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Myriader af myg – flokke af fluer

Thomas Pape

Nogle af de mest plagsomme insekter findes
formodentlig blandt myg og fluer. Adskillige af
disse tovinger har udviklet stikkende og su-
gende munddele og en smag for blod hvad vi
alle har stiftet smerteligt bekendtskab med. Det
skorter heller ikke på anekdotiske eksempler på
fluernes trælsomhed – fx den næsten bevidst ir-

riterende flue som gang på gang undgår slagene
fra den sammenrullede avis. Fluen i suppen er
en anden klassiker, og mon ikke de fleste har
prøvet at vandre svedige gennem en nåleskov
med en sky af plantagefluer summende omkring
hovedet? Færre er det nok der har oplevet flue-
plagen fra en traditionelt drevet stald med grise

Kig ud over Victoriasøen i Østafrika med veritable skyer af myriader af den spiselige glasmyg Chaoborus edulis (artsnavnet
betyder spiselig).
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eller køer, et problem der har fået en tvivlsom
renæssance med stordriften af gigantiske svine-
farme.

Af bibelske dimensioner
Fluer og flueplage er en af sommerens yndede
agurketidsskriverier, og mangen en journalist
har støvet historien om fluernes enorme forme-
ringshastighed af. Kort fortalt – og helt ureali-
stisk i øvrigt – skulle et enkelt stuefluepar under
de gunstigste betingelser kunne blive til om-
kring 500 000 000 000 000 000 000 (fem hund-
rede quintillioner) fluer i løbet af en enkelt som-
mer. Men sådan går det aldrig. Fødemangel,
rovinsekter, edderkopper, fugle, parasitter, syg-
domme, dårligt vejr og mange andre faktorer
gør dramatiske indhug og holder bestanden i
skak. Alligevel skabes der ind imellem mulighe-
der for bemærkelsesværdige masseforekomster
af både fluer og myg. Sådan har det nok været
alle dage, og beretningen i den hellige skrift om
den fjerde af de ti bibelske plager hvor Faraos
tempel fyldes af fluer, kan udmærket have sin
rod i virkelige hændelser.

Myriader af myg
Et spektakulært myggefænomen kan opleves
ved de store østafrikanske søer som huser en be-
stemt glasmyg (familien Chaoboridae). Myggen
kan klækkes i helt enorme mængder, og specielt
ved Victoriasøen kan sværme med myriader af
glasmyg se ud som brune, lavthængende skyer
eller røg. De lokale fiskere holder klogeligt de-
res både på afstand af disse sværme som er så
tætte at det kan være svært at trække vejret inde
i dem. En lille dansemyg som ofte klækkes sam-
tidigt med glasmyggene, kan desuden give en så
kraftig allergisk reaktion i luftvejene at man
simpelthen kvæles. Men lokalbefolkningen har
også lært at drage nytte af sværmene. Med tætte
kurve i spidsen af lange stave indsamles myg-
gene, hvorefter de knuses, koges til grød og for-
mes til store, runde kager som tørres i solen.
Den afrikanske glasmyg har da også fået det la-
tinske navn Chaoborus edulis. Det betyder den
spiselige glasmyg, og smagen skulle efter en af

mine kollegers egen vurdering være en blanding
af kaviar og friturestegte græshopper!

Den australske flueplage
Allerede da kaptajn Cook landede sit skib på
Australiens kyst, var der mange fluer. De ind-
fødte brugte at lægge en fisk oven på hovedet,
og under solens stråler udsvedte fiskene olie
som løb ned over hoved og overkrop og beskyt-
tede mod de plagsomme fluer. Meget værre blev
det da de europæiske nybyggere indførte kvæg
som med tiden blev opdrættet i meget stort an-
tal. Den australske insektfauna har ingen gød-
ningsbiller med smag for store, bløde drøvtyg-
gerkokasser. Derfor blev kokasserne liggende
oven på jorden, frit tilgængelige for fluerne.
Særligt en art, den australske Musca vetustissi-
ma, fik herved mulighed for en næsten eksplo-
siv vækst. Med større og større kvæghold blev
plagen efterhånden så stor at den australske re-

Den ausralske bush-fly Musca vetustissima der bekæmpes
med gødningsbiller.
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gering gav penge til et forskningsprogram som
skulle finde og indføre sydafrikanske gødnings-
biller. Det blev en stor succes, og siden sidst i
1960’erne har billerne flittigt gravet kokasser
ned. Flueplagen er blevet mærkbart reduceret,
selv om det stadig kan være svært at vandre i
den australske bush uden at føle sig stærkt om-
sværmet.

En fin fritflue
Et af de måske mest bemærkelsesværdige fæno-
mener gælder den lille, gul- og sortstribede frit-
flue Thaumatomyia notata. Det er en ganske al-
mindelig nordeuropæisk flue der i det store og
hele lever sit liv ubemærket af mennesker. Men
pludseligt, og tilsyneladende ud af ingenting
kan denne fritflue optræde i gigantiske mæng-
der. Og ikke nok med at der er rigtig mange –
fluerne synes absolut at ville indendørs, og jo
flere og jo tættere desto bedre.

Mit første bekendtskab med Thaumatomyia
notata var da jeg var ansat som entomolog på
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. En
tekniker fra mobiltelefonfirmaet Ericsson rin-
gede og fortalte om et besynderligt problem:
små fluer søgte ihærdigt ind i de relæbokse som
firmaet satte op til brug i det mobiltelefoniske
netværk. Et lille hul i boksens bund var nødven-
digt for at få kondensvandet til at løbe ud, men
desværre også tilstrækkelig stort til at hundred-
eller tusindvis af små fluer kunne kravle i mod-
sat retning. Mængden af levende fluekroppe fik
simpelthen de trykte kredsløb til at kortslutte –
til stor fortrydelse for Ericsson som måtte rykke
ud og skifte relæboksene. Jeg foreslog at instal-
lere en lille vandlås, men hørte siden aldrig
mere til problemet.

En anden gang var der bøvl i en børnehave
hvor en brandalarm ustandselig blev sat i gang
af ’bananfluer’ som i mængder krøb ind i alar-
men. Det var selvfølgelig atter fritfluen som var
på spil. Næsten hver sensommer blev jeg ringet
op af fortvivlede mennesker som oplevede en
invasion af små, gule fluer og klagede over
tykke lag af døde fluer i vindueskarmen. En
ejendomsforvalter fortalte hvordan fluerne til-

syneladende år efter år søgte mod en helt be-
stemt lejlighed oppe på 5. sal i hans ejendom.
Han var frustreret over intet at kunne gøre for
ingen vidste hvorfor netop denne lejlighed var
så eftertragtet. Mærkeligt nok ved vi stadig ikke
rigtigt hvad der tiltrækker fluerne, men de synes
at foretrække de øverste etager i bygninger, og
er der bevoksning af vedbend eller vildvin er
husene mere udsatte for invasion. Med impo-
nerende stædighed presser de små væsner sig
igennem selv den mindste sprække omkring vin-
duer, ventilationskanaler, døre og lignende.

Den voksne Thaumatomyia overvintrer ger-
ne sammen med artsfæller. Hanfluen har i bag-
kroppen et par store, kirtel-lignende organer der
muligvis producerer et hormonlignende duft-
stof, et såkaldt feromon som tiltrækker arts-
fæller. I de tilfælde hvor en han finder et hult træ
eller en stor løs barkflage, kan artsfæller sikkert
drage fordel af duftproduktionen. Lokkes flu-
erne indendørs, bliver det imidlertid en døds-
fælde for der er både for varmt og for tørt til
flere måneders overvintring.

Fluer i spandevis
Problemet med masseforekomst af Thaumato-
myia er ikke blot svensk. En af mine kolleger i
München i Tyskland fik af en lejlighedsejer til-
sendt en skotøjsæske med cirka 700.000 døde
fluer sammen med en bøn om gode råd til be-
kæmpelse. I et andet tilfælde indsamledes 35 li-
ter døde fluer som vurderedes at indeholde om-
kring 12 mio. eksemplarer. Fra Tyskland og de
baltiske lande kommer helt forbløffende rappor-
ter om at millioner af fluer har formørket lof-
terne i folks lejligheder. Døde fluer er blevet bå-
ret ud i spandevis, og næsten 1000 liter  – en
kubikmeter! – af døde fluer blev for nylig fjer-
net fra elektronikrummet i TV-tårnet i Litauens
hovedstad Vilnius. Ældre rapporter fortæller om
sværme af Thaumatomyia omkring borgtårne
og kirkespir, i mængder som så ud som røg og
fik folk til at tilkalde det lokale brandkorps.

Rodlus og solpletter
Thaumatomyias biologi er ret usædvanlig. Den
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voksne hun lægger sine æg i græsbevoksede
områder, og larverne lever som rovdyr nede i
jorden. Her finder og spiser de rodlus som er
bladlus der er specialiseret til at suge på især
græsrødder.

