er i diapause. Nar eggene utsettes for gult lys, inntrer diapausen
bare hos 8 % av neste generasjons egg, og bare hos 3 % hvis det
brukes mdt lys.
Som tidligere omtalt, spiller ogsa temperaturen en rolle for
Jiapausens inntreden. Vanligvis har h0ye temperaturer en ugunstig
virkning, mens lave temperaturer er en fordel. Forholdet mellom
temperatur og diapause ved kort og lang fotoperiode hos frukttre
midd er illustrert i fig. 2 A. Ved en kort fotoperiode avtar antallet
egg i diapause nar temperaturen stiger. Ved lang fotoperiode vil
man ikke fa dannet diapause-egg ved temperaturer over 15° C,
mens nesten 50 % gar i diapause ved en temperatur pa 10° C.
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Fig. 2. Innvirkning av temperatur og fotoperiode pd diapausens inntreden hos egg av
Metatetranychus ulmi (A) og larver av Qrapholita molesta (B).
(Etter Lees 1955.)

Pa denne maten blir effekten av lange dager delvis redusert ved
lave temperaturer.
Et annet eksempel, med et noe annet fOrl0P, er gjengitt i fig. 2 B.
Hos larver av den orientalske fruktflue (Grapholita molesta) inntrer
ingen diapause hverken ved lave eller h0ye temperaturer, selv om
fotoperioden er kort. Bare i omradet mellom 20° og 25 ° C gar
praktisk talt alle larver i diapause. Ved lang fotoperiode inntreffer
diapause bare hos noen ganske fa larver, selv i det optimale
temperaturomradet.
Andre faktorer enn lys og temperatur kan ogsa vrere av betyd
ning for diapausens inntreden, f.eks. meringsstoffenes kvalitet og
kvantitet. For eggenes evne til a ga i diapause kan f.eks. morens
alder og fysiologiske tilstand vrere av betydning. Det skal her bare
nevnes et par eksempler, hvorav det ene gjelder en margborer
(Diatraea lineolata), som lever i straene av mais. Hos larven inntreffer
diapause hvis straene blir t0rre, og dette mener man henger sammen
med den darlige nreringsverdi av slike stra. At det ikke har sammen
heng med vanninnholdet i straene, er vist ved at larver som over
f0res til d0de stra, gar i diapause selv om straene holdes fuktige.
Hos frukttremidd utvikles hunner i diapause hvis middene bare
har ad gang til visnende blad, selv om temperatur og fotoperiode
skulle hindre diapausens inntreden.
Mange insekter som befinner seg i diapause, d0r etter kortere
eller lengre tid ved temperaturer som normalt fremmer vekst og
utvikling. En av de mest slaende egenskaper ved diapausen er at
de fleste insekter rna oppleve en periode med lave temperaturer
f0r de fortsetter sin utvikling. Mange forskere mener at det er
riktig a snakke om en diapause-utvikling; at det under diapausen
foregar prosesser som er avhengig av temperaturen pa samme mate
som andre livsfunksjoner. Disse prosesser rna i sa fall ofte ha et
lavere temperaturoptimum enn andre former for utvikling.
Som et eksempel pa forholdet mellom temperatur og avbrytelse
av diapausen kan vi se pa unders0kelser med egg av silkeormen
(Bombyx mari)o Forholdet er illustrert i fig. 3, som viser at diapausens
avbrytelse, og dermed eggenes klekking, er avhengig bade av
temperatur og den tiden eggene oppholder seg ved de forskjellige
temperaturer. Den best egnete temperatur til a bryte -diapausen
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Fig. 3. InmJirkning at! temperatur og nedkj0lingens varighet pel at!brytelsen at! diapause
hos egg av Bombyx mori. (Etter Lees 1955.)

