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III. Fugleholmen
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d s t e d b o r g" i Ove Sø, Thy.

Fra gammel Tid er Thy kendt for sin Rigdom paa
Svømmefugle og Vadefugle, og Aarsagen til denne Fugle
rigdom er de mange Søer, der findes her. Disse Søer ligger
alle paa Grænsen mellem ret frugtbart Agerland (mod Øst)
og Heder og Klitter (mod Vest). Søerne kommer saaledes
til at ligge· i en Række og deres vestlige og østlige Bredder
er meget forskellige. De største af disse Søer er Nors Sø,
Vester Vandet (Vannet Sø), Nørlwa Sø, Ove Sø, Ørum Sø
og Flade Sø, og af dem er Ove Sø igen den største. Den
er ca. H km lang og ca. 2 km bred. Flere Steder har Søen
veludviklede Rørsumpe og er der under Tilgroning; enkelte
Steder er Overfladen dækket af svømmende Vandplanter.
I Ove Sø ligger to Holme: Store og Lille Madstedborg,
der tilsammen er godt en Snes Td. Land store. Tidligere
var de noget mindre - kun godt halvt saa store - men
da Lodsejerne for en Del Aar siden købte Vandretten, og
der saa ikke mere blev dæmmet op for Vandet, havde det
til Følge, at Søen blev noget mindre, og at Holmene blev
større. Ove Sø er kun mod Nordvest omgivet af Klitter.
De to Holme, der ligger i Søens nordlige, bredere Del, den
store nordligst, er Rugeplads for Tusinder af Maager, Terner,
Ænder o. a. til Vand knyttede Fugle. De er lave og for
Størstedelen bevokset med Græs, der mange Steder er tæt
og kraftigt paa Grund af den megen Fuglegødning. Trævækst
findes ikke paa Holmene. Paa den store Holms nordlige
Del findes en aflang, firkantet jordvold, der er ca. 90 m
lang, og Syd for denne en Lavning, der maaske har været
en Voldgrav. Efter sagkyndiges Mening har der nemlig
l
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Store og Lil l e Madstedborg set fra Vest.