En russisk fritflueforsker har fulgt Thauma-
tomyia nøje i mange år og har desuden analyse-
ret de masseforekomster som er beskrevet i vi-
denskabelige tidsskrifter, rapporter og avis-
artikler. Der tegner sig et mønster hvor fluen til-
syneladende optræder særlig talrigt med 11 års
intervaller, i en cyklus som er delvis sammenfal-
dende med solpletaktiviteten. Det kan se ud som
en tilfældighed, og måske er det sådan, men det
kan også hænge sammen med de mindre vejr-
forandringer der tilsyneladende følger med
større solpletaktivitet: det bliver ofte en anelse
varmere og fugtigere, noget der måske giver

særlig mange rodlus og derfor gode betingelser
for Thaumatomyia.

Et naturligt spørgsmål til slut vil være hvor-
dan man undgår disse invasioner. Der er indtil
videre intet godt svar ud over at sørge for tætte
vinduesrammer og dørkarme hvad der kan være
svært nok. Vinduer, døre og sprækker kan be-
handles med giftig lak med indhold af chlorpy-
rifos, eller der kan sprøjtes med gængse, kortli-
vede, permethrin-holdige insektgifte, men me-
toden er hverken særlig sikker eller behagelig.
At behandle med gift er måske også at gøre pro-
blemet større end godt er. Hvorfor ikke simpelt-
hen betages af fænomenet som trods alt er kort-
varigt, og herefter smøge ærmerne op og gå i
gang med støvsugeren!

Fritflue-’røg’ fra kirkespir!
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Rituel brug af oldgamle fugle i Jordan

Af Pernille Bangsgaard

menneskelig aktivitet, så vi kan få et billede af
hvordan en landsby og dens huse så ud dengang
(fig. 2), hvilke redskaber man brugte og ikke
mindst hvilke dyr man holdt eller jagede.

I dag er ca. 16.000 knoglefragmenter blevet
analyseret på Zoologisk Museum (1/3 af alt ind-
samlet materiale), og heraf kunne 35 % bestem-
mes til art og nogle kun til slægt eller familie.
Det dækker en bred vifte af dyr, fra de tidlige
domesticerede former af får og ged, til mange
arter af vilde dyr, bl.a. urokse, vildæsel, gazelle,
sjakal, forskellige ræve, vildkat, mår, grævling,
leopard, hare, klippegrævling, en række fugle,
skildpadde og en enkelt hajtand. I antal domine-
rer domesticeret ged klart, men også får og
kvæg samt gazelle, ræv og hare må have spillet
en rolle i ernæringen.

Petra-området indeholder pga. den geologi-
ske variation en lang række forskellige habitater
i relativt kort afstand fra hinanden. Overordnet
er Mellemøstens fauna karakteriseret ved arter
fra forskellige zoner (Middelhavsområdet, tro-
pisk Afrika og Østasien), som følge af områdets

I april 1964 var Diana Kirkbride ude på rekog-
noscering efter arkæologiske levn. Stedet var
Petra-området i den sydlige del af Jordan, nogle
få kilometer fra det senere så berømte Petra med
de store nabatæiske gravmonumenter skåret ud
af de røde klipper. Den lokalitet hun fandt den-
gang kaldes Shkarat Msaied (betyder ‘en mark
givet til en fattig mand’, fig. 1), og den er hver
sommer de sidste 6 år blevet udgravet af en
gruppe arkæologer fra Carsten Niebuhr Afdelin-
gen, Instituttet for tværkulturelle og regionale
studier, Københavns Universitet. Den tilhører
den periode i stenalderen som kaldes Mellem
PPNB (= Middle-Pre-Pottery-Neolithic-B), og
som omfatter noget af det tidligste agerbrug i
verden, dateret til ca. 9200-8500 før vor tid. Det
er i denne periode af Mellemøstens historie at
mange af vore nutidige husdyr blev domestice-
ret: svin, kvæg, får og geder.

Mange dyr på menuen i Shkarat Msaied
Udgravningerne af Shkarat Msaied har vist at
stedet næsten ikke er blevet forstyrret af senere

Fig. 1. Landskabet omkring
Shkarat Msaied, med loka-
liteten rekonstrueret.
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placering som en landbro mellem Europa,
Afrika og Asien. Det har derfor haft flere fauna-
invasioner, og det har resulteret i en blanding fra
flere faunazoner. Den tropiske fauna, der er den
ældste, er i dag meget reduceret.

Dominerende rovfugle
Som nævnt inkluderede den fundne fauna også
knogler fra forskellige fuglearter, i alt over 5 %
af det identificerede materiale. Det er bemær-
kelsesværdigt at 97% var rovfugle.

De inkluderer arter som gribbe (formodent-
ligt gåsegrib og lammegrib), ørne (velsagtens
kongeørn, kejserørn, lille skrigeørn, sortørn og
steppeørn) samt sort glente, musvåge (fig. 3) og
endelig to, ikke nærmere bestemte arter af høg
og falk.

Har alle disse rovfugle været i området? Ja,
det tyder nutidige studier på, og desuden har
man fundet enkelte fugleknogler af de samme
arter i andre udgravninger i Mellemøsten. De
fundne arter kan inddeles i 3 typer. Først dem
som man i dag ved findes permanent i området,
bl.a. begge gribbe (trods massiv tilbagegang sta-
dig enkelte steder i Israel). Området omkring
Petra passer med sine bjergformationer, meget
spredte vegetation og et fåtal af mennesker også
glimrende til disse fugle. Det samme gælder den
i Mellemøsten forekommende sortørn som me-

get vel kan have været til stede i Petra-området
dengang; i flere udgravninger har man nemlig
fundet knogler fra klippegrævlingen, sortørnens
klart foretrukne byttedyr. For det andet er der de
arter som overvintrer i området. For det tredje
den største gruppe som omfatter de arter der
trækker gennem området fra Europa til Afrika
og tilbage. Shkarat Msaied ligger på østsiden
af det levantiske Rift Valley system der er en af
de foretrukne passager for trækkende rovfugle.
Nutidige optællinger fra Eilat i det sydlige Israel
viser at musvåge og sort glente, de to alminde-
ligste rovfugle i Shkarat Msaied, passerer her i
antal på over 100.000 hvert år.  Tredje gruppe
tæller ligeledes nogle af ørnene, fx lille skrige-

Fig. 2. Enkelte huse i
Shkarat Msaied.

Fig. 3. Klobærende knogle fra grib, ørn, glente og musvåge
fra Shkarat Msaied.
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ørn og steppeørn der er registeret som trækfugle
gennem Petra-området.

Hvad brugte man dengang rovfuglene til?
Umiddelbart må det, bedømt med vore vestlige
smagsløg, synes udelukket at man har spist dem.
En blindtest med mange forskellige slags fugle-
kød har imidlertid vist at arter som vi i vores
samfund anser for uspiselige, ikke er helt så fra-
stødende når det ikke står klart for testpersonen
hvad han eller hun faktisk er ved at fortære.
Noget tyder dog på at det ikke har været for kø-
dets skyld at man jagtede disse rovfugle. Forde-
lingen af de fundne knogler viser at det er de
kropsdele som bærer mindst kød – vinge, ben og
fod – der er talrigest (fig. 4), mens kranier og
knogler fra brystet er stærkt underrepræsenteret.
De manglende kranier kan forklares med dårlig

mulighed for bevaring, men dette er ikke tilfæl-
det med brystet som indeholder lige så robuste
knogler som fx vingen. Den oplagte konklusion
er derfor at det var vingefjer og kløer man var
interesseret i. En lignede fordeling ses også på
andre lokaliteter med fund af enkelte rovfugle-
knogler, bl.a. Netiv Hagdud i Israel. Derimod er
der en ligelig fordeling af knogler fra fx fasan-
fugle, og hos andefuglene er brystet klart over-
repræsenteret.

Men hvad har man så brugt disse vinger og
ben til?  Her finder vi ingen hjælp i form af mær-
ker på knoglerne eller fundomstændighederne.
Fugleknoglerne er fundet spredt på hele lokali-
teten, præcis som resten af knoglematerialet.
Det er selvfølgelig muligt at man har jagtet disse
fugle udelukkende af praktiske grunde. Deres
vinger har måske været særlig velegnede som

Fig. 5. Rekonstruktion af
huset fra Çatalhöyük med
de grådige gribbe og ho-
vedløse lig.

Fig. 4. Den procentvise for-
deling af knogler viser klart en
overrepræsentation af knogler
fra vinge, ben og fod.
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vifter eller koste og deres kløer var gode som
redskaber. Men der kan jo også have været an-
dre grunde.

Andre fund tyder på brug rituelt
I Zawi Chemi Shanidar, en ældgammel lokalitet
i det nordlige Irak dateret til 10.870 f.v.t., fandt
man en grube med mange knogler. De var alle
anbragt på én gang. Ud over gedekranier var
der knogler fra lammegrib, gåsegrib, havørn og
stortrappe, i alt over 100, næsten alle fra vin-
gerne, og nogle med en anatomisk korrekt pla-
cering så de må være blevet nedlagt med kød og
sener på.