ligger omkring 7° C, og av egg som er lagret 60 d0gn ved denne
temperaturen, vil 80-90 % klekke nar de overf0res til varmere
omgivelser. Etter like lang tid ved 2,5 ° eller 10° C klekker derimot
bare 30-40 % av eggene. Hvis eggene' ligger i 120 d0gn, oppnar
man maksimal klekking etter opphpld v~d temperaturer bade over
og under 7° C, nemlig i omradet 2,5 ° til 15° C. Opphold ved
temperaturer over 20° C gir ingen klekking, selv etter 120 d0gn.
Etter 40 d0gl,l vil mindre enn 15 % av egg fra 7° C klekke, og enna
frerre eller ingen fra h0yere eller lavere temperaturer.
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Det temperaturomrade hvor diapausen brytes, er meget for
skjellig hos forskjellige insekter. Hos arter fra kaldere klimaomrader
finner man ofte at diapausen bare kan brytes ved temperaturer
som er lavere enn de som kreves for vekst og utvikling. I varmere
stmk vil man ofte finne arter hvor utvikling og diapausens av
brytelse kan forega ved de samme temperaturer. Hos slike arter
vil det allikevel ta lengre tid a bryte diapausen ved h0ye enn ved
lave temperaturer. Fra naturens side er det en fornuftig «mening»
bak disse forhold, idet avbrytelsen av diapausen generelt er tilpasset
de overvintringsforhold insektene lever under.
Diapausens varighet ved optimale temperaturer kan v~re h0yst
forskjellig hos forskjellige insekter. I ekstreme tilfelle blir diapausen
brutt allerede etter 10-15 d0gn, mens en normal varighet ligger
i st0rrelsesomradet 40-80 d0gn. Under naturlige forhold er
diapausen hos mange arter brutt allerede i desember, eller iallfall
i 10pet av januar og februar. Men utviklingen gar selvsagt ikke
videre f0r temperaturen blir tilstrekkelig h0Y senere pa varen.
Hos en del insektarter kan diapausen ogsa yare mer enn en
vinter. Hos valn0ttfluen (Rhagoletis completa) klekkes 2/3 av puppene
den f0rste varen, mens en liten del f0rst utvikler seg til voksne
fluer etter fire ar. Hos grankonglevikleren (Laspeyresia strobilella)
finner man et lignende forhold idet noen av larvene kan «ligge
over» i flere ar f0r de forpupper seg. Unders0kelser med denne
arten viser at prosenten av larver som forpupper seg etter den
f0rste vinteren kan variere sterkt fra ar til ar. I enkelte ar vil
diapausen v~re brutt hos bare 5 % eller mindre av larvene, mens
andre ar opp til 70 % forpupper seg etter f0rste vinteren. De
0kologiske faktorer som bestemmer disse forhold, er ikke kjent.
Diapausen, slik vi har sett, er en stans i insektenes utvikling.
Det har lenge v~rt kjent at forandringen fra et stadium til det neste
henger sammen med hormoner, som dannes i insektenes hode.
Hvis man kutter hodet av nymfen av den blodsugende tegen
Rhodnius pa et tidlig tidspunkt i dens liv, og like etter et maltid,
kan kroppen leve i over et ar uten at den vil utvikles til et voksent
insekt. Den befinner seg med andre ord i en diapauselignende
tilstand, og ut fra dette ble den teori fremsatt at diapausen skyldes
en tempor~r stans i sekresjonen av hormoner fra hjernen eller
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andre endokrine sentre. Dette er blitt bekreftet eksperimentelt hos
en rekke arter, men f0r enkelte eksempler nevnes, skal de endokrine
systemer som regulerer insektenes hudskifte, kort omtales.
Den periodevise celledeling og hudskifte hos ikke-voksne
insekter frembringes av to hormoner. Det ene av disse, hjerne,
hormonet, produseres av neurosekretoriske celler i hjernen, og det
andre av prothoraxkjertelen. Hjernehormonets funksjon er a stimu
lere prothoraxkjertelen, som reagerer pa denne stimulus ved a
utskille prothoraxkjertelhormonet - «ecdyson». Dette hormonet
har innvirkning pa forskjellige celler i insektet, og forarsaker at de
begynner a dele seg. Det virker ogsa pa epidermiscellene, og f0rer
til at disse danner en ny kutikula, med etterf0lgende hudskifte.
Et tredje hormon av betydning i denne sammenheng er det
juvenile hormon, som utskilles av de indresekretoriske kjertler
corpora allata, beliggende i n~rheten av hjernen. Dette hormonet
fremmer larveutvikling, men hindrer utvikling til senere stadier.
Hudskifte fra larve til larve inntreffer nar det juvenile hormon
finnes i store konsentrasjoner. Nar bare sma mengder er til stede,
vil epidermiscellene utskille en puppe-kutikula under pavirkning
av ecdyson. Hvis det juvenile hormon mangler, vil de samme
cellene skille ut voksen kutikula, og under eksperimentelle forhold
kan en larve omdannes direkte til voksent insekt.
Det normale forhold, som man finner hos mange insekter, er
at hudskiftet frembringes ved at hjernehormonet pavirker protho
raxkjertelen, og at ecdyson fra denne pavirker epidermiscellene
til a danne en ny kutikula (fig. 4). Pa tidlige larvestadier utskiller
corpus alIatum samtidig det juvenile hormon, som s0rger for at
hudskiftet f0rer til et nytt larvestadium. Nar det siste larvestadium
er nadd, opph0rer sekresjonen av det juvenile hormon, slik at
konsentrasjonen i larven blir lavere. Kombinasjonen av sma
mengder juvenilt hormon og ecdyson ved neste hudskifte, f0rer
til at det f0lgende stadium blir en puppe. Ved det siste hudskiftet
i insektets utvikling er det juvenile hormon ikke til stede, og
resultatet er at epidermiscellene utskiller voksen kutikula under
innflytelse av ecdyson.
Stans i utvikling hos et insekt som er i diapause, skyldes
prim~rt mangelen pa ekskresjon av hjernehormonet. Dette kan
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illustreres med en serie eksperimenter, som er utf0rt med «kjempe
silkeormen» Hyalophora cecropia. Under normale omstendigheter
brytes diapausen hos pupper av dette insektet etter en nedkj0lings
periode, f.eks. 6 uker ved 5° C (fig. 5 A). En puppe sam derimot
10
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ikke far en tilsvarende nedkj0lingsperiode, vil aldri klekkes til
voksent insekt (fig. 5 B). Hvis man na tar en puppe som ikke har
vrert nedkj0lt, og forbinder med et plastr0r til en som har vrert
nedkj0lt, vil begge to utvikles til voksne insekter (fig. 5 C). Likedan
vil det ga hvis man implanterer hjernen fra en nedkj0lt puppe i en
puppe som ikke har vrert nedkjellt (fig. 5 D). Pa den annen side,
hvis man fjerner hjernen fra en puppe f0r den nedkj0les, vil
diapausen aldri brytes.
Som vi husker, er hjernehormonets funksjon a pavirke pro
thoraxkjertelen, som skiller ut det hudskiftefremmende hormonet
ecdyson. Hvis man na deler en ikke nedkj0lt puppe bak thorax,
og implanterer en avkj0lt hjerne i hver av delene, vil bare den
forreste utvikle voksne karakterer (fig. 5 E). Hvis derimot de to
delene forbindes med et plastr0r (fig. 5 F), vil bade forpart og bak
part klekkes. Hudskiftet kan ogsa frembringes i den bakre delen,
hvis man implanterer bade en avkj0lt hjerne og en prothoraxkjertel
(fig. 5 G).
Disse eksperimentene viser tydelig at diapausen henger sammen
med en stans i hormonutskillelsen fra hjernen. Bare etter en
passende nedkj0lingsperiode kommer sekresjonen i gang, og gjen
nom pavirkning av prothoraxkjertelen fortsetter insektets utvikling.
Hos H. cecropia er det ogsa vist at det er selve hjernen som intlueres
av lave temperaturer og at dette ikke foregar indirekte via andre
organer.
Man vet enna meget lite om arsakene til stansen i de neurose
kretoriske cellenes aktivitet under diapausen. Det er imidlertid
grunn til a tro at mangelen pa sekresjon henger sammen med
omfattende fysiologiske forandringer i hjernen. Hos H. cecropia
mangler spontan elektrisk aktivitet, og slik aktivitet kan heller
ikke frembringes kunstig. Enkelte forfattere mener at dette kan
vrere arsaken til at de neurosekretoriske celler ikke skiller ut
hjernehormon. For 0vrig finner man at nervesystemet og hjernens
metabolisme hos dette insektet tilsynelatende er normalt under
diapausen, men det er ikke mulig a pavise cholinesterase. Acetyl
cholin bUr derfor gradvis akkumulert, og det er mulig at cholines
terase igjen kommer i funksjon som en f0lge av at konsentrasjonen
av acetylcholin nar et kritisk niva. Ved slutten av diapausen blir
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forholdet mellom acetylcholin og cholinsterase normalt; den
spontane elektriske aktivitet opptrer igjen, de neurosekretoriske
kjertler utskiller hjernehormon, og diapausen blir avsluttet.
Foruten de 0kologiske og fysiologiske sider ved diapausen,
som her er omtalt, skal til slutt nevnes litt om diapausens meta
bolisme. Energiforbruket i dette stadiet gar vesentlig med til
a dekke organismens vedlikehold, og er derfor betraktelig lavere
enn behovet hos et insekt i vekst og utvikling.
Et enkelt mal for den metaboliske aktivitet har man i surstoff
opptaket, som kan males med relativt enkel apparatur. Hvis man
studerer et insekt som er i ferd med a ga i diapause, vil man finne
at surstoffopptaket synker raskt, og at det deretter holder seg pa
et jevnt, lavt niva helt til diapausen brytes. Dette nivaet kan variere
en del fra art til art, men ligger ialIfalI under halvparten av forbruket
f0r diapausens inntreden, og ofte nrermere en tiendel eller enda
mindre av det tidligere forbruk. Etterat diapausen er brutt, vil
forbruket raskt stige til et h0yere niva.
Aerob metabolisme i et biologisk system er avhengig av en
tilgjengelig kilde av aktivt surstoff, og dette skaffes til veie gjennom
de sakalte cytochromer. Dette er en serie av proteiner som for
midler en str0m av elektroner til surstoffatomene, som dermed blir
redusert. Karakteristisk for cytochromsystemet er at elektron
transporten hemmes av cyanid, og det var derfor en overraskende
oppdagelse at surstoffopptaket hos enkelte insektarter under
diapausen er uf0lsomt for denne giften. Det ble ogsa funnet at
innholdet av enkelte cytochromer sank til et upaviselig niva, og
det kunne se ut til at diapause-metabolismen var av en annen
natur enn det man normalt finner hos aerobe organismer. Selv om
disse sp0rsmal er langt fra klarlagt, er den vanlig aksepterte teori
at cytochromsystemet allikevel rna vrere intakt. Cyanidresistens
kan delvis forklares ved en overgang til anaerob metabolisme, som
ikke krever surstoff. Videre er det kjent at cyanid f0r~t og fremst
hemmer et bestemt av cytochromene, og hvis denne hemningen er
kvantitativ, og vedkommende cytochrom foreligger i overskudd
i forhold til andre cytochromer i kjeden, kan det allikevel vrere
tilstrekkelige mengder til stede til a formidle en elektronstr0m.
Selv om enkelte cytochromer normalt ikke kan pavises, opptrer
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de meget snart hvis man eksperimentelt sarer eller skader et insekt
i diapause. I skadet vev 0ker surstoffopptaket sterkt, og f0rst nar
de skadede deler er regenerert, faller metabolismen til bake til det
normale diapause-niva. Slike fors0k gir st0tte for teorien om at
-cytochromsystemet er intakt ogsa under diapausen. Videre st0tte
for teorien har man i eksperimenter som viser at kapasiteten til
anaerob metabolisme ikke er ubegrenset under diapausen, og at
metabolismen blir f0lsom for cyanid nar den anaerobe kapasitet
er utmattet.
Selv om mange sider av diapausens 0kologi er klarlagt, gjenstar
enna mange u10ste problemer. Scerlig nar det gjelder betydningen
av andre faktorer enn lys og temperatur, er det fremdeles meget
som b0r unders0kes. De spredte opplysninger vi har om diapausens
fysiologi og biokjemi gir et komplisert bilde av problemene, og
det kan vcere langt igjen f0r mange av de sentrale sp0rsmal som
melder seg, er oppklart.
Summary
Insects in hibernation
The present article is a review of the ecology, physiology and metabolism
of diapause in insects.
Authors adress:
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Elg og star damsnegIlevde i L0ten
for 8 000 ar siden
Jan 0kland
En avisnotis vakte for en tid siden min interesse. Det gjaldt
et funn man hadde gjort pa garden Hov i L0ten, ca. 1,5 km nord0st
for L0ten jernbanestasjon. Stedet ligger16 km 0stnord0st for
Hamar, 250 m o.h. Her ble det ca. 1,75 m nede i en myr funnet
et elghorn som etter alt a d0mme er det eldste som er aldersbestemt
i Norge, idet laboratoriet for radiologisk datering ved Norges
Tekniske H0yskole i Trondheim har fastlagt alderen til 8060 ar
± 160 ar. Hornet hadde holdt seg godt, og sammen med det ble
det funnet skall av ferskvanns-skjell og ferskvanns-snegler. Det var
spesielt opplysningene om ferskvannsdyrene som fanget min
oppmerksomhet, fordi det meg bekjent ikke foreligger en eneste
opplysning fra Norge om artsbestemte rester av ferskvannsdyr
i myrer eller i innsj0sedimenter dannet i artusenene etter istiden.
Idette tilfelle hadde man til og med ogsa en aldersbestemmelse
a holde seg til. leg kontaktet derfor konservator Tore Fossum
ved Norsk Skogbruksmuseum i Elverum som hadde tatt initiativ
til a fa unders0kt funnet.
Konservator Fossum bekreftet innholdet av avisnotisen, og har
elskverdigst ogsa meddelt meg en del andre opplysninger. Finneren
av elghornet, hr. Gunnar S0berg, L0ten, st0tte bort i det med
spaden under gravning av en kloakkledning den 16. februar 1965.
Hornet la ca. 1,75 m under overflaten, dekket av et myrlag pa
ca. 1,65 m's tykkelse. Under myren var det bunn av et tidligere
tjern, rried leirholdig materiale og ganske mange store stokker,
annet organisk materiale, m.m. Det ble funnet skall av ferskvanns
skjell og ferskvanns-snegler inntil hornet. Konservator Fossum var
pa finnestedet like etterpa og tok med seg jordpt0ver og noen fa
snegleskall. Ferskvanns-skjellene sa han ikke noe til, men det ble
funnet mange skjell flere steder under gravningen, etter hva
arbeiderne forteller. ]ordpt0ven ble tatt med tanke pa pollen
analyse, og varen 1966 vil det etter initiativ fra konservator Fossums
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side bli gjort en fuUstendig profil-unders0ke1se av finnestedet, for
a fa unders0kt bade geologi, poUenkorn og rester av ferskvannsd yr.
Ett av snegleskaUene har jeg £att tilsendt fra konservator Fossum.
Det viste seg a tilh0re stor damsnegl, Lymnaea stagnalis (L.), se fig. l.
Ferskvanns-b10tdyrene har forholdsvis tynne skaU, og de vil treres
hurtig bort i de sure kalkfattige myrer som dominerer i Norge.
L0ten-lokaliteten ligger imidlertid i et av de kalkrike kambro
siluromrader i Oslofe1tet, og dette har vrert medvirkende til at det

Fig _ 2. Sma inllsjeer og tjem innenf01· Os!ofeltets kambm-si !uromrddel· har mye ka!k
i vannet og er f orho!dsvis llG!ringsrike. Et slikt milj@ passer f or mange arter av f erskvanlls
dyr. Bi!det v iser q!orudtjem pa Hade!and . Her lever det f. eks. 10 arter av ferskvanns
0. fot o 12/8- 1954.)
sneg!er.

u.

