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Forord 
 
Denne sæsons årsskrift spænder som sædvanlig vidt i emner, dog med nogen over-
vægt af indlæg omhandlende hvirveldyr. Vi starter således hos os selv, mennesket, 
med en længere artikel om hvordan moderne genetik kan bidrage til forståelsen af 
vores egen udviklingshistorie. Traditionelt har palæontologien vel haft patent på den-
ne forskningsgren, men de senere års udvikling i genetiske metoder har revolutioneret 
området, ligesom det er sket så mange andre steder inden for læren om evolutionshi-
storien.  
Alle artikler udspringer i år enten af foredrag eller er skrevet af modtagere af forenin-
gens Schibbyeske Præmie eller af bidrag fra Rejse– og Ekskursionsfondet.  

To artikler omhandler hvaler men på vidt forskellig måde. Den ene er en grundig 
oversigt over hvalernes spændende evolution med inddragelse af både fossiler, mor-
fologi generelt, samt af molekylær information. Man har fx nu en god forståelse af 
hvalernes allertidligste udvikling pga. en perlerække af fossiler der viser hvordan 
udviklingen fra landlevende til fuldt akvatiske dyr er foregået. Den anden hval-artikel 
dækker et noget andet aspekt, nemlig at meget tyder på at marsvin er udviklet vha. 
pædomorfose, dvs. ved en ændring af timingen i udviklingen, således at de voksne 
former af marsvin vi har i dag ligner juvenile udgaver af uddøde marsvin; en evoluti-
onsmekanisme der i øvrigt er kendt fra utallige andre dyregrupper, store som små. En 
anden artikel omhandler andre af Jordens kæmper, elefanterne. Det har længe været 
kendt at afrikanske elefanter morfologisk falder i to grupper kaldet skov– og savanne-
elefanter. Nu har det vist sig at der også er markante genetiske forskelle, så diskussio-
nen om hvorvidt der er én eller to elefanter i Afrika er mere relevant end nogensinde. 

Der bydes på bidrag fra to modtagere af den Schibbyeske Præmie, nemlig ét om 
spurvefuglenes komplicerede evolution og biogeografi samt ét om den komplicerede 
livscyklus hos visse former af de enigmatiske korsetdyr, en livscyklus der blandt an-
det byder på noget så eksotisk som en larve der æder det foregående stadium op inde-
fra, altså en slags forældre-kannibalisme. Årets modtager af foreningens rejselegat 
har også bidraget med en artikel om et ophold i det sydtyske for at studere fysiologi-
ske aspekter af de forsvindende små bjørnedyr. 

En del bidrag omhandler forskellige atlas-projekter alle udført ved Zoologisk Mu-
seum. Det drejer sig om en status over projekterne Dansk Trækfugleatlas (findes som 
bog), Atlas over danske ferskvandsfisk samt Projekt Birkemus. 

En artikel er helt i sin egen kategori nemlig oversigten over ny og gammel viden 
inden for den sære gren af zoologien der kaldes kryptozoologi (læren om skjulte dyr). 
Feltet er så levende som nogensinde og medierne byder jævnligt på nye 'opdagelser'.  

Som noget nyt har vi valgt også at bringe de foredragsopslag som ikke er blevet 
omarbejdet til egentlige artikler. 

Vor gamle redaktør, Torben Wolff, har venligst gennemlæst hele manuskriptet. 
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