Ligeledes har man på flere lokaliteter fundet
andre beviser på at bl.a. fuglene spillede en vig-
tig rolle for de datidige menneskers opfattelse af
sig selv og verden omkring dem. I Çatalhöyük i
det sydlige Tyrkiet har man på væggene i flere
huse fundet vægmalerier og relieffer der beskri-
ver beboernes liv og naturen omkring dem. Et
hus rummer vægmalerier af en flok gribbe der

Fig. 6. Monolit med to traner, fra Göbekli Tepe.
Fig. 7. Monolit med fuglelignende figurer øverst og vild-
svin med blottede tænder nederst. Göbekli Tepe.

svæver over nogle hovedløse lig (fig. 5). Det
kan tyde på at man inden begravelsen efterlod
den døde ude i naturen for at få fjernet kødet.

Ligeledes i Tyrkiet har man på den mærkvær-
dige lokalitet Göbekli Tepe fundet flere cirku-
lære huse med store, symmetrisk placerede sten-
monolitter. De er på op til 10 ton og med relief-
fer af fugle, bl.a. fortolket som en trane (fig. 6).
Det illustrerer klart at dyr, ikke mindst fugle, be-
tød mere for mennesket end blot mad på bordet.

Om vi nogensinde får opklaret helt præcist
hvorfor man i Shkarat Msaied har jagtet rovfug-
lene, er måske tvivlsomt. Forhåbentlig vil det
fortsatte arbejde med materialet give flere op-
lysninger om fuglene og deres symbolske betyd-
ning i en længst forsvunden verden.

Pernille Bangsgaard er cand.mag. og knyttet til de
kvartærzoologiske samlinger på Zoologisk Museum.
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Pinden på pyramiden –
Verdens sjældneste insekt

Af Lars Vilhelmsen og Jakob Damgaard

ske organismer. Over 2/3 af arealet henligger i
uberørt naturtilstand. Antallet af beboere og tu-
rister reguleres nøje for ikke at overbelaste den
særprægede natur. Det førte i 1982 til at Lord
Howe med omkringliggende småøer blev opført
på UNESCO’s verdensarvsliste.

Den mest imponerende og interessante af
småøerne er Balls Pyramide 23 km sydøst for
hovedøen. Den blev dannet samtidig med Lord
Howe og er med sine 551 m verdens højeste frit-
stående klippeskær. Den rejser sig nærmest lod-
ret ud af havet med et grundareal på lidt under
en halv km2. Den kan nås med motorbåd, og det
er muligt at gå i land visse steder. De øverste
dele er kun tilgængelige for trænede bjergbesti-
gere og havfugle.

Verdens største uddøde insekt
Lord Howe-øen er hjemsted for store yngle-
kolonier af havfugle, især suler, terner og tro-
pikfugle, og flere endemiske landfugle. Et af de
mest spektakulære indslag var dog den nu for-
svundne Lord Howes vandrende pind (Dryoco-
celus australis), af beboerne kendt som ‘Land-
lobster’ eller ‘Tree-lobster’ (lobster = hummer).
Hunnerne kan blive 12 cm lange, mens han-
nerne er en anelse mindre. Begge køn er vinge-
løse, med en kraftig krop der varierer fra rød-
brun over i det sorte på hoved og bryst. Han-
nerne har længere og tykkere følehorn, meget
karakteristiske kraftige baglår med torne, men
slankere bagkrop. Af de 72 insektarter der har
været anset for uddøde i nyere tid, er Lord
Howes vandrende pind langt den største.

Lord Howe er en lille ø beliggende i Tasmanske
Hav ca. 600 km fra Australiens østkyst. Den
blev dannet for knap 7 millioner år siden over et
såkaldt vulkansk ”hot spot” og består således af
basalt der er under fortsat kraftig erosion. Det
skønnes at kun knap 3% af øens oprindelige
areal er tilbage, og at de sidste rester vil være
forsvundet om 200.000 år. Den er ca. 12 km
lang og har en enestående natur med adskillige
plante- og dyrearter der kun findes her (endemi-
ske arter); den huser desuden verdens sydligste
koralrev, ligeledes med en lang række endemi-

Beliggenheden af Lord Howe og Balls Pyramide.



11

Lord Howes vandrende pind, Dryococelus australis, til venstre og nederst han, til højre hun. Den blev beskrevet i 1855 af
Montrouzier, få år efter at den var blevet observeret første gang. Eksemplarerne er fra Zoologisk Museums samling.
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Artens levevis er ikke særlig godt belyst, men
det vides at den levede i træer hvis blade den
afgnavede om natten. Om dagen holdt den sig
skjult i sprækker og hulrum i træerne. Sådanne
opholdssteder kunne indeholde snesevis af indi-
vider og var relativt lette at finde pga. de store
mængder savsmuldsagtig afføring. Man har
også fundet deres æg i disse afføringsbunker.

Katastrofen
Denne idylliske tilværelse fik en brat afslutning
da fragtskibet ‘Makambo’ grundstødte ud for
Lord Howe i 1918. For at få skibet flot blev
store dele af lasten sat på land hvorved den sorte
rotte introduceredes. Konsekvenserne udeblev
ikke. På mindre end et årti havde rotterne udryd-
det fem endemiske landfuglearter ved at æde
deres æg og unger. Øens bestand af vandrende
pinde var også et let bytte, ude af stand som de
var til at flyve, og gerne klumpet sammen på let

tilgængelige steder. Fra først i 30’erne betragte-
des arten som værende uddød.

En ‘cliffhanger’
Men heldigvis slutter historien om Lord Howes
vandrende pind ikke her. Efter 2. Verdenskrig
blev Balls Pyramide et yndet mål for dristige
bjergbestigere, og en af dem fandt i 1964 en
død, voksen hun nær toppen af skæret. Tilsva-
rende fund blev gjort i de følgende år, herunder
en død hun som indgik i redematerialet fra en
havfugl der må have forvekslet den med en rig-
tig pind – et eksempel på at det at ligne en rigtig
pind kan give bagslag!

Fundene satte selvfølgelig gang i spekulatio-
ner om at en bestand kunne have overlevet.
Umiddelbart virkede det usandsynligt: skæret
har en meget fattig vegetation, kun små buskad-
ser nogle få steder på de nederste dele af øen.
Der findes ingen træer, og slet ikke noget der tå-

Balls Pyramide set fra sydøst,
med Lord Howe i baggrunden.
De to toppe på Lord Howe er på
875 og 777m.
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ler sammenligne med de tætte palmeskove som
var ‘pindens’ levested på Lord Howe. Eftersøg-
ninger over flere årtier var da også resultatløse.

I 2001 foretog imidlertid zoologer fra Styrel-
sen for Naturreservater og fra Australian Mu-
seum i Sydney særlig grundige eftersøgninger.
Det foregik både ved dag og nat og i mange for-
skellige habitater, mest de tættest bevoksede.
Det gav bonus! Først fandt man den karakteristi-
ske afføring med æg, og natten efter flere
fouragerende individer. De var i fuld vigør og
forføjede sig skyndsomst når de blev forstyrret.
Der blev ikke fundet hvilesteder til brug i dagti-
merne, men det er muligt at dagen tilbringes i
forladte havfuglereder der udgraves i jorden. På
fundstedet var der et lag af fugtigt smuld hvori
æggene kan fuldføre deres udvikling. En efter-
søgning i 2002 var endnu mere succesfuld; ikke
mindre end 24 individer blev iagttaget, denne
gang også hanner.

Men hvordan er dyrene overhovedet kommet
til Balls Pyramide? Den er adskilt fra hovedøen
af en 10 km bred og 640 m dyb, undersøisk
kløft, og de to øer har næppe nogensinde været
direkte forbundet. Aktiv spredning kan ligeledes
udelukkes for arten kan jo ikke flyve. Som
nævnt har man fundet et eksemplar indbygget i
en fuglerede så arten kan være kommet til Balls
Pyramide med fugle, eventuelt som æg i rede-
materiale, eller den har måske været brugt af lo-
kale fiskere som madding og er blevet kastet le-
vende i havet tæt ved pyramiden.

Fremtiden
Selv om Lord Howes vandrende pind altså ikke
er uddød, har den den tvivlsomme ære at være
verdens mest sjældne insekt. Den befinder sig i
dag på et udsat levested der sandsynligvis er
marginalt for arten, og må siges at være yderst
sårbar. Bestandens størrelse begrænses af at de
meget stejle skrænter kun få steder tillader op-
hobningen af det smuld der tilsyneladende er
nødvendigt for at ægklækning kan lykkes. Be-
standen kan forsvinde hvis levestedet indskræn-
kes af svigtende nedbør, en voldsom storm eller
et stenskred.

En mulighed for at sikre artens overlevelse
vil være genudsætning på Lord Howe. Forskere
fra Australian Museum har for nylig under stor
medieopmærksomhed indfanget nogle få indivi-
der af begge køn, og opdræt er påbegyndt. Selv
om et sådant indgreb langtfra er uproblematisk,
må man nok se i øjnene at den vandrende pind
ikke kan overleve på sigt uden menneskelig ind-
griben. Genudsætning på øen er desuden afhæn-
gig af en effektiv bekæmpelse af rotter, og en
omfattende udryddelseskampagne er igangsat.