I em

Fig. 1. Det 8 000 ar gam!e ska!!et av star damsnegl (L y mna e a stagnali s) fra m yren
i LMen var godt bevart.

avbildete snegleskall pa fig. 1 har holdt seg sa godt. Innenfor
Oslofe1tets lite omdannete kambro-siluromrader finnes det en
rekke innsj0er med rikt dyreliv (fig. 2). Ser vi etter i avleiringene
langs land, vil vi kunne oppdage at snegleskall utgj0r en betydelig
del av det materiale som hoper seg opp (fig. 3). Slike alkaliske
kalkholdige innsj0sedimenter kaIles kalkmerge1, skjellmerge1 eller
myrmerge1 og er bl.a. beskrevet av Stmm (1942 a & b). (De marine
skjellsand-banker er en annen type av kalkholdige avleiringer; de
finnes i omrader som f0r i tiden var dekket av hav.)
L0ten-lokaliteten ligger i et omrade som har en rik ferskvanns

16

Fig. 3. L angs bredden av de ka!hike innsj@er i :Os!o-feltet hoper :det seg" opp ska!!
av ferskvanns- skje!! og ferskvanns·sneg !er. Nar ska!!ene bUr ti!dekket, vi! de kunne
holde seg i artusener. Bildet viser et "tsnitt av bredden av q lorudtjem pa Hade! and ;
det er ska!! av star damsnegl (Lymnaea stagna l is) og a!minne! ig damsnegl (L.
per e gra) sam dominerer. (l. 0. fot o 12/8 -1954 .)

fauna. I de kalkrike innsj0er pa 0stsiden av Mj0sa lever det na
f.eks. en rekke snegle-arter - i Frognertjern i Vang, 10 km vest
sydvest for L0ten, hele 12 snegle,arter. Mer enn 12 arter av fersk
vanns-snegler i en enkelt innsj0 kjenner vi ikke i Norge - og
bare to andre innsj0er har et sa h0yt artantall, nemlig 0stensj0vann
i Oslo og Borrevann ved Horten (0kland 1961, 1964). L0ten
omradet har bade gunstige milj0forhold og, som vi skal se senere,
ogsa betydelige forde1er nar det gje1der dyrenes innvandrings
muligheter etter istiden. Vi rna derfor tro at en videre unders0ke1se
av L0ten-myren, som den konservator Fossum na planlegger, vil
kunne gi verdifulle opplysninger om tidspunktet for mange
ferskvannsdyrs kolonisasjon av disse sentrale norske omrader.
Unders0kelser av rester av ferskvannsdyr i garnle innsj0
sedimenter eller i myrer drives na med stor kraft mange steder
i utlandet, og en oversikt over hva som er gjort hittil er fors0kt
sammenfattet av Frey (1964). B10tdyrskallene er relativt godt egnet
til a gi opplysninger om fortidens klimaforhold og dyreverden
(Lozek 1964, 1965, Sparks 1964), og det er a hape at denne paleo
limnologiske forskningsretning ogsa blir tatt opp fra zoologisk hold
her i landet. Vi trenger mange flere daterte funn for a kunne fastsla
med sikkerhet nar ferskvannsdyrene koloniserte de norske vassdrag.
Slike funn viI utdype forstaelsen av de store forandringer som
har skjedd i var natur siden istiden tok slutt. Kunnskaper pa dette
felt er ogsa en n0dvendig forutsetning for a forsta hvorfor dyrene
har den utbredelse vi observerer i dag.
I yare dager lever den store damsneglen pa 0stlandet innenfor
et omrade som kan beskrives slik: Nord for en linje fra 0rje
(0stfold) til Fiskum (Buskerud), og 0st for en linje fra Fiskum til
nordre del av Gudbrandsdalen. Foruten i disse nord0stre de1er av
0stlandet finnes arten i deler av Finnmark, se fig. 4. Den store
damsneglen har derved en tode1t 0stlig utbrede1sestype som den
har fe1les med mange andre ferskvannsdyr og vannplanter. Hvordan
kan sa dette forklares? Vi vil ofte finne at organismer med en
slik utbrede1se har visse vanskeligheter med a spre seg eller bli
transportert til nye steder, slik at deres utbredelse stoppes av
spredningsbarrierer de ikke greier a forsere. Disse artene finnes
i omrader dit innvandringen fra 0stersj0-omradet har vcert for
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200 Km

Fig. 4. Prikken viser be!iggenheten av Leten-funnet. I vare dager lever den stor,
damsneglen innenfor de omrdder som er skravert - pa 0stlandet og i Finnmark.
Etter 0kland (1964) samt upubliserte undersekelser.

holdsvis lett. La oss se litt pa fig. 5. 0stersj0-omradet var for
ca. 8 500 ar siden et stort ferskvannshav (Ancylus-sj0en) som bl.a.
overSV0mmet de1er av Sverige og Finnland. I avleiringer fra dette
ferskvannshavet er det funnet rester av en rekke ferskvannsdyr.
Dette havomradet har dannet en gunstig utgangsposisjon for mange
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Fig. 5. 0verst til venstre ser vi skjematisk hvordan isen dekket mesteparten av Norge
og tilstotende omrader under siste istid, for ca. 25 000 ar sidert. (Etter Fromm 1953.)
Resten av kartet viser forholdene like etter istiden, for ca. 8 500 ar sidell. Skraveringen
markerer det ferske innlandshavet Ancylus·sj0en som bl.a. dekket deler av Sverige og
Finnland. Pilene antyder' omrc1der hvor ferskvannsdyrene har kunnet spre seg til Norge
langs direkte ferskvann sforbindelser. Vi legger merke til at i denne «fastlandstiderl» var
Danmark meget stort og landfast med Syd·Sverige. Flere steder langs norskekysterl
gikk havet lenger inn over land enn det kal'tet viser. (Bl.a . euer Granlund & Lundqvist
1957 og Huitfeldt·Kaas 1924.)

ferskvannsdyr nar det gjelder kolonisasjonen av de norske vassdrag
etter istiden. De lange pilene pa fig. 5 antyder omrader hvor
ferskvannsdyrene har kunnet spre seg langs sammenhengende
vannveier fra 0stersjo-omradet til Norge. Riktignok viser kartet
slike direkte forbindelser bade til T m ndelag, Nordland og Troms,

20

men her h ar vassdragene som forer ned mot 0stersjoen gjerne
stort fall. D e roligere vannveier som forer frem til 0stlandet og
til Finnmark, har derfor v<ert medvirkende til at disse omrader
har v<ert lettere tilgjengelige enn de mellomliggende- deler av
Norge. Det er ogsa forhold som tyder pa at mange ferskvannsdyr
rna ha kommet til Norge allerede for Ancylus-sjoens tid , men det
vil fore for langt a komme n<ermere inn pa dette.
Hva vet vi om tidspunktet for den' store - damsneglens
kolonisasjon av yare naboland ? I Danmark opptrer arten allerede
i avleiringer fra Allemd-tid (Jaeckel 1962). Disse avleiringer er
11 000-12 000 ar gamle (Hansen 1965). Dengang var store deler
av Norge, Sverige og Finnland fremdeles dekket av is. Til Syd
Finnland er det mulig at den store damsneglen kom i sen preboreal
eller i tidlig boreal tid (Vasari, Vasari & Koli 1963) - altsa for
omtrent 9 000 ar siden (Donner 1965). Fra Sverige foreligger det
en rekke subfossile funn av stor damsnegl. Hubendick (1947, 1949)
innordner dem i Blytt-Sernander-perioder (subarktisk tid, boreal
tid , osv.). Aldersangivelsene for disse perioder er i det folgende
etter Lundqvist (1965). De tidligste funn (fra Gotland og SHne)
stammer fra den subarktiske eller preboreale periode, som ligger
10 200-9 000 ar til bake i tid en. Fra den boreale periode, som
begynte for ca. 9 000 ar siden og som varte i omtrent 1 500 ar,
foreligger det funn fra SHne og bstergotland. Dette er altsa pa
Ancylus-sjoens tid; det tilsvarer den tid da elghornet havnet i det
som dengang var et lite tjern i Loten, og som allerede da hadde
fatt en viss bestand av stor damsnegl og andre ferskvannsdyr. Fra
den atlantiske periode, som begynte for ca. 7 500 ar siden og som
varte i omlag 3 000 ar, foreligger det funn av stor damsnegl i Sverige
en rekke steder (Gotland, SHne, Vastergotland, Dalarna og
Jamtland).
Hvor oppsiktsvekkende er sa funnet av det 8 000 ar gamle
elghornet? Til Danmark kom elgen allerede i Allemd-tid (Degerbol
1964), dvs. for 11 000- 12 000 ar siden (Hansen 1965). Eigen
koloniserte den aller sydligste del av Sverige for omtrent 10 000 ar
siden (Curry-Lindahl 1963, Ekman 1922, Pehrson 1955). Hva sa
med Norge? Helt til for ca. 10 300 ar siden - mot Slutten av
ra-tiden - gikk innlandsisen syd til de store endemorenene
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(raene) i stmket omkring ytre Oslofjord (Andersen 1965). Sa
inntrer en kraftig klimaforbedring, og isen trekker seg meget hurtig
tilbake. I denne preboreale tiden, som begynte for ca. 10 300 ar
siden og som varte i omlag 800 ar (Hafsten 1963), forsvinner isen
fra store deler av 0stlandet. Vi vet enna lite om hvor hurtig
tilbaketrekningen skjedde, men en pollenanalytisk unders0kelse av
bunnlagene i Valertjern, pa grensen mellom Romedal og Stange,
15 km sydvest for L0ten-funnet, viser at isen i hvert fall hadde
trukket seg til bake fra de sydlige deler av Mj0straktene i preboreal
tid (Hafsten 1956, 1963). Pollenanalytiske unders0kelser har vist
at klimaet pa 0stlandet i preboreal tid ma ha vrert temperert og
ikke arktisk, og det dominerende treslaget var bjerk. I den boreale
tiden, som begynte for ca. 9 500 ar siden og som Hafsten (1963)
anf0rer varte i omlag 2 000 ar, skjer det en rask innvandring av
furu og hassel i Oslo-traktene, og temperaturforholdene ma ha
vrert meget gunstige. Det burde derfor ha vrert brukbare livsforhold
for elgen i dette omradet i tidlig boreal tid, omlag for 9 000 ar
siden. Funnet av elghornet i L0ten bekrefter derfor antagelsen om
at mange skogsdyr koloniserte 0stlandsomradene og andre norske
distrikter i boreal tid (se f.eks. Broch 1939). En rekke skogsdyr
antar vi ogsa kom inn i Norge fra nord0st, gjennom Russland og
Finnland. Det er mulig at elgen har vrert en av de arter som kan ha
brukt denne nord0stlige innvandringsruten i t111egg til den sydlige.
Foruten det 8 000 ar gamle funnet i L0ten er det fra Norge
kjent rester etter elg - til dels som forarbeidete elghorn0kser _
fra en tid som Bmgger (1938) henf0rer til «Maglemose-tid». Han
nevner i denne forbindelse funn fra Hurum-ryggen ved Svelvik,
fra Tingelstad pa Hadeland, fra Aistad pa 0stre Toten, og fra Oslo.
Disse funn mener han kan vrere ca. 8 000 til 6 000 ar gamle. Hansen
(1965) oppgir imidlertid alderen pa radiokarbondaterte Maglemose
funn i Danmark til a vrere i omradet 10 200 til 8200 ar gamle.
Det er derfor mulig at en liknende datering av norske elghorn0kser
m.m. vil kunne gj0re L0ten-funnet rangen stridig som det eldste
elgfunn i Norge. Norske elgfunn fra yngre steinalder eller senere
perioder, dvs. ikke over 5 000 ar gamle, er bl.a. omtalt av Collett
(1912), Holtedahl (1953) og Larssen (1961).
Eigen har fra gammelt av spilt en stor rolle som jaktobjekt
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(Gjessing 1960). Det gir bl.a. helleristningene oss bevis for. Men
hvor gamle er disse helleristningene? Hvor gamle de eldste er, vet
vi ikke, men de aller fleste bildene ma etter alt a d0mme sktive
seg fra yngre steinalder og er f01gelig ikke over 5 000 ar gamle
(Hagen 1961, 1962).
Prinsippet ved radiologisk datering av karbonholdig (kullstoff
holdig) stoff fortjener noen avsluttende ord. Metoden er et verdifullt
hjelpemiddel for a datere materiale som er opptil 50 000 ar gammelt
eller vel sa det. Prinsippet ved metoden er i korthet f0Igende:
Kosmisk straling forarsaker at det hele tiden dannes en viss mengde
radioaktivt karbon (C-14) i atmosfreren. Dette oksyderes straks til
CO 2 i atmosfreren. Vi har grunn til a tro at intensiteten i den
kosmiske straling ikke har forandret seg nevneverdig i 10pet av
de siste 50 000 ar, slik at det hele denne tiden har vrert omtrent
samme mengdeforhold mellom radioaktivt CO 2 og vanlig CO 2
i atmosfreren. Ved kullsyreassimilasjonen vil plantene oppta begge
typer CO 2 og derved binde karbonet i sitt organiske stoff. Fra
plantene kan karbonet ga over i plante-etende dyr. Det radioaktive
karbonet spaltes med en konstant hastighet, slik at det etter
5570 ar bare er halvparten av den opprinnelige radioaktivitet
tilbake. Ved a male radioaktiviteten i karbonet i det organiske
stoffet, og a sammenligne med hva radioaktiviteten er i tilsvarende
stoff dannet i dag, kan man f0Igelig beregne - pa grunn av den
mindre radioaktivitet i det garnle stoff - hvor lenge det er siden
at plantene dannet det. Mer om radiologisk datering kan man
f.eks. finne hos Bakke (1956), Sj0vold (1964) og Westin (1959).
Summary
An antler of moose (Alces alces (L.» and a shell of great pond snail (Lymnaea
stagnalis (L.» from a Norwegian bog. Radiocarbon dating: 8 000 years
before present
On 16th February 1965 an antler of moose (Alces alces) was found in a bog
at Hov, c. 1.5 kilometres NE of the railway station Loten, 16 kilometres ENE
of the town Hamar. The locality is sited 250 m above sea level, in the district
of Loten, county of Hedmark. It is marked by a dot on the map in Fig. 4.
The antler was found 1.75 m below the bog surface. It was covered by
1.65 m of bog material below which there appeared an old bottom of a fresh-water
tarn. Curator Tore Fossum at Norsk Skogbruksmuseum, Elverum, had a
radiocarbon dating taken of the antler; it gave an age of 8060 ± 160 years
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before present. The moose antler is the oldest one dated from Norway. The dating
was carried out at the Radiological Dating Laboratory of the Norwegian Institute
of Technology in Trondheim.
In the same layer in the bog, close to the antler, were found shells of fresh
waters mussels and fresh-waters snails. A shell (Fig. 1) was forwarded to the
author; it belongs to the species great pond snail (Lymnaea stagnalis). The shaded
areas in Fig. 4 show the present distribution of L. stagnalis in Norway. Our
knowledge about remains of fresh-water animals in Late- and Post-glacial deposits
in Norway is poor. The find of the great pond snail is therefore a modest
beginning to the elucidation of the immigration history of our fresh-water fauna
based on subfossil records.
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Vare maurl0vearter og deres
utbredelse i Norge
Lita Greve