engang · i fjerne Tider ligget en Borg paa Holmen, hvad
Navnet Madstedborg jo ogsaa vidner om.
Rundt omkring paa Holmene ----'- især i Nærheden af
Fuglekolonierne- findes en Mængde Huller, der fører ned
til Vandrotternes underjordiske Gange og Boliger. Af disse
Dyr findes der nemlig et Utal paa Holmene. Mange Steder
har de helt undermineret jorden, saa man hvert Øjeblik
træder igennem. Det kan dog hænde, at Vandrotterne et
enkelt Aar synes at være forsvundne; maaske paa Grund af
delvis Uddøen ved at en Epidemi har raset imellem dem.
l Lavningen (Voldgraven) staar der som oftest Vand.
Kun i tørre Somre forsvinder det, og saa kommer der rige
ligt med saftigt Græs paa Stedet til Held for de mange
Stude, der Sommeren igennem græsser paa Holmene. Man
skulde tro, at disse Stude, 20-30 Stk., foraarsagede store
Ødelæggelser i Fuglekolonierne. Det er dog ikke Tilfældet.
De rugende Fugle flyver ikke op, selv om Studene kommer
Rederne nær. De løfter blot Vingerne, naar en Stud kom
mer tæt hen til Reden, og Studen gaar saa pænt udenom
- som Regel da. Hvis den imidlertid ikke respekterer de
oprakte Vinger, men fortsætter med sin Græsning helt hen
til Reden, faar den et Par Dask over Snuden af den rugende
Fugls Vinger. I Kikkert faar man let Lejlighed til at se en
saadan Scene. Kun naar der kommer Mennesker eller andre
fredsforstyrrende Væsener over paa Holmene, kan det
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komme til at gaa ud over Rederne; thi Studene er meget
nysgerrige, og faar de Øje paa en, ·kommer de straks stor
mende til i Flok. Derfor maa man færdes meget forsigtigt
derovre - ofte kravle for ikke at blive set af Studene ogsaa af Hensyn til en selv, da der kan være ondskabsfulde
Bæster imellem dem.
I det tidlige Foraar besøges Holmene af store Flokke
Sædgæs og af en Del Brushøns, hvis Hanner har Kamp
plads her. Ejerne af Holmene er ikke begejstrede for Sæd
gæssenes Ophold paa disse, da de æder det første Græs og
derved forhaler Tiden for Overførelsen af Studene, der
"svømmes" over.
Der er mange Ræve i Egnen v. Ove Sø; de kommer
ofte til den Del af Søbredden, som ligger nærmest ved Hol
mene, da der her ofte kan falde en Bid af: uforsigtige
Unger, døde Fugle. Paa selve Holmene ses aldrig Rovdyr
eller Rovfugle i Yngletiden. De tør ikke komme der; det er
navnlig Hættemaagerne, som de har Respekt for.
Nærmer man sig Søen, er alt paa Holmene tilsyne
ladende roligt, kun en ejendommelig, summende Lyd høres
derovre fra. Længe varer det imidlertid ikke, før man bliver
"tiltalt" af een eller flere Hættemaager, der kommer imod
en i lige Linie fra Holmene, eller af en Terne, der er paa
Ud- eller Hjemvejen og benytter Lejligheden til at flyve
hen over en og bruge Mund paa en Maade, der tydeligt nok
siger, at man ikke er velkommen, og at den ikke sætter
Pris paa, at man kommer Holmene nærmere.
Længere nede mod Søen modtages man af nogle stærkt
og ængsteligt skrigende Strandskader, der flyver i Kredse
.
om en i ret ringe Afstand og vender saa tilbage til Holmen;
de kommer dog Gang paa Gang igen, hvis man vedbliver
at gaa i Retning af Holmene.
Den værste Skylle Skældud af en enkelt Fugl faar man
dog --:- ofte i hvert Fald - naar man gør Baaden klar for
at ro over til Holmene, idet en Moseterne (Stema nigra)
opdager en og kommer farende lige mod ens Hovede og
skælder ud af Hjertens Lyst. Et Par Meter fra ens Ansigt
standser den, vender hele Forsiden til og bliver staaende
der med stærkt svirrende Vinger, sendende en Strøm af
skingrende Skrig mod en. Den nydelige lille Fugl med de
lynende Øjne og det vidt opspærrede, røde Gab ser virke
lig helt drabelig ud i sin Vrede. Saaledes maa den vel tage
imod enhver, der kommer til Søen for at sejle. Og saa er
den endda meget mere modig og nærgaaende i Nærheden
af Reden; thi der gaar den angrebsvis til Værks. Den yngler.
l*
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ikke paa Madstedborg, men i Smaakolonier i nogle Moser
ved Søen; i hvert Fald indtil for ganske faa Aar siden. Den
anbringer oftest sin Rede paa Hængedynd, saa det er meget
vanskeligt at komme til den. Lykkes det at komme helt hen
til Reden, kan man være sikker paa at faa de vrede Fugle
i Hovedet Gang paa Gang. Nu er der ikke nær saa mange
Moseterner ved Ove Sø som tidligere; men nogle faa ses
dog næsten altid; de flyver lavt og spejdende hen over Søen,
især hvor Overfladen er dækket med flydende Planter.
Paa Sejlturen til Holmen er der Lejlighed til at betragte
en anden Terneart, nemlig vor mindste Terne, den nydelige
lille Dværgterne (Sterna minuta). Den yngler ikke paa Mad
stedborg eller i Nærheden af Ove Sø, men spredt ved Hav
kysten; alligevel ses saa godt som altid nogle Stykker flyvende
ret lavt hen over Søens Flade, spejdende efter Smaafisk.
Pludselig slaar den et Par kraftige Bremseslag med Vingerne,
klapper disse sammen lodret opad og styrter saa med et
; Plump ned i Vandet. Et Øjeblik efter hæver den sig atter,
som Regel med en lille Fisk i Næbbet.
Langt ude paa Søen ses en lille Flok Ænder. Ved
Hjælp af Kikkert ser man dem tydeligt; det er Troldænder
(Fuligula cristata), allesammen Hanner. De leger, dykker
og boltrer sig ret af Hjertens Lyst. En nærmere Under
søgelse vil vise, at det er Troldande-Ægtemænd, hvis bedre
Halvdele ligger ovre paa Holmen og ruger.
Som man nærmer sig Holmene, stiger Larmen derovre;
en Del Fugle er allerede paa Vingerne og omkredser skri
gende Baaden; men værre bliver Larmen, naar man gaar i
Land og nærmer sig Kolonierne. Tusinder af vrede Fugle:
Strandskader, Hættemaager og Terner synes at ville over
byde hinanden i Skrigen, saa Larmen er helt øredøvende.
Værst er Maagerne; de holder sig nærmest en, medens
Ternerne flyver højere oppe.
Kun rent undtagelsesvis drister en Hættemaage sig til
at gaa angrebsvis til Værks over for Fredsforstyrreren. En
Besøgende fik engang en Hættemaage i Hovedet derovre,
og Sammenstødet var saa voldsomt, at Maagen faldt besvimet
til jorden.
Længe behøver man ikke at søge for at finde Reder
herovre paa Mådstedborg; thi Koloni ligger ved Koloni, ofte
saa tæt sammen, at to Arter ruger mellem hinanden. (Se
Billedet: Koloni af Hættemaager).
For Overskueligheds Skyld vil jeg omtale hver af de
rugende Arter for sig.
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Rede af Hættemaage. L.