Lord Howe-øen har tidligere været rammen
om et vellykket forsøg på at redde en udryddel-
sestruet art ‘på stregen’: for en af øens en-
demiske landfugle, en ikke-flyvende vandrikse-
art, blev der gennemført et veltilrettelagt avls-
program. Kan det samme lykkes for den vand-
rende pind?

Balls Pyramide set fra havoverfladen. Nederst til højre kan
man ane den type vegetation hvor den vandrende pind
holder til.

Lars Vilhelmsen er dr.scient. og ansat på Zoologisk
Museum; Jakob Damgaard er ph.d. og tilknyttet
Biologisk Institut.
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En giftig fiskeoplevelse på Tobago

Af Peter Rask Møller

bedre at kunne pille krogen ud af kæften. I
samme sekund føltes det som om nogen slog
mig alt hvad de kunne over tommeltotten med
en forhammer. Det svimlede for mine øjne, og
jeg havde nok at gøre med at holde styr på barn
og fiskegrej. Den lille fyr fik jeg dog i sprit, og
vel hjemme i bungalowen fandt jeg endelig ud
af at det var en plettet paddefisk, Thalasso-
phryne maculosa, vi havde fanget. Paddefisk (i
underfamilien Thalassophryninae) er kendt for
at have et mere avanceret giftapparat (kirtler og
pigge) end alle andre fisk: de to forreste ryg-
finnestråler er hule og fungerer som kanyler når
giften sprøjtes ind. Selv om der ikke var nogen
ydre skader på fingeren, svulmede den hurtigt
op til dobbelt størrelse, og det varede tre måne-
der og en kur med antibiotika før den så bare
nogenlunde normal ud. Nu tre år efter er et om-
råde på ca. en cm2 stadig hårdt og følelsesløst.
Det er ikke en fisk man sådan lige glemmer!

I 2002 var jeg og den øvrige familie så heldige
at kunne tilbringe julen på den skønne ø Tobago
i det sydlige Caribien. Efter to uger med dyk-
ning, snorkling og vandreture i regnskoven
skulle julen fejres i landsbyen Charlotteville
som ligger lige ved det sagnomspundne Pirates
Bay. Juleaftensdag kan jo være lang når man
bare er 3 år, så far og datter begav sig ud på mo-
len i Charlotteville for at fiske et par timer. Der
var masser af fisk, og vi fangede hurtigt nogle
gylter (Halichoeres), kuglefisk (Sphoeroides)
og øglefisk (Synodus) som endte deres dage i en
bøtte sprit.

Så stærk gift i så lille en fisk...
Så var der bid igen – denne gang af en blot 4 cm
lang, bistert udseende fisk som jeg fiskeekspert
ikke lige havde set før. Efter et øjebliks forgæ-
ves forsøg på at komme i tanke om hvad det nu
var for en fisk, tog jeg et fast greb om den for

Fig. 1. Charlotteville og
Pirates Bay på øen To-
bago i det sydlige Cari-
bien. Pilen viser hvor
den giftige paddefisk
blev fanget og tog hævn.
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To slags giftige fisk
Der er to hovedgrupper af giftige fisk: 1) de som
er giftige at spise og 2) de som har giftkirtler i
forbindelse med pigge el. lign. man kan stikke
sig på.

Blandt de førstnævnte er fx grønlandshajen,
Somniusus microcephalus. Når den spises fersk,
kan det give voldsomme problemer med balan-
cen, diarre, opkastninger og evt. død. Denne
skrappe effekt skyldes sandsynligvis kødets
høje indhold af urinstoffer og en trimetylamin-
forbindelse.

Andre eksempler er en lang række tropiske
rovfisk som ophober stoffet ciguatera i kødet, en
gift der stammer fra furealgen Gambierdiscus
toxicus som lever på klipper og tang. Den er
føde for planteædende fisk som igen fortæres af
rovfisk. For hver planteædende fisk som rov-
fisken sætter til livs, stiger koncentrationen af
ciguatera i kød og indvolde. Gamle individer
kan blive endog særdeles giftige, men giften på-
virker tilsyneladende ikke rovfisken. Sympto-
mer hos mennesker er skælvende læber og lem-
mer, muskelsvækkelse, opkastninger og hjerte-
flimmer. Der findes ingen behandling...

Giftpigge hos mange fisk
Arter med giftige pigge findes mange steder på
fiskestamtræet. Hos bruskfiskene er det særligt
familierne hornhajer, pighajer, pigrokker, som-

merfuglerokker, djævlerokker, konæserokker,
runde pigrokker og kortnæsede havmus der er
i besiddelse af karakteristiske giftpigge forrest
i rygfinnerne eller ved haleroden. Blandt benfi-
skene finder man primært egentlige giftpigge
hos fjæsinger, visse maller,  dragehovedfisk, pad-
defisk, stjernekiggere, kaninfisk og kirurgfisk.
Deres pigge er oftest formet som en forlængel-
se af gællelåget eller som omdannede ryg- og/
eller gatfinnestråler. Udformningen varierer fra
simple, massive strukturer, over mere eller min-
dre furerede former til de egentlige hule, ka-
nyleformede pigge. Den sidstnævnte type findes
hos stenfiskslægten Synanceia, verdens giftigste
fisk, hvor kontakt ofte er dødelig, samt hos de
føromtalte paddefisk. Giften bliver simpelthen

Fig. 3. Giftapparatet (første rygfinne) hos A, dragefisk, B,
alm. fjæsing og C, plettet paddefisk. Bemærk at giftpiggene
hos alm. fjæsing og dragefisk er med fure og hul hos
paddefisken.

Fig. 2. Den lille plettede
paddefisk med den store
virkning. Foroven ses det
stadigt hårde og følelses-
løse område på tommel-
totten – tre år efter stikket
fra den lille djævel.
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injiceret i offeret hvad der forklarer at det kan
være svært at se indgangshullet. Giftpigge med
furer findes hos fx de hjemlige fjæsinger og de
elegante dragefisk i slægten Pterois. Forskellen
i udformning af giftpigge hos fisk minder såle-
des om den man finder inden for gifttænder hos
giftslanger hvor man traditionelt skelner mellem
hule (giftsnoge og hugorme) og furetandede (de
furetandede snoge).

Giftige fisk i danske farvande
Det nævnes ofte at alm. fjæsing (Trachinus
draco) er den eneste hjemlige art der er giftig.
Det er ikke helt korrekt idet både lille fjæsing
(Echiichthys vipera), alm. havmus (Chimaera

monstrosa) og alm. pighaj (Squalus acanthias)
også er forsynet med giftpigge. Det er nok de
færreste der kommer i nærkontakt med de to
sidstnævnte der normalt træffes på ret dybt vand
(> 20 m). De to fjæsingarter er almindelige på
lavt vand, lille fjæsing kun i den sydlige del af
Nordsøen og den større, almindelige i Kattegat
sydpå helt til Københavns Havn. Meget tyder på
at alm. fjæsing er blevet mere talrig de senere år,
så der er god grund til at tage sig i agt. Faktisk
kan det gå gruelig galt: jeg kender til en person
som nu er 30% invalid efter at have trådt på en
alm. fjæsing.

Fig. 4. Almindelig fjæsing fra Øresund. Den hyppigste, men ikke den eneste giftige fisk i danske farvande.

Peter Rask Møller er ph.d. og adjunkt på Zoologisk
Museum.
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Y-larver, Okinawa og Hansens høje hat
– mod løsningen af en 100 år gammel gåde i havbiologi

Af Jens T. Høeg

mentale bøger om krebsdyrgruppen Cirripedia
(på dansk rankefødder med bl.a. rurer). Cirri-
pedierne er højt specialiserede krebsdyr. Lige-
som muslinger er de voksne fasthæftede, be-
klædt med kalkplader og ernærer sig ved at fil-
trere plankton. Ikke underligt at cirripedierne
længe blev henregnet til bløddyrene. Men i
1830 fandt den engelske biolog J.V. Thompson
ud af at de begynder livet som fritsvømmende
nauplier, som er en type larver der er karakteri-
stiske for netop krebsdyr. Ingen tvivl om det:
cirripedierne er krebsdyr. På samme vis påviste
Thompson i 1836 at de mærkelige rodkrebs
(Rhizocephala) – svulstagtige parasitter på bag-
kroppen af mange krabber og andre krebsdyr –
også er cirripedier. Både nauplier af rodkrebs og
andre rankefødder kan kendes på et par yderst
karakteristiske ‘vikingehorn’ forrest på skjoldet.
Vi ser her det første af en lang række eksempler
i zoologiens historie på at det var undersøgelser
af larverne der afslørede det systematiske til-
hørsforhold.

Apodas x-larver og Hansens y-larver
I sine fire bøger om cirripedier, udgivet 1851-
1854, bruger Darwin disse fascinerende dyr til
at finde eksempler der kan understøtte hans
ideer om evolution ved naturlig udvælgelse. Der
er dog et lille problem. En art, Proteolepas bi-
vincta, som han regner for meget primitiv, pla-
cerer han i en gruppe kaldet Apoda. Senere i
1800-tallet finder man så i planktonet nogle
ukendte larver med mulig tilknytning til cirri-
pedier. Man formoder at de er larver af Apoda
og kalder dem for ‘x-larver’.