Vi kjenner i dag to maurlovearter i Norge, Myrmeleon formicarius
og Groms bore. I denne liUe artikkelen er det meningen a gi en
forelopig utbredelsesoversikt over disse to artene. Nye lokaliteter
vil sikkert bli funnet i arene som kommer, og opplysninger om
nye funn bes sendt til forfatteren, adresse Zoologisk Museum,
Universitetet i Bergen.
Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, har for tiden fern
voksne maurlover, alle M. formicarius, i sine norske samlinger, og
Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen, har 18 stykker, fordelt
pa noen fa lokaliteter. Det er altsa et lite representativt materiale
vare vitenskapelige insektsamlinger sitter inne med.
I 1939 skrev O. B. Lundetrre om funn av maurlove fra Djonno,
Hardanger. Dette ble litt av en entomologisk sensasjon, fordi man
tidligere bare regnet med at maurloven var utbredt i traktene rundt
Oslofjorden. I 1941 hadde N. Knaben en artikkel i Naturen om
maurlovens biologi og om nye funn pa Vestlandet. Disse funn var
fra Sogn. I det nesten kontinentale klima i bunnen av Vestlands
fjordene trivdes altsa maurloven bra. B. Tjeder (1943, 1944) anforte
i sine artikler at det norske museumsmaterialet var temmelig tynt,
og i hans oversikt (1945) over norske nettvinger basert pa norsk
museumsmateriale, var fa lokaliteter representert. Tjeder (1943)
paviste Norges andre maurloveart, ved siden av den tidligere
kjente M. formicarius. Denne arten, Grows (Myrmeleon) bore, er
sjelden. (Larvene av disse to artene har man ikke klart a skille fra
hverandre, og selv de voksne dyrene bor bestemmes av en spesialist.)
Siden 1945 er det ikke kommet noen n y oversikt over norske
nettvinger.
Etter at Knaben skrev sin artikkel i 1941, kom det stadig
notiser i Naturen om maurlover. Det var srerlig larvetraktene som
folk registrerte. Samme ar kom det to notiser om larvefunn. Den
forste var av A. Heyerdahl som hadde funnet larver nrer Nenset
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i Solum, Vestfold, den andre av H. Hougen som nevner flere
lokaliteter fra Vestfold : Nevlunghavn i Brunlanes, mer Uigens
munning i Larviksfjorden, og Langebystranda, Vorra, Folehavna,
Furut0nningen og Halbakken, alle i Sandar. Antagelig er intet
materiale fra disse sendt inn til Bergen eller Oslo, iallfall blir ikke
disse funn tatt med i Tjeders oversikt i 1945.
I 1949 kommer igjen noen sma notiser i Naturen om larvefunn
av maurlove. K. Vorum nevner en lokalitet ved Lillesand, C.
Kittilsen et funn ved Tinnoset, Telemark, og D. Danielsen funn
fra Tvedestrand, Kristiansand og Hornnes i 0st-Agder. Kittilsen
sendte ogsa inn materiaIe til museet i Bergen, men dette er dessverre
ikke lenger i samlingene. I 1952 fanget imidlertid Kittilsen et
voksent eksemplar av M. formicarius som ble sendt inn til museet
i Oslo, og som oppbevares der.
To nye funn ble omtalt i Naturen av K. Eriksen i 1952. Ett fra
omradet like ved Honefoss, et annet fra Hole herred, Buskerud.
Denne gang ble larvene sendt til Oslo, hvor de oppbevares pa
museet. Ett individ av M. formicarius ble tatt av A. Bakke pa
Bjelland, Tromoy AAY 15/7-56. Dette funn er hittil upublisert, og
dyret oppbevares ogsa i Oslo.
Blant vare norske nettvinger er det ingen som er sa store og
vakre som maurlovene. Den voksne maurlove minner mest om
en oyenstikker, men kan skilles fra oyenstikkerne pa sine kolle
formede folehorn. Det merkelige navnet er ikke myntet pa det
voksne dyret, men pa larven som skiller seg klart fra det voksne
insektet bade i utseende og i biologi.
Den kraftige maurlovelarven er utstyrt med en stor gripetang
som er dannet av larvens kjever. Gjennom tangen, som er hul,
pumpes fordoyelsesvreske inn i byttet. Byttedyrene er sma insekter,
f.eks. maur. Fordoyelsesvresken har ogsa en sterk giftvirkning, og
offeret lammes og dor i lopet av kort tid. Men dette kjeveapparatet
er ikke det eneste larven bruker for a skaffe seg mat. I tillegg lager
den en dyp fangstgrop eller trakt i sanden, og plasserer seg selv
i bunnen av trakten slik at bare hodet med kjevene stikker opp.
T rakten dannes ved at larven knipser sand vekk med sma kast
pa hodet. Nar insekter faller ned i gropen, sklir de ned de lose
sid ene, gripes lynsnart av de kraftige kjevene og blir sugd ut av
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larven. Skulle byttet slippe fri og fors0ke a klatre opp av gropen,
bombarderer larven det med sandkorn, slik at det f0r eller siden
mister fotfestet og havner «i l0vens gap». Traktens form og st0rrelse
varierer med sandens konsistens, men store larver kan ha trakter
pa 2 em dyp og 3-4 em i diameter. Slike trakter er derfor ikke
vanskelige a fa 0ye pa. Hos andre nrerstaende nettvingefamilier
graver ikke larvene fangstgroper, men gar istedet pa jakt etter byttet.
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I likhet med larven er ogsa den voksne maurl0ven et rovdyr.
Den spiser mindre byttedyr enn larven, i fangenskap har den f.eks.
ernrert seg pa bladlus. Voksne maurl0ver er sa store at man lett
skulle fa 0ye pa demo Vingespennet hos M. formicarius varierer
fra 66 til 83 mm, G. bore noe mindre, 55-69 mm. Men ofte er de
nok blitt forvekslet med 0yenstikkere. I motsetning til 0yen
stikkerne er maurl0vene darlige flyvere. De flyr i skumringen og
mot natten og holder seg i ro om dagen.
M. formicarius krever sand, gjerne steder i barskogen hvor det
er sa t0rt at sandbunnen kan vrere blottlagt for vegetasjon og r0tter.
Den er utbredt over hele Europa, unntatt Storbritannia, og store
deler av det nordlige Asia (Aspoek & Aspoek, 1964). Den sjeldne
G. bore er hovedsakelig knyttet til havstrender med sand, men kan
ogsa forekomme lengere inne i landet. Foruten Skandinavia,
kjennes den fra enkelte steder i Mellom-Europa og fra 0st-Asia.
(Ett individ fra Usbekistan er kjent.) Begge arter krever et varmt
sommerklima.
Fig. 1 viser det navretende kjennskap til vare maurl0vearter.
Dette kartet gir en pekepinn hvor vi kan vente a finne maurl0ve
eksemplaret i landet vatt. For a komme til klathet i hvilken art
som er tatt som larve de fotskjellige steder, ville det vrere av stor
verdi om voksne individet kunne bli fanget og tilsendt museene.
Den norske insektfauna er for den overveiende del darlig unders0kt,
og kjennskapet til utbredelsen av de forskjellige arter et liten.
Voksne maurl0ver er imidlertid sa store og vakre at de lett skulle
bade sees og fanges. Larvetraktene «sladrer» dessuten om hvor vi
kan vente a finne voksne individer i nrerheten.
Det er a hape at nytt materiale samles inn, og nye lokaliteter
dukker opp i 10pet av sommeren. God jakt!
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Fig. 1. Funn av maur10ver i Norge. Fylte sirkler viser funn av voksne Myrmeleon
formicarius. Trekanten viser det eneste funn av Qrocus bore i Norge. Sirkler
betegner larvefunn, hvor larven ikke kan bestemmes til art. Bt voksent individ, etikettert
«Bcekkelag», i Zoologisk Museum, Universitetet i Oslos samlinger, mangler bakkropp
og er f0rt opp med en sirkel.