ridibundus.
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l(oloni af Hættemaager. l venstre H jørne ses noget af en Splitterne
Koloni. l Luften nyvende H ættemaager; under disse (mørk Baggrund)

5 nyvende Splitterner.
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Hættemaagen (Larus ridibundus)
af Egnens Folk
kaldet "Hat-Tar" (= Hætte-Terne) - danner større og
mindre, ret vidtstrakte Kolonier. Reden bestaar af Straa
(Græs, Kogleaks, Tagrør), der er sammendynget ret kunst
løst og ofte kun danner et ganske tyndt Underlag, ja, under
tiden lægges Æggene næsten paa den bare jord.
Hættemaagen lægger som Regel kun tre Æg, der er
olivenbrune eller grønlige med mange større og mindre
-

Rugende Hættemaage.

L.

ridibundus.

sorte Pletter. Rederne findes mellem Græs, Siv eller Tag
rør, ofte anbragt paa en Tue.
Dunungerne er brun- og sortspraglede, og det er van- ·
skeligt at opdage dem i Græsset, naar de ligger stille.
Der samles Æg - især Hættemaagernes - paa Hol
mene i den Tid, Loven tillader det; men da Ejerne er stærkt'
interesserede i at bevare Fuglekolonierne - bl. a. paa Grund
af Gødningen - og desuden er Fuglevenner, vaages der
over, at der kun tages Æg hos de Arter, som ikke lader
sig forstyrre deraf, men lægger ny. Det er forbudt uvedkom-:
mende at gaa i Land paa Holmene i Rugetiden, og der
vaages nøje over, at der aldrig løsnes et Skud paa eller ved
Holmene, mens de er beboet af Fugle.
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De smaa Fyre er godt skjult og forstaar a t
ligge ganske stille. Paa Billedet findes 7 Unger, 2 til venstre, 3 i Midten
og 2 til højre; den ene af disse - den øverste - er flyttet af Fotografen
og ligger derfor ikke i Dækstilling som de andre.

Dununger af Hættemaage.
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Hættemaager.
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Sa�ndtefnen- (Engelsk Terne)
Sterna· ang1ica
kaldes
af Thyboerne "Sand-Tar". Rederne er samlet i Kolonier,
men der er ret stor Afstand imellem dem. De anbringes for
det meste paa Holmenes højeste Partier og er bygget med
I}Oget større Omhu end de andre Ternearters Reder. Under
laget bestaar af tørre Plantedele. Paa den lille Holm, der
er lav overalt, findes ogsaa en lille Koloni. I 187 9 rugede
ca. l 00 Par paa Madstedborg; nu er der flere Hundrede
-

-

Rede af Sandterne (Engelsk Terne). Stema anglica. Den l i l l e� U nge er
l ige udklækket og en anden er" i Anmarsch, den har pi kket H ul paa Skal
len ; dette ses paa Ægget til venstre.

Par. Ofte anvender denne Terne gamle, tørre Kokasser eller
Gaase-Ekskrementer - som allerede omtalt besøges Hol
mene i det tidlige Foraar af store Flokke Vildgæs - til
Underlag for Reden. I Yngletiden findes der en Mængde
Skarnbasser (især Arten Geotrupes verna/is) og Rester af
disse i Maven paa de gamle Fugle; Ungerne derimod mades
især med Firben (Markfirben
Lacerta agilis
) Sand
�ernen lægger 2-3 Æg, der er olivenbrune med graa eller
brune Pletter. De halvvoksne Unger kendes let fra de andre
Ternearters Unger af samme Størrelse, idet de er lyse paa
-

-

.
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Sterna llirundo. Æggene ligger i en lille
Fordybning tæt ved Vandet mellem opskyllede Rørstumper.

Rede af Almindelig Terne.

Stema hirundo, paa Reden, der her kun er en svag For
dybning mellem Græs og Blomster faa Meter fra Vandet.