Det virker måske utroligt, men endnu i dag fin-
des der i havet en stor gruppe af larver hvis
voksne stadier trods 100 års forskning er totalt
ukendte. Det drejer sig om de såkaldte y-larver.
Et mærkeligt navn, for normalt kalder vi jo den
ukendte faktor for ‘x’. For at forklare navnet
skal vi helt tilbage til Charles Darwin.

Darwins cirripedier
Ukendt for mange, selv biologer, udgav Darwin
før ‘‘Arternes Oprindelse’’ (1859) fire monu-

H. J. Hansen (1855-1930) gav y-larverne deres navn. Han
er utvivlsomt den mest kendte og mest indflydelserige
danske krebsdyrforsker nogensinde.
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Scenen er nu sat for den danske krebsdyr-
forsker H. J. Hansen (se Dyr 1995/2). Han be-
skriver i 1899 nogle gådefulde nauplier fra det
marine plankton. De er tydeligvis beslægtede
med cirripedier, men kan ikke henregnes hertil
fordi de mangler de karakteriske horn. Helt
uformelt kalder Hansen dem derfor for ‘nau-
plius y’ da navnet x-larver jo allerede var opta-
get!

Tiden går. Vi er nu i næste århundrede, og de
fleste tilhørsforhold mellem krebsdyrlarver og
voksne er efterhånden løst. Men Hansens y-lar-

ver er forblevet et mysterium. Først i 1965 gør
en anden dansk biolog, José Bresciani, en bane-
brydende opdagelse. I plankton fra Øresund fin-
der han en såkaldt  cyprislarve, der ikke minder
om nogen allerede kendt form. Cypris er cirripe-
diernes sidste og højt specialiserede larvestadie
der følger efter naupliefasen og indleder tilvæ-
relsen som fastsiddende. Brescianis cypris er
dog anderledes. Modsat ‘rigtige’ cypris har den
en veludviklet og leddelt bagkrop som rager
langt bagud fra et stort hovedskjold forsynet
med et markant facetmønster. Med sit intime

Lysmikroskopisk foto af en
levende nauplius-y. Dette
eksemplar indeslutter det
næste stadium, cypris-y,
der kendes på de to sorte,
sammensatte øjne. Fra
planktonet ved Okinawa.

Scanning elektronmikroskopisk billede af en cypris-y fra Nordatlanten. Bemærk det facetterede skjold  og den store bagkrop
som rækker bagud for skjoldet.
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kendskab til krebsdyrlarver er Bresciani helt
klar over at han her har fundet den cyprislarve
som Hansens y-nauplier udvikler sig til. Bre-
sciani mener desuden at alle y-larverne og hans
nye cypris-y er i slægt med ascothoraciderne, en
gruppe af parasitter i koraller og pighuder, som
står nær cirripedierne.

På dansk, amerikansk og japansk
Sagaens næste afsnit er dansk-amerikansk. I be-
gyndelsen af 1980’erne kommer amerikaneren
Mark J. Grygier til København for her at ar-
bejde med parasitiske krebsdyr sammen med
Jørgen Lützen og mig. Grygiers ph.d.-afhand-
ling om de omtalte Ascothoracida havde givet
genlyd internationalt, men der var ét brændende
problem. Mens Lützen og jeg var godt i gang
med at afdække hemmelighederne i rodkreb-
senes, de parasitiske cirripediers, livscyclus, så
vidste man stort set intet om ascothoracidernes
livsbane. Grygier ville derfor i gang med at stu-
dere ascothoraciden Ulophysema oeresunden-
se, som snylter på irregulære søpindsvin i Øre-
sund og Kattegat.

Men samtidig rettede han blikket mod y-lar-
verne. Ud fra en moderne, fylogenetisk-syste-
matisk synsvinkel var konklusionen klar: hver-
ken ascothoracider eller y-larver er ægte cirripe-
dier. Y-larver, Ascothoracida og Cirripedia dan-
ner tilsammen en gruppe som han kaldte The-
costraca (‘de skjoldbærende’), og til y-larverne
oprettede han en helt ny gruppe, Facetotecta, et
navn der hentyder til det facetterede mønster på
skjoldet (se diagram s. 20).

Okinawa: et paradis for y-larver
I 1988 havner Grygier på en postdoc-ansættelse
på Sesoko Marine Station på øen Okinawa. Med
baggrund i den nyligt afdøde japaner T. Itôs un-
dersøgelser kan han nu dokumentere et fascine-
rende forhold: i planktonet ved Okinawa er der
masser af y-larver! Ja, de er faktisk blandt de al-
mindeligste organismer i bugten lige uden for
stationen, og der findes larvetyper der må svare
til mere end 15 forskellige arter af voksne ‘y-
dyr’! Alle inden for samme lille område. Gry-

Mark Grygier fisker y-larver med planktonnet i Japan. Så
enkelt er det at fange disse fascinerende og stadig stort set
ukendte dyr.

gier kan slet ikke forstå at der ikke er nogen
krebsdyrforskere der vil komme til Okinawa og
studere problemet sammen med ham. Endelig i
2003 bider jeg på krogen, og  vort gamle, hæ-
derkronede Carlsbergfond bevilger midler til
‘Projekt Hansens y-larver’.

Det første besøg på Okinawa i oktober 2003
var nær gået i vasken. Godt nok ankom jeg i god
behold til Osaka, men min kuffert med kamera,
video og andet elektronisk grej til mere end
100.000 kr. fortsatte uden mig videre til Los
Angeles. Man kan kun gisne om hvad de ame-
rikanske sikkerhedsfolk har tænkt, da de stod
over for en uledsaget kuffert fyldt med avance-
ret elektronik...

Kufferten kom dog omsider frem, og der var
rigeligt med y-larver. Jeg var helt overbevist om
at det var her det store slag skulle stå. Året efter
fik jeg lokket min tidligere studerende, Henrik
Glenner, med i projektet. Det var nemlig ham
der i 1995 fandt det første indre stadium af de
parasitiske rodkrebs, så hvis nogen kunne løse
gåden om den voksne Y måtte det være ham.
Planen var at han i laboratoriet på Okinawa
skulle forsøge at bringe y-cypriser til at for-
vandle sig.
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Slægtskabsdiagram for grup-
pen Thecostraca, bygget på
både morfologiske og mole-
kylære karakterer. De viste dyr
er en y-cypris, derpå Synagoga
mira fra Middelhavet og til
højre rodkrebsen Sacculina og
langhalsen Pollicipes. Faceto-
tecta blev spaltet fra helt ved
grunden af thecostracernes
stamtræ, formentlig for mere
end 350 mio. år siden.

10µm

Scanning elektronmikrosko-
pisk billede af en nauplius-y
fra Okinawa.

På vej mod en løsning?
Det lykkedes! Men vi må desværre slutte her.
‘Projekt Hansen y-larver’ foregår stadig væk, og
de første resultater vil blive præsenteret på den
internationale krebsdyrkongres i Glasgow til
sommer. Vi lover at bringe historiens fortsæt-
telse i et kommende nummer af Dyr.

Siden H.J. Hansens dage  har udforskningen

af y-larver til stadighed haft nær relation til
dansk zoologi. Og gamle Hansen har næppe
forestillet sig at de larver han gav et foreløbigt
navn, skulle føre til så intensiv forskning 100 år
senere. Mon ikke han, hvis det kunne lade sig
gøre, ville løfte på sin høje hat i den anledning?

Jens T. Høeg er lektor, dr. scient. på Biologisk
Institut i nær tilknytning til Zoologisk Museum.

Thecostraca
(‘De skjoldbærende’)

Facetotecta
(‘De facetdækkede’)

Ascothoracida
(‘De sækbrystede’)

Cirripedia
(Rankefødder)
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Er kakerlakker og termitter
beslægtede?

Af Marie Djernæs

Termitter har et bedre omdømme og er mest
kendt for deres imponerende bygningsværker,
de flere meter høje termitboer, og nok mindre
for deres aktivitet som skadedyr.

Hvor meget er de i slægt?
Hvad har kakerlakker og termitter så med hinan-
den at gøre, vil læseren nok spørge. Kakerlakker
er jo oftest solitære dyr hvorimod termitter har

Adddr! Det er ofte den reaktion man får når man
fortæller at man arbejder med kakerlakker. Selv
om folk ikke nødvendigvis selv har oplevet det,
kender alle historier om kakerlakken i køkkenet,
i soveværelset eller i restauranten, mest fra mere
eksotiske himmelstrøg end de hjemlige. Det er
dog kun nogle ganske få af de 3-4000 kakerlak-
arter der bevæger sig ind i boliger og er til gene
for mennesker.

Mange termitter bygger boer
og henter føde (træ, græs og
andet plantemateriale) hjem
til boet. Boet her er ca. 75 cm
højt.
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en højt udviklet, social organisation på linie
med bier og myrer. Kakerlakker, termitter og
knælere er hverandres nærmeste slægtninge, og
inden for den gruppe de udgør, menes kakerlak-
ker og termitter at være særligt nært beslægtede.
De kan enten være søstergrupper, eller også er
termitter i virkeligheden sociale kakerlakker
(kriteriet for at termitter skal kunne betragtes
som kakerlakker er at de er nærmere beslægtet
med nogle kakerlakker end de pågældende ka-
kerlakker er med andre kakerlakker). Der er dog
også dem der mener at knælere og kakerlakker
er søstergrupper.