Summary
On the distribution of Myrmeleon formicarius and Qrocus bore in Norway
The map fig. 1 shows the hitherto known distribution. This map is based on
earlier published records and on new material in the zoological museums of
Oslo and Bergen. Both adults and larvae are recorded. The biology is briefly
discussed.
Authors adress:
Zoologisk museum,
Universitetet i Bergen.
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Hjorten vinterstid

pa Nordm0re

Reidar Mehl

Ansamling av hjort (Cervus elaphus) om vinteren i 0stb0dalen,
Surnadal herred pa Nordm0re, har tidligere v:ert omtalt i lokal
pressen flere ganger, bl.a. i Romsdalsposten 11/3-1965.
Denne artikkelen er bygd pa opplysninger fra Einar Melling og
hans far Ola Melling og opplysninger samlet av min far Oskar Mehl
som er bosatt i omradet. Hensikten med den er a vise et eksempel
pa hvordan positivt viltstell kan gi gode resultater.
0stb0dalen er en kort dalstump 3-4 km lang pa eidet mellom
Kvanne og Surnadal, ca. 10 km fra sj0en og ca. 100 mover havet.
Dalen gar i 0st-vestlig retning og deler seg i flere mindre daler
som gar innover i Trollheimen. I dalbunnen renner elva S0ya.
Dalsidene skraner bratt, s:erlig pa sydsiden. Pa nordsiden ligger

Fig. 1. 0stbodalen. En ser mot vest. Hjortesti i forgrunnen. (Foto: O. Mehl.)
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noen garder med d yrket mark. Dalen er kledd med 10vskog med
en del furu inniblant. En del granplantinger av forskjellig alder
forekommer ogsa.
0stb0dalen er et arvisst samlingssted for hj o rt o m vinteren.
I mer enn 20 ar er de her blitt foret av O . Melling, mest i harde
sn0vintre. I begynnelsen tilfeldig, men etter Iwert med st0rre og
st0 rre omsorg for dyrene, og sist vinter ble et betydelig kvantum
h 0Y foret opp.
Den f0rste hjorten (i natiden) ble sett i 0stb0dalen i 1913.
Hjort var da alt for noen ar siden sett i Ames og Stangvik.
Antall dyr i dalen varierer fra ar til ar. For noen ar tilbake,
i 1962, menes bestanden a ha vrert st0rre enn i 1965. I begynnelsen
av 1950-arene tellet O. Melling fra gardstunet ved en anledning
62 hjort. I 1965 ble antallet anslatt til 60-70 dyr i omriidet rundt
foringsplassen , og ca. 100 dersom hele dalsystemet tas med.
Antallet rundt foringsplassen syntes nrermest konstant hele vinteren.
Fra hvilke sommerbeiter hjortene kommer kjennes ikke med

1_.

_."

Fig. 2. Hjort/me fares. 10/3.65. (Foto: O. MehL)
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sikkerhet. Men en mener de samler seg fra tilst0tende fjelldaler.
Folldalen, ogsa i Sumadal herred, er kjent som et lignende samlings
sted, hvor 30-40 dyr holdt til siste vinter. Opplysninger om
faring foreligger ikke her. Hjorten finnes ogsa om vinteren mere
spredt i distriktet, sredig nrermere sj0en f.eks. i Stangvik.
I harde sn0vintre blir hjorten foret med h0Y, saledes ogsa
vinteren 1964-65. Hjortene ble etter hvert meget tamme og spiste
av handen. Folk kom langveisfra for a se pa dyrene.
De f0rste hjortene kom til foringsplassen i desember, og de
siste fodot den i manedsskiftet april-maio Det st0rste antall hjort
pa foringsplassen pa en gang var 28. Av disse var 4 hanner, derav
3 arskalver og en kronhjort like 6-ender og anslatt til fire ar gammel.
Det var 24 hunner, derav 5 arskalver, 3 anslatt til 2 ar og resten,
16 stk., eldre.
Siste vinter ble 13 av hjortene merket. 9 med sauemerker
i aluminium med Einar Mellings navn og 4 med merkeknapper
fra lensmannen. Merkene ble satt i 0rene pa de tammeste dyrene
mens de stod og spiste, uten at de ble skremt, men spiste rolig
videre.
Hjorten er ikke sa fredelig som yare husdyr, og gnissinger
foregar til stadighet i £lokken. De bokser meget gjeme med forbeina,
hardt og lynsnart. En rna derfor vrere litt forsiktig nar en omgas
dyrene.
Kronhjorten lot seg ikke merke frivillig. L0kke ble lagt om
halsen pa den, og den hoppet kraftig til. To personer holdt hver
sin framfot, og en tredje tok den ved homene. Einar Melling som
holdt homene, fikk under basketaket en homtagg stukket gjennom
handen mellom tommel- og pekefinger. Da hjorten ble sioppet
sprang den bort til skogkanten, men kom siden tilbake for a spise.
Vinteren 1961 /62 fant Oia Melling to utmattede hjortekalver
liggende i sn0en. De ble tatt inn i fj0set og gitt mat. De kom seg.
Den ene klarte en natt a t0mme, mens den andre ble i fangenskap
til den kunne klare seg ute. Kaiven ble meget tam og var villig
og snill a Ieie i grime nar den ble Iuftet. Den gjorde tydelig forskjell
pa kjente og ukjente folk. Da den ble siuppet, s0kte den bort til
en hjorte£lokk, men den ble ikke godt mottatt. Den holdt seg pa
avstand uten at det kom til direkte kamp.
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Fig. 3. Hjortestier ved foringsplassen. (Foto: 0. M ehl.)

Hjortene tok seg turer ut fra foringsplassen oftest flokkevis for
a beite kvist o.a. Opptn'l.kkete stier ble dannet og siden fulgt.
Lyng, kvister, t0rt gras og laver hjortens naturlige nrering om
viclteren. Melling, m~ner at foringsplassen b2lr skiftes hvert ar 'slik
at dyre~e kan fa tak i lyng og kvister ved s~den av h0yet de far.
Foringsplassen i 1965 hadde saledes ikke vrert brukt f0r.
Det ble gitt h0Y 2- 3 ganger daglig eller oftere dersom interes
serte tilskuere kom til. I 1965 hadde det inntil midten av mars
blitt foret opp 2 ton~ h0Y til en verdi av ca. kr. 600, -. M ye av
h0yet var av Me1lings egen ayling, men mange lass var ogsa kommet
fra gardene rundt omkring.
I omradet rtmdt foringsplassen ble lyngen snauspist. Ellers var
mye kvister og bark av trrerne spist bade pa gran, furu, rogn og
~pletre. I et fern mal stort plantefelt med ca. 35 ar gammer gran
ble nesten hvert eneste tre rundgmigd for bark pa stammen sa
Iangt dyrene nadde opp mellom ;grei~ene. BarK en av gran ble
foretrukket framfor bark av I0vtrrer og furu som berget seg bra.
,
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Fig. 4. Barkgnag po. gran. Qreinene er hogd av for bedre
(Foto: 0. Mehl.)

a vise stammen.
,

Et annet granfelt ble berget ved a sette opp elektrisk gjerde. 
I strenge vintre med mye sn0 har det vrert stor d0delighet
blant hjortene i0stb0dalen. Vinteren 1965 vites med sikkerhet
om 18 d0dedyr. Disse d0de i- tiden februar til maio Vinteren
1951/52 var sn0dybden meget stor, og hjortene kUJ;me vanskelig
bevege seg. Ca. 50 d0de hjorter ble funnet i omradet pa en strekning
av 1,5-2 km. 1962 var ogsa en hard vinter med 23 d0de.
D0dsarsaken er antatt «for de fleste tilfeller helt sikkert a vrere
mangel pa mat».
De siste arene har en del gauper fartet rundt i omr~det. Flere
radyr er funnet drept, inen ' en kjenner ikke til tilfeller av drept
hjort.
Hos dt0vtyggerne er fordeiyelseh sterkt avhengig av hjelp fra
mikroorganismer. Dis~e har stor grad av substratspesifitet. Dv~. at
mengdeforhoidet av de enkelte artene i inagen er sterkt avhengig
av fortypen. Ved overgang fra en fortype til en annen rna det ogsa
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skje en forandring i mikroorganismenes sammensetning. Denne
forandringen tar tid. Derfor kan en dmvtygger fa ford0yelses
vansker, kanskje krepere, ved bra overgang til helt annen kost,
f.eks. fra lyngjkvist til h0Y og omvendt.
Dette er ting de som steller med foringen kjenner til, og en
fors0ker a fore med forsiktighet srerlig i begynnelsen. I en d0d
hjort som ble apnet ble magen og spisemret funnet fylt med kvist.
I denne forbindelse har det blitt framsatt hypotesen at dyret har
hatt vansker med dmvtyggingen p.g.a. at kosten bestod bare av
kvist. Disse ford0yelsesforhold hos dmvtyggerne ble ogsa nevnt
i et radiointervju i forbindelse med funn av d0d hjort i Tmndelag
sist vinter. Min oppfatning av saken er at en her uttaler seg for
kategorisk uten a ha unders0kt forholdet hos den dyreart det her
gjelder. Idette omradet kan en hvert ar fa alt det unders0kelses
materialet en kunne 0nske seg til en slik unders0kelse pa en meget
lettvint mate.
Det jeg her har kommet inn pa, er en viltstellsak som jeg mener
det b0r..vises st0rre initiativ i. Fra privat hold er det gjort en stor
innsats, men det vil vrere nyttig og stimulerende med st0rre faglig
innsikt i arbeidet.
Faring av hjort nar dyrene samler seg i stedbundne flokker om
vinteren og tilgangen pa f0de er liten, synes a kunne ha heldig
virkning mellom annet ved a:

