
einnig að eigendur gæludýraverslana kaupi og selji
unga sem aldir hafa verið upp í heimahúsum. Þessi
aðferð til að afla söludýra býður upp á dreifingu
smits af margvíslegum toga og ætti alls ekki að við-
gangast.

Þakkir

Lars Lundqvist, Náttúrufræðistofnun Háskólans í
Lundi, Svíþjóð, staðfesti greiningu O. bacoti og veitti
höfundi upplýsingar um útbreiðslu tegundarinnar í
Skandinavíu. Gunnar Örn Guðmundsson, héraðs-
dýralæknir í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Halldór
Runólfsson, yfirdýralæknir veittu upplýsingar um út-
breiðslu rottumaursins hér á landi og innflutning
stökkmúsa. Þeim er öllum þakkað liðsinnið.
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sylvaticus, Mus musculus) en undanfarna áratugi
hefur óværa af hundruðum músa verið rannsökuð
hér á landi (9).

Áður hefur komið fram að maurinn er hitakær.
Ósennilegt er að hann þrífist hér á landi á nagdýra-
stofnum sem lifa fjarri upphituðum mannabústöðum
frekar en til dæmis í Skandinavíu þar sem loftslag er
greinilega einnig of kalt til að maurinn fái þrifist þar
á villtum nagdýrastofnum. Flest bendir því til að O.
bacoti hafi borist nýlega til landsins þótt ekki sé ljóst
með hvaða hætti það gæti hafa gerst. Hugsanlegt er
að þeir hafi borist hingað með stökkmúsum eða ein-
hverjum öðrum dýrum, til dæmis kanínum (Orycto-
lagus cuniculus) eða hömstrum (Cricetus spp.) sem
einstaklingar eða forsvarsmenn verslana hafa á síð-
ustu árum fengið leyfi til að flytja til landsins, að upp-
fylltum ákveðnum skilyrðum yfirdýralæknis. Þá gæti
maurinn hafa borist hingað með ólöglega innfluttum
gæludýrum því einhver brögð virðast vera að því að
slíkt sé gert. Því til staðfestingar hafa eigendur gælu-
dýraverslana bent á að þeir hafa fengið í hendurnar
litarafbrigði stökkmúsa sem aldrei hefur verið leyft
að flytja inn. Þótt ofangreindir möguleikar virðist
líklegastir gæti rottumaurinn engu að síður hafa bor-
ist til landsins á einhvern annan hátt.

Lokaorð

Stökkmýs hafa verið seldar hér á landi í allmörg ár og
eru nú gæludýr á hundruðum heimila. Sama gildir
raunar um aðrar tegundir gæludýra (til dæmis kanín-
ur, hamstra, mýs og rottur) sem rottumaurinn þrífst
ágætlega á. Eigendur sumra gæludýraverslana ala
upp gæludýrin sem höfð eru til sölu og geta þar af
leiðandi fylgst með heilbrigði þeirra. Hitt þekkist þó
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Sendið heiti greinar, nöfn höfunda og birtingarstað.
Almennt er miðað við greinar sem birst hafa á
yfirstandandi og síðasta ári. Til glöggvunar verður
íslenskra höfunda getið með fornafni þótt svo hafi
ekki verið við birtingu.
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