Mit speciale på Zoologisk Museum er en
DNA-undersøgelse af slægtskabsforholdene
mellem de forskellige kakerlakhovedgrupper
(omfatter familier og visse underfamilier), her-
under hvorvidt termitter i virkeligheden er ka-
kerlakker.

Umiddelbart synes kakerlakker at minde me-
get mere om hinanden, end nogen som helst af
dem minder om termitter. Det kan derfor være
vanskeligt at forestille sig at nogle af kakerlak-
kerne skulle være nærmere beslægtet med ter-
mitter end med de øvrige kakerlakker. Der er
dog en gruppe af kakerlakker, slægten Crypto-
cercus, som ganske vist af ydre er typiske kaker-
lakker, men som i livsform og familieliv ligner
termitterne noget.

Dagligliv blandt Cryptocercus-kakerlakker
Ligesom de basale termitter lever Cryptocercus
af træ, et ufordøjeligt materiale som kun kan ud-
nyttes vha. symbiose-levende mikroorganismer
i tarmen. Disse såkaldte symbionter er flagella-
ter og er de samme hos såvel Cryptocercus som
basale termitter. Symbionterne er ikke til stede
i nyklækkede nymfer der derfor er ude af stand
til at overleve på egen hånd. Hos termitter fås
symbionterne generelt fra ældre søskende der
fungerer som barnepiger, mens nyklækkede
Cryptocercus får symbionterne fra deres foræl-
dre.

Cryptocercus lever i gangsystemer i råd-
nende træ der således fungerer både som føde-
kilde og bolig. De danner par som unge voksne
eller eventuelt allerede i sidste nymfestadie og
lever i livslange, monogame forhold. Et for in-
sekter meget usædvanligt træk er at de parrer sig
uden at det har nogen direkte betydning for for-
plantningen. Et nydannet par lever i et lille
gangsystem med et enkelt kammer og parrer sig
den første sommer, men de får ikke afkom før
næste sommer hvor ny parring finder sted. Der
produceres kun ét kuld afkom, men som nævnt
parrer de sig ikke desto mindre også efter æg-
gene er klækket og gør det igen den følgende
sommer.

Cryptocercus lægger som andre kakerlakker
ægsække med 12-41 æg, og et kuld består oftest
af adskillige (1-5) ægsække. De placeres i gan-
genes vægge eller loft, normalt i en lille, gnavet
fure. De voksne holder området omkring æg-
sækkene rent hvad der er vigtigt for æggenes
overlevelse. De nyklækkede nymfer får sym-
bionter og muligvis ekstra næring ved at drikke
en særlig væske deres forældre udskiller fra tar-
men. Nymferne er 4-7 år om at udvikle sig til
voksne og kan uden forældrene overleve fra de-
res anden sommer. Trods dette fortsætter de
voksne med at yde yngelpleje livet ud, og deres
tilstedeværelse betyder at nymferne vokser hur-
tigere, sandsynligvis pga. lettere adgang til føde
– forældrene har fx delvis tygget det hårde træ.
Desuden forsvarer de voksne gangsystemet mod
indtrængende, også af samme art, om end sjæl-

Cryptocercus-kakerlakker ligner af ydre meget andre
vingeløse kakerlakker.
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dent mod nymfer der er mindre end deres eget
afkom. Derimod angriber nymferne indtræn-
gende nymfer der er mindre end dem selv, men
de stikker af og alarmerer tilsyneladende resten
af familien når de møder en større indtrænger.
Forældrene dør oftest inden nymferne forlader
kolonien i sidste nymfestadie.

Dagligliv blandt nogle basale termitter
Ligesom Cryptocercus lever nogle af de basale
termitter i træ der både fungerer som fødekilde
og bolig. Når det (stykke) træ kolonien er
grundlagt i er fortæret efter 4-15 år, opløses ko-
lonien, i modsætning til Cryptocercus hvor ko-
lonien opløses når afkommet er blevet næsten
voksent, uanset om der er mere træ tilbage.

Termitkolonien grundlægges af et par vin-
gede reproduktive individer, en dronning og en
konge, der som Cryptocercus indgår et livs-
langt, monogamt parforhold. Parret udgnaver de
første gange, renholder og forsvarer boet og ta-
ger sig af det første kuld, indtil nymferne har
nået det tredje stadie og kan tage vare på sig
selv. Yngelpleje omfatter hudpleje/renholdelse,
forbehandling af træ til føde og, vigtigst af alt,
udskillelse af den særlige væske fra tarmen der
dels indeholder symbionter (både trænedbry-
dende flagellater og forskellige bakterier), dels
mikroskopiske stykker træ m.m.

Et udvalg af andre vingeløse kakerlakker: A, Desmozosteria cincta, en stribet kakerlak; B, Polyzosteria viridissima, en af de
mere kulørte kakerlakker; C, Platyzosteria scabra; D, Panesthia australis, en falsk vingeløs kakerlak der egentlig har vinger,
men andre individer gnaver dem af.

Når første kuld har nået tredje nymfestadie,
produceres et nyt kuld, og det forrige kuld, en
slags ‘børnearbejdere’ af begge køn, tager sig nu
af yngelpleje, renholdelse og udvidelse af boet.
Nogle af disse udvikles til deciderede soldater,
udstyret med enorme kæber der tager sig af for-
svaret. Herefter er dronningens og kongens ho-
vedopgave at producere nyt afkom. Hvis en af
dem dør, vil jobbet blive overtaget af en ‘børne-
arbejder’ af samme køn; den udvikler sig til et
reproduktivt individ, dog uden vinger. Når træet
er ved at være ædt op, udvikler næsten alle indi-
vider i boet sig til vingede, reproduktive indivi-
der der flyver ud for at grundlægge nye kolo-
nier. Udviklingen fra æg til vinget reproduktiv
kan gennemføres på 2-4 år hvilket er betydeligt
mindre end koloniens potentielle levetid. De
fleste individer når således at hjælpe til i kolo-
nien i flere år.

Lighedspunkter og mulig overgang
Der er altså stor lighed mellem den måde hvor-
på livet former sig hos Cryptocercus-kakerlak-
ker og hos nogle basale termitter, frem til at dis-
ses første kuld når tredje nymfestadie. Hvis
termitterne skal indordnes blandt kakerlakker-
ne, er Cryptocercus langt den sandsynligste
søstergruppe og udviser en adfærd som må for-
modes at have stærke lighedspunkter med den

A B C D
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Æg, nymfer og voksne af termitten Neotermes.

adfærd en fælles stamform til termitter og Cryp-
tocercus må have udvist.

Man kan forestille sig at denne stamform i
nogle tilfælde fik flere kuld, noget Cryptocercus
faktisk opnår i sjældne tilfælde, især hvis første
kuld er helt eller delvis mislykket. Hvis stam-
formens nymfer fra første kuld hjalp med at op-
fostre deres yngre søskende, ville flere overleve,
og forældrene kunne bruge flere resurser på at
producere afkom. Herfra er der ikke langt til en
livsform der minder om termitternes, hvor af-
kommet bliver kønsmodne og forlader boet når
koloniens resurser er udtømt (ædt op), snarere
end efter hvor gammelt det enkelte individ er.

Man kan måske synes at det må ‘være beko-
steligt’ for de individer der hjælper med at opfo-
stre søskende i stedet for at bruge energien på
deres eget afkom, at det altså er mindre fordel-
agtigt for dem. Det er det ikke nødvendigvis. I
gennemsnit er helsøskende lige så tæt beslæg-

tede som forældre/afkom, og med hensyn til vi-
dereførelse af gener er det lige så fordelagtigt at
opfostre søskende som afkom. Der må også reg-
nes med en vis risiko ved at drage ud og grund-
lægge en ny familie: det beskyttede bo forlades,
så der er større fare for at blive spist af rovdyr
og udsat for vejr og vind (fx udtørring eller blive
skyllet væk af en regnbyge); det er heller ikke
sikkert at et passende og ledigt (stykke) træ bli-
ver fundet, og endelig kan det gå så galt at den
slet ikke finder en mage.

Når disse faktorer indgår, kan det godt vise
sig at være mere fordelagtigt for det enkelte in-
divid at hjælpe forældre/søskende end at drage
ud og grundlægge en ny koloni og hermed at gå
fra en livsform der minder om Cryptocercus-
kakerlakkens til en der minder om termitter-
nes.

Marie Djernæs er specialestuderende på Entomo-
logisk Afdeling på Zoologisk Museum.
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Vanskabt godbid fra samlingerne:

Knud Rasmussens ‘krummerik’
Hvis man med seriøs mener ‘uden humor’, så er
ikke alle præparater i Zoologisk Museums pat-
tedyrsamling 100% seriøse. Men de kan allige-
vel være interessante og fulde af historie. Som
for eksempel Knud Rasmussens ‘krummerik’.