1. Redusere overbeiting av lyng og kvist pa vinteroppholds
stedet og derved unnga at dyrene 0delegger sitt nrerings
grunnlag for senere vintre.
2. Forebygge skader pa skog.
3. Sikre bestanden mot katastrofer og unnga dyretragedier.
4. 0ke jaktutbyttet.

vinterd0delighet er vel ikke den mest rasjonelle maten a ordne
denne sak pa. Forholdene i 0stb0dalen byr pa mange muligheter
for samling av data, som kan danne grunnlaget for en muligens
bedre utnyttelse av hjortestammen var enn vi har hatt hittil.
Anmerkning
Private har anledning til a s0ke rad og veiledning hos statens
viltstellkonsulent i distriktet. - I sa fall vil bl.a. det viktige arbeidet
med merking av pattedyr kunne komme inn i ordnete former.
Medlemmer av NZF kan gj0re sitt til at gjenfunn av merkete patte
dyr straks rapporteres til Statens viltunders0kelser, Vollebekk,
eller nrermeste zoologiske institusjon. Alle resultater kan da
bearbeides og 0ke var viten om slike dyrs vandringer, levetid osv.

Redakteren
Summary
Red Deer during winter time in Nordmore
This paper gives an account of supplementary feeding of Red Deer in a valley
in Nordmore, N .E. Norway, where the deer have had their winter habitat
during the last 50 years. There have been up to 100 deer at a time in this locality.
The deer were fed with hay, and many became quite tame. During 1965 thirteen
animals were tagged.
The possibility of digestion disturbances as a result of abrupt change in diet
is discussed. Although supplementary feeding of Red Deer during hard winters
may be beneficial for various reasons, the author also points out possible
disadvantages.
Authors adress:
Zoologisk institutt,
Norges landbruksh0yskole,
Vollebekk.

Men det foreligger ogsa farer ved faring, som f.eks. st0rre
ansamling enn normalt av hjorten. Kanskje opps0ker hjorten
samme sted neste vinter slik at nar en f0rst har begynt a fore rna
en fortsette med det i vintre hvor det ikke burde vrere n0dvendig.
Na er hjortebestanden etter manges mening flere steder for
stor. Men a utf0re begrensningen av bestanden ved a utnytte stor
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Lakeiglen funnet i Norge
Odd Halvorsen

Pa lake (Lota Iota) fisket i Glomma ved Stmmnes i Tune
(0stfold) i mai 1965 , ble det funnet flere eksemplarer av iglen
Cystobranchus mammillatus (MaIm 1863). Av i alt seks laker hadde
ett individ en igle, ett fire og ett individ hadde ti igler.
Cystobranchus mammillatus h0rer til fiskeiglene (Piscicolidae).
Det var den svenske forskeren A. W. MaIm som i 1863 ga den
f0rste videnskapelige beskrivelsen av Cystobranchus mammillatus.
Han ga den navnet Platybdella mammillata, og beskrev arten slik
(MaIm 1863, s. 218, 1.17):
Ogon inga. Bakkroppens sidokanter hvardera med en
langsrad smavartor. Munskifvan markbart bredare an fram
kroppen framtill; men blott en tredjedel af analskifvans
tvardiameter. Magsackarna pa den framatvanda sidan lika
som tudeldta. »
Johansson (1896) forkastet slekten Platybdella som MaIm (1863)
hadde opprettet, og f0rte MaIms Platybdella mammillata til slekten
Cystobranchus, Diesing 1859.
Cystobranchus .mammillatus er ikke funnet pa annen fisk enn
lake. Den sitter som regel fastsugd pa innsiden av gjellelokket.
Siden iglen er sa vertspesifikk, kan «Iakeiglen» vrere et brukbart
norsk navn for den. Denne vertspesifiteten kom ogsa til uttrykk
pa funnstedet i Glomma. Foruten de seks lakene ble det unders0kt
to gjedder (Esox lucius), sju abbor (Perea f!uviatilis) og 180 mort
(Rutitus rutitus) fra den samme lokaliteten, men ingen Iakeigier ble
funnet pa disse.
Bortsett fra vertspesifiteten er det lite en kjenner til lakeiglens
biologi. Dette kan ha sin grunn i at lakeiglen muligens ikke er sa
vanlig utbredt. De fleste som har skrevet om den, f.eks. MaIm
(1863) og Johansson (1896), har hatt et meget sparsomt materiale.
I Tyskland, som rna antas a vrere faunistisk vel utforsket, ble ikke
lakeiglen pavist f0r i 1926, da det ble funnet 13 individer pa en
lake fra fisketorget i Munchen (Scheuring & Gaschott 1926).
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I f0lge Bykovskaya-Pavlovskaya et al. (1964 s. 737) er Cysto
branchus mammillatus utbredt i den nordre delen av det europeiske
U.S.S.R. og i Sibir.
Det er rimelig a tro at Iakeiglen ogsa har en st0fre utbredelse
i Norge, og det vil vrere av interesse a fa dette klarlagt. Opplysninger"
om igler kan sendes til Univ.stip. Odd Halvorsen, Zoologisk
Iaboratorium, Blindern, Oslo 3.

Cystobranchus mammillatus (Ma!m , 1863) sett fra buksiden (v) og ryggsiden (h).
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Smanotiser

Summary

Cystobranchus mammillatus found in Norway
The leech, Cystobranehus mammillatus (Maim 1863) (Piscicolidae) is reported
from the river Glomma (Tune in Ostfold county). Three out of six burbots
(Lota Iota) carried one, four and ten leeches respectively. From the same locality,
two pike (Esox lucius), seven perch (Perea jluviatilis) and 180 roach (Rutilus rutilus)
were examined, but no Cystobranehus mammillatus were found.

Om en tangloppeart funnet av E. Steen ved Dr0bak allerede i 1949
I en artikkel i Fauna (arg. 18, 1965, s. 53-62) skriver jeg om Qammarus
salinus Spooner at den «er savidt jeg vet ikke pavist tidligere i Norge». I denne
forbindelse h ar jeg mottatt et brev fra dr . W. J. M. Vader som arbeider med
tanglopper (Amphipoda) ved Biologisk stasjon, Espegrend. Dr. Vader gj0r meg
oppmerksom pa at arten er funnet tidligere av dr. E. Steen; funnet er publisert
i Oikos (Steen, E. 1951 : Ecological observations on some Qammarus and
Marinogammarus species on the Scandinavian west coast. Oikos 3: 232-242).
Dr. Steen fant Q. salinus under stein ved Dt0bak 23/ 7.1949.

Authors adress:
Zoologisk laboratorium,
Blindern, Oslo 3.
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Qammams salintls Spooner found in Drobak in 1949
In Fauna Vol. 18, 1965, pp. 53-62, some observations on fresh· and
brackish·water species of Qammams were published. With regard to Qammarus
salintls I wrote that my record from 1961 apparently was the first one from
Norway. However, Dr. E. Steen has found this species in Drcbak in 1949
(Oikos 3: 232-242).
Karen Anna 0kland
Flere funn av Metoeeus paradoxus (L.)
Innenfor det kjente utbredelsesomradet for arten (Lillehammer 1965, Fauna 4,
fig. 3) kan jeg meddele om to funn av vepsebol som inneholdt parasitten M.
paradoxus.
I min hage pa R0a, Oslo, ble bol nt. 1 funnet i en stor kvisthaug 21/8.62.
Her ble ca. 30 eksemplarer av M. paradoxtls tatt. I samme hage ble bol nr. 2
funnet under en rot 26/8.63. Innholdet var her 6 ~ og 15 cS av samme art.
Artsbestemmelsen er kontrollert av konrorsjef dr. h.c. Andreas Strand.

Summary
Further finds of Metoeeus paradoxus (L.)
More than 50 specimens of M. paradoxus (L.) were found 21/8.62 and 26/8.63
in nests of the common wasp Vespa vulgaris (L.) at Rca, Oslo.

Tore Slagsvold
Kan breiflabben lokke til seg fugl?
Man regner med at breiflabben (Lophius piseatorius) bruker den lange forreste
ryggfinnestralen fremme pit hodet som en fiskestang til a lokke til seg fisk med.
Det er kjent at den ogsa tar sj0fugl.
Da jeg var ute i bat i skjrergarden nrer Mandai den 30. nov. 1965 , fikk jeg
0ye p a en gramake som oppf0rte seg rart. Den 1:\ pa vannet og bakset med
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vingene mens den stadig gikk under. Da jeg kj0rte bort til den, fikk jeg se at
en stor breiflabb holdt pa a ete den. Breiflabben hadde fatt makens bakpart,
helt fram til vingene , inn i munnen. Da jeg fors0kte a fiske den opp, klarte
breiflabben a spytte ut maken og forsvinne. M:l.ken var imidlertid sa skadd at
den matte avlives.
Tidligere har jeg engang iakttatt en breiflabb liggende i vannskorpen med
buken i vreret padlende sakte med bukfinnene.
Av disse iakttagelser kunne jeg Iedes til a tro at breiflabben ligger slik for
a tilkalle byttefugl. Den make som kommer og legger seg pa vannet for a hakke
i den tilsynelatende syke eller d0de fisken, vil vrere et lett bytte for rovfisken.
Det er blitt meg fortalt at man har funnet en hel rerfugl imagen pa en stor
breiflabb som ble tatt i reketral.

Summary
Can the Angler, Lophius piscatorius, decoy birds?
The author once noticed an Angler paddling very slowly on its back close
to the sea surface. Near Mandai, in southern Norway, he later observed a large
Angler devouring a live gull and he now wonders whether the Angler entices
birds by simulating death.
OlJin Ud"
I tilknytning til Ud0S notis har vi fra Smaalenenes Amtstidende onsdag
17. nov. 1965 klippet f0lgende:
«En haldenser som 10rdag var pa fisketur pa svenskekysten, fant en sakalt
breiflabb liggende d0d i fjrera ved Tjurholmen efter a ha slukt en villmink.
Bare bakpartiet pa minken stakk ut av gapet pa fisken.»
Red.

Summary
An angler, Lophius piscatorius, was found dead at Tjurholmen on the Swedish
coast, with the hind part of a wild mink which it had swallowed protrudding
from its jaws.
Ed.
R0rdrum observert pa S0rlandet
Tidligere er !0rdrummen, Botaurus stellaris, funnet noen fa ganger pa S0r· og
0stlandet.
Den 2. desember 1965 sa jeg et eksemplar pa Land0Y ved MandaI. Den
virket meget tam, sa jeg fikk anledning til a betrakte den noksa lenge pa ca.
10 meters avstand. Fuglen sto i et bekkefar et lite stykke fra sj0en. Vegetasjonen
besto av h0yt gress langs bekkekanten. Ellers var terrenget apent med Iyng og
einer. Det var sn0vrer, og det Ia ca. 30 em sn0 pa bakken.
Da jeg til slutt skremte fuglen under et fors0k pa a komme enda nrermere,
fl0Y den bare et lite stykke f0r den satte seg, og sa lot jeg den vrere.
Mange storkefugler kan streife omkring i aile retninger, srerlig ungfugler.
Jeg antar at det var en slik streifer som ved en tilfeldighet vat havnet her pa
s0rspissen ·av vart, pa denne arstid, sa lite gjestmilde land for !0rdrum.
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Summary
Bittern observed in South Norway
On Dec. 2, 1965, a Bittern, Botaurus stellaris, was observed on Landoy
island near MandaI on the south coast of Norway.
OlJin UdlJ
Edderkoppen som fanger collemboler i nett vinterstid
Det er ikke vanlig a finne edderkopper som spinner fangstnett vinterstid
i Norge. Til tross for mange turer gjennom flere ar etter vinteraktive arthropoder
pa sne, har jeg kun en eneste gang observert at edderkopp har spunnet fangstnett.
Edderkopper er forresten meget vanlige a iaktta aktive pa sne i milde vinterdager,
med temperaturer ned i mot -;- 2_--:-3 0 C.
Funnet ble gjort i gran/furuskog pol. Altanasen i Sylling i Lier 17/1· 1965.
Det var delvis skyet vrer med sol, svak bris og lufttemperaturen (malt 1,5 m
over bakken) var ca. 0_ -;- 10 C. Det hadde kommet ca. 10-15 em nysne i 10pet
av natten.
Edderkoppen, Centromerus incilius (bestemt av herr Per F. Waaler), hadde
spunnet et trekantet nett, ca. 7 em langt og ca. 3 em i den bredeste enden. Nettet
var spent over en liten fordypning i sneen, og under dette satt edderkoppen selv.
Dette nettet matte ha vrert spunnet i 10pet av morgenen, da snevreret sluttet
ved daggry. Klokken 14 var fangsten 6 collemboler (antagelig 4 Hypogastura sp.
og 2 Isotorna sp.).
Det var store forekomster av collemboler aktive oppe pa sneoverflaten denne
dag. Ved slike store konsentrasjoner, i dette tilfellet 1-2 pro 10 em', er det jo
muligheter for at noen havner i nettet, da de foruten a krype omkring pa
sneoverflaten, stadig hopper hit og dit. Vanlig hopplengde kan vrere 2.,-5 em,
men i enkelte tilfelle er det observert opp til 16 em.
Om edderkoppen, Centromerus incilius, er det a tilf0ye at dens vanligste
biotop skal vrere naleskog og mose.

Summary
A spider which caught springtails in a web in winter time
The author has only once seen a spider, Centromerus incilius, which had
spun a web during the winter in Norway. The triangular web was spun over
a small hollow in the snow at Altanasen, Lier, in Buskerud county 17/1.1965.
Six springtails were caught in the web.
EilJind 0stlrye
Polarsisiken vanligere enn antatt?
I f01ge med en gruppe amerikanske fugleinteresserte sa jeg i 1962 for f0rste
gang polarsisik, Carduelis f/ammea exilipes (Coues, 1861), i sommerhalvaret. Det
var i traktene nord0st for Storskog, langsetter riksgrensen Russlahd/Norge,
altsa i 0st-Finnmark. Siden har jeg sett den hver sommer i de sat'nme traktene
- alltid i juli - og jeg har aldri hatt vanskeligheter med a finne fuglen i den
middelsh0ye bj0rkeskogen som vokser til dels meget tett her oppe.
Jeg har dessverre alltid hatt for meg at polarsisiken matte vrere ganske vanlig
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i skogene ost for Kirkenes, og dessuten i Pasvik, hvor jeg har sett den bl.a. ved
Svanvik og litt sor for «Hoyde 96». Derfor har jeg aldri umaket meg med a gjore
noyaktige notater ved de fa polarsisikreder jeg har besokt de siste arene. Forst
i november 1965 ble jeg klar over at det foreligger kun meget fa observasjoner
fra polarsisikens hekkeplass. Ifolge Rolf Vik: «Fuglene i Farger», er det bare
funnet et rede med 4 egg i 0st-Finnmark i 1928. Det er mulig at andre publika
sjoner m.h.t. hekkende polarsisik har vrert tilgjengelige siden mitt eksemplar
av boken kom ut i 1953, men d e har i sa fall unngatt min oppmerksomhet.
Da jeg tviler pa nytten av redeobservasjo ner kun nedskrevet etter hukom
melsen, og det attpa til flere maneder etter observasjonene, skal jeg her nove
meg med a fortelle at polarsisiken opptnldte usedvanlig tallrik i grensetraktene
i 0st-Finnmark i midten av juli 1965. Rundt Turisthotellet i utkanten av Kirkenes
var det f.eks. like mange - hvis ikke flere - polarsisik som grlisisik, Carduelis
flammea f. (L.) Ii se. De var n rer sagt overalt, nesten i hvert eneste bjorketre
ogsa i skogen sor0st for hotellet, og deres livlige gemytt bevirket at selv mindre
fugleinteresserte la merke til demo Omtrent like tallrik opptd.dte polarsisiken
ved Jarfjordbotn, Storskog og Elvenes.
Det er meget som taler for at sommeren 1965 var et srers godt ynglelir for
polarsisik. - Personlig har jeg aldri sett sa mange polarsisik i Oslo-traktene
som i oktober 1965.
Summary
Is the Arctic Redpoll more common in Norway than supposed?
The Arctic Redpoll, Carduelis flammea exilipes (Coues, 1861) has been
observed during July every year since 1962 in E. Finnmark along the Norwegian /
Soviet border. These birds occurred in unusually large numbers in the forrests
near Kirkenes in July 1965, and in Jarfjordbotn , Storskog and Elvenes, but
the author did not record the nests he discovered.

Sverre M. Fjelstad
Trekryper som edderkoppfanger
Jeg har i sommer sittet mange timer ved et trekryper-rede og sett denne HUe
fuglen komme med mat til ungene. Mitt inntrykk er at dette rna vrere en av
vare storste edderkoppodeleggere. Fuglen kom gjerne lmed et par edderkopper
hver gang den foret, og det rna bli et anselig antall denne lille fuglen bruker for
den far ungene fram.
Summary
Tree Creeper as spidercatcher
Spiders seems to be the most common prey for Tree Creepers.

Gunnar Hagenlund
Trekryperen med en ny ladning edderkopper ved redehullet.
Foto
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G. Hagenlund
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Bokanmeldelser
ALF BAKKE: Skadedyr i skogen.
Fabritius & S0nners Forlag. 1965.
Innb. kr. 17,50.
En interessant bok med mange gode opplysninger om dyr som gj0r skade
pa skogen. Hovedvekten er lagt pa insekter, som naturlig er, ellers er bartremidd
og enkelte vertebrater omhandlet. Boken har en rekke gode illustrasjoner. Srerlig
instruktive er de enkle tegningene pa s. 48 og 49, som viser hvor pa trrerne
de vanligste barkebiller angriper.
Teksten er for det meste god; enkelte steder det imidlertid litt upresise
formuleringer. Et par definisjoner i innledningen er jeg ikke enig i. Boken er
godt pedagogisk lagt opp og kan trygt anbefales.
Albert Lillehammer