Hos nogle grupper af pattedyr findes der i
penis en veritabel penisknogle. Det gælder alle
rovdyr, inkl. sæler, mange gnavere og nogle
insektædere samt flagermus og aber. Mange tror
at hvaler har penisknogle, men det være hermed
dementeret. Dyrerigets største og mest impone-
rende er hvalrossens. Den ligner et baseball bat
og kan blive godt og vel en halv meter lang. Den
har naturligvis en støttende funktion for penis,
og det vil næppe nogensinde lønne sig at mar-
kedsføre Viagra blandt hvalrosser...

Med vores tætte kontakt til Grønland har
Zoologisk Museum en fornem samling af penis-
knogler fra hvalros. Netop disse knogler har al-
tid fascineret og var en yndet genstand at hjem-
bringe for søfolk o.a. – mest smagløst som ben
på stole hvor sædet var en ryghvirvel fra en af
de store hvaler.

Museets stærkt deforme penisknogle er lige-
ledes fra en hvalros. Tilvækstjournalen oplyser:
”Odobenus rosmarus CN. 526, 21.2.1929.
Modtaget fra Dr. Knud Rasmussen, Thule”, til-
sendt sammen med andet zoologisk materiale.
Vi ved altså ikke om Knud Rasmussen selv har
skudt hvalrossen, eller om han måske snarere
har erhvervet knoglen fra en af de lokale fan-
gere. Men vi kan se at den ikke stammer fra no-
get ungt dyr – den har fulgt den arme hvalros et
helt liv igennem, i tykt og tyndt. Og vi kan være
sikre på at både ‘Lille Knud’ og Thulefangerne
har moret sig over ‘krummerikken’ og, lige som
vi, helt naturligt har spekuleret over hvordan
netop dette individ mon har klaret sig i de altid
udfordrende relationer til det modsatte køn –
succes eller velsagtens fiasko?

Hans J. Baagøe
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Hvad det gamle herbarium også gemte

Af Ole Secher Tendal og Ruth Nielsen

På Københavns Universitets botaniske museum
opbevares det gamle ‘Herbarium Forsskålii’ ad-
skilt fra det øvrige herbarium fordi det anses for
et af museets allerstørste klenodier. Det blev til-
vejebragt af Peter Forsskål under den berømte
danske ekspedition til ‘Det lykkelige Arabien’
1761-67, og omfatter omkring 1300 tørrede
planter, heraf ca. 40 alger; alle nummererede og
opsat på herbariepapir. Forsskåls publicerede
notater giver denne plantesamling stor viden-
skabelig betydning fordi han anvendte eksem-
plarerne ved førstebeskrivelsen af mange arter.
Dermed er der tale om type-eksemplarer, dvs.
eksemplarer som entydigt bestemmer identite-

ten af det videnskabelige latinske navn. Derfor
har de stor betydning både for identifikationen
af arter og for deres videnskabelige latinske
navngivning. Senere tiders forskere har gjort og
gør stadigvæk flittig brug af Forsskåls samling.
De benytter den til sammenligning i forbindelse
med deres egne studier, særligt ved beskrivelse
af nye arter og anbringelse af disse i slægtskabs-
mæssigt korrekte grupper.

Ekspeditionens arbejde
Det er egentlig forbavsende at noget så skrøbe-
ligt som et herbarium er bevaret, for ekspeditio-
nen var udsat for endeløse vanskeligheder og

Ekspeditionens sejlads gennem Middelhavet foregik på marineskibet ‘Grønland’. Det ses her (med splitflag) ved datidens
Marseille hvor den ene af svampene blev indsamlet. I forgrunden er ekspeditionens tegner tilsyneladende i gang med sit
billede, mens en anden (?Forsskål) er travlt optaget af sine studier.
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uheld. Det værste var at næsten alle deltagere
døde undervejs, heriblandt Forsskål i 1763.
Arbejdsforholdene har været besværlige både
indsamlingsmæssigt og klimatisk, lokale told-
embedsmænd var nidkære indtil det destruktive,
og hjemsendelsen tog meget lang tid og foregik
med flere omladninger. Hertil kommer længere
tids opbevaring under dårlige forhold efter
hjemkomsten.

På den tids ekspeditioner konserveredes det
indsamlede materiale oftest ved nedlægning i
spiritus, ved skelettering eller ved tørring. Spi-
rituskonservering er det bedste for dyrene, men
materialet går let til, enten ved at glasset går itu
eller ved udtørring. Et enkelt præparat af et
krebsdyr er bevaret fra ekspeditionen, vel nok
verdens ældste type-eksemplar i sprit (se Dyr
1997/1). Skelettering er brugt for mange dyrs
vedkommende, men den information som kom-
mer fra bløddelene, mangler naturligvis. På den-
ne måde er der fra ekspeditionen  bevaret sam-
linger af koraller og et stort antal muslinger og
snegle. Tørring er vel mest brugt for planter.
Forsskål tørrede imidlertid også andre orga-

nismer. Meget berømt er hans fiskeherbarium,
fremstillet ved at fiskene blev flækkede, tørrede
og lagt i sammenfoldet svært papir.

Herbariets havsvampe
Blandt de mange ark med planter i ‘Herbarium
Forsskålii’ er der blandt algerne to som skiller
sig ud ved at den pressede organisme slet ikke er
en plante men en havsvamp! Den ene er af Fors-
skål identificeret som Spongia tubulosa og blev
indsamlet i maj 1761 i Middelhavet nær Mar-
seille, den anden, Spongia flabelliformis, blev
indsamlet mellem 11. og 14. oktober 1762 i Rø-
dehavet nær byen Tór (El Tûr). Begge er nævnt
i Forsskåls værk ‘Flora Ægyptiaco-Arabica sive
descriptiones plantarum quas per Ægyptum In-
feriorum et Arabiam Felicem’. Bogen er en sam-
menfatning af Forsskåls notater og blev udgivet
i 1775, længe efter hans død, af Carsten Nie-
buhr, den eneste overlevende fra ekspeditionen.

Helt siden Aristoteles’ tid havde de lærde dis-
kuteret hvorvidt havsvampene mon var dyr eller
planter. Linné klassificerede dem i sin ‘Systema
Naturae’ fra 1758 som planter, anbragt under

‘Spongia tubulosa’ på sit herbarieark. Eksemplaret er 13 cm langt.
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alger. Det samme gjorde Forsskål der var elev
af Linné, og som alger figurerer de i bogen fra
1775. Han fik jo aldrig at vide at Linné havde
skiftet mening og i 1767 havde inkluderet dem i
Animalia, dyrene. Den lærde diskussion fort-
satte en tid endnu, men ebbede ud i første halv-
del af 1800-tallet.

De to arter
Spongia tubulosa og S. flabelliformis er begge
beskrevet af Linné i hans ‘Systema Naturae’ fra
1758. Optegnelser viser at Forsskål medbragte
og benyttede dette værk i sit bestemmelsesar-
bejde. Identifikationer af svampe var på hans tid
alene baseret på visse ligheder i ydre detaljer; i
dag ved vi at disse optræder uafhængigt af hin-
anden inden for mange forskellige grupper af
svampe og derfor ofte ikke har større betydning
ved bestemmelsen af arterne. Dertil kommer at
man dengang langt fra havde nogen forestilling
om hvor mange arter der faktisk eksisterer. Af
disse grunde er gamle registreringer ofte umu-
lige at verificere hvis eksemplarerne ikke er be-
varede, eller de er fejlbestemt set i lyset af nuti-
dens viden. Således også her.

Spongia omfattede på Linnés og Forsskåls
tid mange forskellige slags svampe. Spongia tu-
bulosa har ikke kunnet verificeres; antagelig er
det originale materiale forsvundet i tidens løb.
Spongia flabelliformis tilhører Verongia, en
særlig gruppe af hornsvampe. Et nøjere eftersyn
af Forsskåls havsvampe viser, at de to opklæ-
bede eksemplarer ganske rigtigt tilhører to for-
skellige arter, og at de begge skal placeres i
kiselsvampe-ordnen Haplosclerida. De er ikke
type-eksemplarer for Linnés arter der allerede
var beskrevet før indsamlingen. De tilhører hel-
ler ikke disse arter,  selv om dette naturligvis
kan være usikkert for S. tubulosa’s  vedkom-
mende. Videnskabeligt set er de ikke umiddel-
bart af større vigtighed, og en nærmere identifi-
kation der ville kræve at en del af hvert eksem-
plar blev plukket i stykker forud for en mikro-
skopisk undersøgelse, er derfor ikke foretaget.
De er forblevet i herbariet og deres høje alder,
og konserveringsmåden giver dem betydelig hi-
storisk værdi.

‘Spongia flabelliformis’ på sit herbarieark. Eksemplaret er 7 cm højt.

Ole Secher Tendal er lektor og kurator ved Zoolo-
gisk Museum. Ruth Nielsen er lektor og kurator ved
Botanisk Museum.
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Artsbegrebets betydning for bevarelse
af fugle

Af Shaun Dillon

stærkeste definerer en art som: den mindste
diagnosticerbare gruppe individer, knyttet sam-
men af fælles slægtskab.