Dr. S. M. USPENSKI: Die Wildganse Nordeurasiens.
Die Neue Brehm-Bticherei 352.
Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt 1965.
80 s. Pris: DM. 6,80
dette heftet gir forfatteren, en kjent russisk ornitolog, en oversikt over de
f1este gasearter tilh0rende den arktiske fauna. Bokens tittel er imidlertid noe
misvisende, da den alt overveiende konsentrerer seg om forholdene i det nordlige
Sovjetsamveldet, slik som forfatteren har funnet dem pa sine studiereiser i disse
omrader. En art som f.eks. gragasen, som i og med sine forekomster i Nord-Norge
ogsa tilh0I'er den nordeurasiske fauna, blir ikke omtalt.
Innholdet er greit ordnet. I en systematisk del behandles levevis, populasjons
st0rrelse og utbredelse artsvis, ledsaget av gode karter, pa en bra mate. Noe
tvilsom b0r en nok stille seg overfor anslagene over de enkelte arters total
populasjon. I en 0kologisk del blir gjessenes milj0forhold gjennomgatt pa en
noe overfladisk mate. Gammeldags virker f.eks. omtalen av «Aliens regel»
i forbindelse med varmereguleringen, mens derimot er diskusjonen av gjessenes
innvirkning pa plantedekket ganske interessant. Som sa ofte i russiske arbeider
har ogs:\. dr. Uspenski med et lite sluttkapitel om den praktiske nytte av det
omtalte objekt, i dette tilfelle gjessene.
Heftet er rikt illusttert og vii vrere utmerket for alle amat0rornitologer som
ogsa vil vite noe om levevis og forekomst hos noen av de fugler de ser.
Per Pethon
EUGENIUSZ NOWAK: Die Ttirkentaube.
Die Neue Brehm·Bticherei. 353.
Wittenberg Lutherstadt 1965.
112 s. Pris D.M. 5,80.
Neppe noen annen representant for var fuglefauna har i de senere ar vist
en sa forbausende opptreden som tyrkerdua. Opprinnelig skal den ha kommet
fra India, men var allerede pa 1500-tallet kjent i Tyrkia, hvor den ble betraktet
som en hellig fugl. I snart 150 ar har den hatt tilhold pa Balkan, hvor forfatteren
mener at den ikke formerte seg noe vesentlig p.g.a. sterk etterstrebelse og ingen
overflod av reirbiotoper.
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Nowak s0ker a forklare arsaken til at tyrkerdua i begynnelsen av 1930-:irene
startet opp en voldsom ekspansjon. Han hevder at den relativt plutselig oppdaget
at i Ungarn var det ypperlige hekkeforhold for den, og den fikk vrere mer i fred
enn den var vant til. Formeringsoverskuddet rullet fort videre mot de 0vrige
delene av Sentral-Europa og artet seg som en kjedereaksjon som fylte ut en
0kologisk nisje som f0r hadde statt tom. Arten trivdes i de mange kultur
plantninger og parker og fant overalt optimaIe leveforhold.
Forfatteren gir en fyldig oversikt over artens systematikk og forhistorie
og gir en detaljert innf0ring i ekspansjonen etter 1930-arene. I 1940 kom den
til Polen, i 1945 til Tyskland og i 1948 til Daninark helt opp til Skagen, mens
Sverige ble nlldd i 1949. I Storbritannia begynte den i 1952, og her er det blitt
holdt n0yaktige opptellinger. I 1957 kjente man til 45 individer, i 1960 1900
og i 1963 over 10 000. Slste nytt fra England i 1965 gir et anslag pi'! ca. 40 000
tyrkerduer.
Ringdue og skogdue blir antagelig trengt betydelig unna etter hvert, der hvor
de har tilhold i villa haver og parker. Nowak nevner ogsa at turteldua kan ligge
under i konkurransen med tyrkerdua, men han setter tydelig stor pris pa den
nye innvandreren. Han beretter ogsa om krysninger mellom tyrkerdue og f1ere
andre duearter, bl.a. med latterdua som er en nrerstaende art med temmelig
likt utseende. Latterdua er kommet fra Afrika og er mye brukt som tamdue
i Europa. Men if01ge Nowak er det ikke blitt avkom i neste generasjon av
krysning mellom disse to duene.
Det er forbausende ting som blir berettet om tyrkerduas forplantning i
Sentral-Europa. Den har en rekke kull hvert ar og hekker ofte midtvinters.
I K01n ruget et par i desember og januar i 5 kuldegrader. Den er ogsa sett ligge
og ruge i sn0storm og -'- 10 grader, og reir med halvstore unger dekket av sn0
er sett i februar. Rugetiden er 14-16 dager; vanlig eggantall er 2, men bade
3, 4 og 6 egg er iakttatt. Det sp0rs vel da om .det kan ha vrert f1ere hunner i
samarbeid. Ungene blir ca. 20 dager i reiret, og allerede 7 dager etter at de er
f10yet ut, kan eggleggingen i neste kull begynne. Fem kull fra mars til oktober
er konstatert f1ere steder i Mellom-Europa, i Luxemburg til og med seks kull
i rekkef0lge, og av 12 egg i denne serien ble det 7 f1yvedyktige unger. Ikke
:\. undres over at det kan bli overbefolkning og populasjonstrykk bade her og
der. Ofte samler ungduer seg f10kkvis og utvandrer pa bred front.
Nowaks bok har en rekke instruktive karter, fotografier og diagrammer.
Under kapitlet Biotop finner vi bl.a. fotografi av et reir i toppen av en h0yspent
mast. Kapitlet om overvintring har mange interessante og forbl0ffende detaljer.
En rekke steder er det funnet mange ihjelfrosne tyrkerduer, og frostskader
i f0ttene er ikke uvanlig. Men i det store og hele er det utrolig hvordan disse
fuglene fra syden har kunnet tilpasse seg som standfugler i et nordligere hardt
klima.
Boken er fullt a jour frem til 1963 med koloniseringen i Norge, som startet
opp i 1954 i Stavanger, hvor de f0rste ungekull ble observert i 1958. Dette ar
saes de f0rste fugler i Oslo, hvor det f0rste kjente reir ble sett i 1962. Et nrerbilde
av en rugende tyrkerdue i T0yenparken i Oslo i april 1963 pryder omslaget
pa Nowaks bok (jfr. samme fotografi i «Fauna» 1963 side 118). Hva boken ikke
har klart a fa med, er at tyrkerdua na har etablert seg i Tr0ndelag, at den h0sten
1965 ble observert i Bod0, og at den til og med har vist seg pa Island.
Gjennom Nowaks bok far man en glimrende og fyldestgj0rende innf0ring
i tyrkerduas egenartede og interessante livshistorie.
Edvard K. Barth
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Til innsendere av manuskripter til «Fauna»

Foreningsmeddelelser
Statsst0tte til studiearbeid for medlemmer av NZF
Den zoologiinteresserte amator som vii orientere seg mer i sitt fag, har na
muligheten ved at han sammen med Iikesinnede danner en sakalt studieplanring,
som under visse forutsetninger vii fa statsstotte. En studieplanring er en gruppe
som sammen studerer et bestemt emne eller fag under veiledning av en fagleder,
og administrert av en ringleder. En studieplanring er ikke avhengig av brevkurser
og skal ikke sende inn noen besvarelser.
Forutsetningene for a f1l statsst0tte er f0lgende: Nar medlemmer av NZF viI
danne en studieplanring for a here mer om et emne innen zoologien, rna de fa
en til 11 ta pa seg oppgaven som ansvarlig ringleder. Han er den som administrerer
studieplanringen. Dernest rna det skaffes en kvalifisert fagleder (l:erer) i faget, og
han rna godkjennes av Norske 4H studieforbund (hvor NZF er medlem). Det
skal v:ere minst fern deltakere i ringen, det ideeHe antaH er seks, sju. Nar en ring
er etablert, fag er valgt og fagleder skaffet, melder ringlederen ringen inn til
Norske 4H studieforbund pa et s:erskilt skjema (<<Inn melding til studieplanring»).
Staten betaler inntil SO % av utgiftene til materiell for ringen, begrenset
oppad til kr. 15,00 pro deltaker. Videre dekker Staten SO % av fagleders 10nn,
begrenset oppad til kr. 11,00 pro time. Resten rna ringen skaffe pa annen mate.
I de f1este tilfeller vii det v:ere fornuftig a ha en fagbok 1\ st0tte seg til. Vi anbefaler
interesserte 1\ lese bokanmeldelsene i FAUNA. Ellers vii vi sj01sagt v:ere
behjelpelig med a finne passende Iitteratur bade for fagleder og medlemmene
i studieplanringen.
De som 0nsker ytterligere opplysninger om studieplanringer, kan henvende
seg til Norske 4H studieforbund, Asker, eller til OSS.
Arbeidslttvalget

«Fauna» tar inn artikler og noriser som st0tter Norsk Zoologisk Forenings
formal:
A v:ere bindeledd mellom vart lands zoologer og zoologisk interesserte,
it fremme interessen for zoologisk forskning og undervisning,
it 0ke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra aktivt til
dets utforskning.
Enhver zoologiinteressert vi! altsa kunne finne emner som passer ved sine
dag!ige iakttakelser, gjennom lengre tids observasjoner og ved forskning eller
Iitteraturstudier. En !iten notis om nye funn kan v:ere like verdifull som en lang
artikkel. Bilder og tabeller vii b!i tatt med i den utstrekning de er absolutt
n0dvendige for forstaelsen av stoffet eller hvis de av pedagogiske grunner finnes
akseptable.
Redaksjonen vil forbeholde seg retten til a foresla forandringer i manuskriptene
_ og visse formelle ting mll v:ere ensartet.
Manus b0r heIst v:ere maskinskrevet, med dobbeIt linjeavstand og marg
pa venstre side. Tabeller og figurtekster skrives - av setterimessige grunner 
pa s:erskilte ark.
Hver artikkel, ogsa rent popul:ere ring, b0r ha et kort summary p1\ engelsk
eller tysk. Det beh0ver ikke a angi mere enn overskriften, hvis det ikke er noe
originalt. Dette bare for at vllre utenlandske abonnenter skal v:ere i stand til
1\ vurdere om de vii ta arbeidet med II fll den norske tekst oversatt for bruk
i deres eget arbeid. Hvis forfatteren ikke er sprakmektig nok til selv 11 lage
summary, vii redaksjonen gj0re det pa grunnlag av et norsk summary forfatteren
lager.
Litteraturlisten b0r settes opp erter nedenstaende eksempler:
Artikkel i tidsskrift:
Brinck, P. 1944: Ett bidrag till kannedomen om rodingens biologi.
K. Fysiogr. Siillsk. Lund Forh. 15/17: 1-15.
Artikkel i bok:
Bergman, A. M. 1922: Fiskarnas sjukdomar. S. 709-779 i: Nordquist:
Sowattensfiske och fiskodling. Stockholm (A. Bonniers Forlag). 824 s.
B0ker:
Schiiperclaus, W. 1954: Fischkrankheiten. Berlin (Akademie-Verlag). 708 s.
Hver forfatter far tilsendt en f0rste korrektur som rna returneres omgaende
for ikke a sinke trykkingen. En annenkorrektur sendes hvis forfatteren spesielc

0nsker det, ellers leser redaksjonen denne og eventuelle senere korrekrurer.
Forfattere som 0nsker det, far 50 s:ertrykk av sine artikler gratis. 0nskes
flere s:ertrykk, rna disse betales av forfatteren selv. Angi det antall s:ertrykk
som 0nskes nar f0rstekorrekturen rcturneres.
Har De et godt dyrebilde kan De fa det offentliggjort som omslagsbilde pa et
hefte av Fauna.
Redaksjonen
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