Hvad betyder disse definitioner i praksis?
Man vedkender at der under det biologiske arts-
begreb findes mere eller mindre distinkte popu-
lationer, men hvis de ikke ved forplantning (re-
produktivt) er isolerede fra hinanden, må de
ifølge definitionen tilhøre den samme art. Det
betyder at dette artsbegreb opererer med under-
arter. Derimod siger det fylogenetiske artsbe-
greb at så snart en population er entydigt for-
skellig fra andre populationer (eller grupper af
populationer), så må det være en art. Derfor ac-
cepterer man her ikke underarter, men ophøjer
i stedet de distinkte underarter til artsniveau
hvorved det fylogenetiske artsbegreb nødven-
digvis accepterer flere arter end det biologiske.

Tilhængere af det fylogenetiske artsbegreb
har fremført at det højere artsantal, betinget af
overgangen til det fylogenetiske artsbegreb, vil
resultere i nye mønstre af endemisme fordi der
vil fremkomme helt nye områder med mange

De fleste mennesker har en rimeligt klar opfat-
telse af hvad en art er. Arten er dog slet ikke en
så fast og entydig størrelse som man kunne tro.
En ‘art’ bliver defineret ud fra de såkaldte arts-
begreber. Af dem findes der over 20 forskellige,
og diskussionen om hvilken der er den rigtige
(eller i det mindste den mest rigtige) har fundet
sted lige siden Darwins tid, om ikke før.

Når man spørger folk hvad de forstår ved en
art, så siger de fleste at det er dyr der kan få re-
produktivt (frugtbart) afkom. Pudsigt nok er der
ikke ét af de mange artsbegreber der har denne
ordlyd, men meget tæt på er det biologiske arts-
begreb. Det blev første gang defineret af Ernst
Mayr i 1942, men er siden blevet modificeret
lidt, frem til sin nuværende udformning: En art
er en gruppe reproducerende populationer der
er reproduktivt isolerede fra andre sådanne
grupper.

Dette artsbegreb har, især inden for ornitolo-
gien, været det mest fremherskende de sidste
mange årtier, men er kommet under stadigt vok-
sende pres fra det fylogenetiske artsbegreb. Af
dette findes der forskellige versioner hvoraf det

Fig. 1. Sortkindet
skægfugl (Tricholae-
ma hirsuta) er split-
tet op i tre ‘nye’, fy-
logenetiske arter: T.
hirsuta (a), T. fla-
vipunctata (b) og T.
ansorgii (c) pga. ty-
delige forskelle i
fjerdragten.

a b c
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endemiske arter (dvs. arter med begrænset ud-
bredelse). En sådan ‘opdukken’ af nye endemis-
me-områder kunne få stor betydning for udvæl-
gelsen af bevaringsværdige områder. I mit spe-
ciale har jeg testet denne påstand ved, ud fra
en artsliste for hvert af de to artsbegreber, at un-
dersøge udbredelsesmønstre for alle afrikanske
fuglearter (syd for 20° Nord). Hertil brugte jeg
den eksisterende database over alle afrikanske
fugles udbredelse som allerede findes på Zoolo-
gisk Museum.

Kun små forskelle
Den biologiske artsliste fulgte ‘Atlas of Speci-

ation’ fra 1970 og 1978 hvis forfattere var til-
hængere af det biologiske artsbegreb. For at
lave den fylogenetiske artsliste skulle en del
biologiske underarter hæves til artsniveau. Det
blev gjort ved at bruge de opsplitninger af biolo-
giske arter der er  foreslået i litteraturen siden
‘Atlas of Speciation’. Desuden blev beskrivel-
ser og tavler med underarter studeret, og de un-
derarter der er distinkt forskellige fra de andre
underarter, blev hævet til artsniveau. I tvivlstil-
fælde blev fugleskind undersøgt, både her på
museet og i andre europæiske museer. De to
artslister indeholdt hhv. 1572 biologiske og
2098 fylogenetiske arter, og der blev lavet spe-
cifikke udbredelseskort for de ‘nye’ arter, som
vist her for Sortkindet skægfugle (fig. 1 og 2).

Udbredelsesmønstrene blev analyseret i pro-
grammet Worldmap der kan vise artsrigdommen
(dvs. antal arter i hvert kvadrat) og forskellige
mål for endemisme, fx fordelingen af arter med
lille udbredelse.

Mine analyser viste at der i mønstre af arts-
rigdom ikke var nogen forskel mellem de to
artsbegreber, og kun meget små forskelle i de
overordnede endemisme-mønstre. Dér hvor der
kunne ses lidt forskel, var i fordeling af arter
med en forudbestemt lille maksimal udbredelse:
Fig. 3 med udbredelse i højst 4 kvadrater og fig.
4 i højst 10. Selv om de overvejende ligger i de
samme områder, er der en del flere fylogeneti-
ske end biologiske arter med helt lille udbre-

Fig. 3. Udbredelse af biologiske (a) og fylogenetiske (b) arter med en maksimal udbredelse på 4 kvadrater. De blå kvadrater
indeholder kun én art, og artsantallet per kvadrat forøges via grønt og orange til rødt.

a b

Fig 2. Udbredelsen af sortkindet skægfugl lagt ind i et
grad-netværk af kvadrater på én gange én grad. Samlet
kort foroven t.v. ifølge det biologiske artsbegreb; øvrige
kort viser hver af de tre ‘nye’ fylogenetiske arter (a-c i
fig.1).
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Jens Høeg: 18, 19
D. Johannes: 9ø
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Trine Falck-Pape: 5
Jon Fjeldså: 29

Fig. 4. Udbredelse af biologiske (a) og fylogenetiske (b) arter med en maksimal udbredelse på 10 kvadrater. Farvefordeling
som overfor.

delse (højst 4 kvadrater). Der er især mange af
dem i det centrale Østafrika (fig. 3b), men dette
er dog ikke nye endemisme-områder da der
også findes en del biologiske arter her. Forskel-
len ligger så i at de allerede kendte endemisme-
områder bliver større og mere komplekse, med
flere arter. Den største forskel mellem de to arts-
lister blev, for arter med en udbredelse der var
mindre en 10 kvadrater, fundet langs kysten i
Namibia og Sydafrika.

Hvad betyder dette ?
Set ud fra et bevaringsmæssigt synspunkt er re-
sultatet overordnet set positivt, idet der ikke
umiddelbart er grund til at revurdere placerin-
gen af beskyttede områder. Såfremt der var
fremkommet nye områder med mange endemer,
ville dette have haft stor betydning for bevarelse
af  arterne idet nogle helt nye områder sandsyn-

ligvis skulle opprioriteres. Dog er der forskelle
at finde blandt arterne med meget lille udbre-
delse, og det er derfor tilrådeligt at overveje sta-
tus af nogle af disse taxa (nuværende biologiske
underarter).

At mønstrene for endemisme for de ‘nye’ fy-
logenetiske arter er meget lig dem for de ‘gamle’
biologiske arter, kan ses som udtryk for at disse
endemisme-områder er robuste over for ændret
taksonomi på artsniveau. Flere undersøgelser
viser at bestemte områder, fx Eastern Arc Bjer-
gene i Tanzania, er vigtige for artsdannelse, bl.a.
pga. klimatisk stabilitet. Derfor er artsdannelse
(og derigennem endemisme-mønstre) ikke til-
fældigt fordelt over Afrika, og en ændret takso-
nomi vil altså ikke finde nye områder af
endemisme.

Shaun Dillon er cand. scient. og knyttet til Zoologisk
Museums ornitologiske sektion.
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Særudstilling:
Bionik – mennesket lærer af naturen – Hvad har en på-
fugl, en kogle, en børsteorm, en kolibri, en hundepote og en
bille fra Namibias ørken til fælles? Zoologisk Museums nye
særudstilling giver svaret – tillige med en lang række andre
eksempler på at naturen har inspireret til opfindelser, tekno-
logi, design eller arkitektur.

På udstillingen viser vi mange af de dyr og planter der var
ophav til ideerne, sammen med de pågældende genstande,

fra velcrobånd og pigtråd,
mikrofly og gekkotape til
sonar, lysledere, struktur-
farver og gyldne snit (se
nærmere i Dyr 2004/2).

Særudstillingen varer
til midt i oktober 2005.
Museet har åbent alle
dage undt. mandag kl. 11-
17.

Forhalsudstilling:
Pæleorm – “Danmarks dyreste dyr“ – Der vises to fortøjnings-
pæle fra Svanemøllehavnen, den ene i snit. De blev væltet af en
storm i januar i år fordi den nederste meter var gnavet af pæleorm.
Dette er muslinger som lever af træ og angriber bolværker, træ-
skibe o. lign. Larverne findes nær bunden og er kommet med det
salte vand fra Kattegat. Angrebet er derfor værst tæt ved bunden,
og det er næsten usynligt indtil pælen vælter. Bekæmpelse med gift
er forbudt. Hvad gør vi så?

Aktiviteter på Zoologisk Museum sommeren 2005

Dansk Design: Arkitekt Hans J. Wegners på-
fuglestol.