Alm. Terne,

IO

'
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Hovedets Overside; de andre er mørke. Paa Ryggen er de
lyst blaagraa med isabellafarvet Skær. Sandternen gaar tit
paa Markerne, især hvor der staar Kreaturer; ogsaa i Tur
nipsmarkerne holder de meget af at færdes.
Dens Skrig minder om Latter, idet den udstøder mange,
hurtigt efter hinanden følgende he-be-Lyde.
;
Almindelig Terne (Sterna himndo) kaldes i Thy: "Lille
Split-Tar". Den anbringer sin 2-3 Æg nær ved Vandet, læg-'
ger dem i Fordybninger i Søbreddens Sand, mellem Smaa
sten eller i Græs, og samler intet Redemateriale sammen.
Æggene varierer meget stærkt med Hensyn til Grund
farve og Pletter. Ungerne kendes let fra de andre Terne
unger paa de gule Ben; de andre har graa Ben. Dens Skrig
er et skingrende "kirrr-rhii . . . " eller "kri-æ"; men den
raader over mange Lyde; dens Angesbkrig f: Eks. er et
ofte gentaget "kæk-kæk" eller "gip-gip".
Splitternen ( Kentisk Terne) - Sterna cantiaca - kalde:?
af Egnens Folk ,,Stor Split-Tar". Kolonien indtager et for
holdsvis lille Areal, da Rederne lægges meget tæt sammen,
saa tæt, at der kan være over hundrede paa lige saa mange
Kvadratalen (se Billedet: Koloni af Splitterne).
Det er ikke ualmindeligt, at to Par er fælles om een
Rede. Splitternen lægger 2-3 Æg uden Spor af Underlag
(se Billedet, Forgrunden); disse er næsten altid lyse med .
sorte eller brurie Pletter; men saavel Grundfarven som Plet-·
ternes Størrelse og Mængde varierer stærkt. Paa Madsted
borg læ"gger· Splitternen som oftest kun 2 Æg; men paa
Nordre Rønner ved Læsø er Forholdet - iflg. Meddelelse
fra Konservator M. E. H a n s e n , Aarhus - et andet, idet
den her oftere lægger 3 end 2 Æg; det kan maaske komme
af, at Fuglene paa Nordre Rønner har Havet lige op ad
Kolonien, medens de paa Madstedborg maa flyve 20 km der er IO km fra Holmen til Vesterhavet- for hvert Maal,
tid, Ungerne skal have; disse -fodres nemlig med Fisk f. Eks. Smaasild, Tangsnarrer - fra Havet. Kun undtagel
sesvis fanger Splitternen Fisk i Ove Sø; det finder mest
Sted, naar Ungerne er blevet store og derfor kræver mere
Mad, sjældent paa Grund af daarligt Vejr; den er den bed
ste Flyver af vore Terner og boltrer sig tilsyneladende med
stor Lethed i Luften selv i en Brandstorm. De gamle Fugle
lever af Fisk og - undtagelsesvis - af Orme og Larver.
Trods den lange Vej til Spisekammeret ·synes det ikke at
volde større Vanskelighed at skaffe Ungerne tilstrækkelig
Føde; man ser nemlig ofte disse Smaafyre sidde med Halen
af en Fisk ragende ud af Munden; den forreste Del af Fisken
·
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af Splitterne (St. cantiaca). Rugende Fugl e ; i Forgrunden ses en Del Reder med Æg; de har været for nær ved
Fotografen, saa Fuglene ikke har turdet forbl ive paa dem. Alle Fuglene vender H ovedet t i l samme Side, nemlig m o d Vinden.
Til højre ses en Del af en tilgrænsende H ættemaage-Koloni. I Luften Maager og Spl itterner.
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er næsten opløst, medens den bageste er helt soltørret.. ·saa
stoppede kan de altsaa være. Tager man en- Unge op · i
Haanden, giver den som oftest 3-4 ell. flere halvt fordøjede
Fisk fra sig.
De halvstore Unger er mørke paa Oversiden af Hove
det, Ryggen er lys med et let. gulligt Skær og med mange
i Tværrækker ordnede, mer eller mindre sammenflydende
Pletter.

l(oloni af Spl itterne, St. cantiaca. I Luften ses 12 H æltemaager og
enkelte Splitterner. N ogle af Maagerne (flyvende lavt over Ternekolonien
til venstre) synes at have ondt i Sinde ( Hættemaagerne er slemme Ægge
røvere). En Del af de rugende Fugle retter de lange, spidse N æ b som Bajo
netter mod Fredsforstyrrerne. I U dkanten af Kolonien (midt i Forgrunden)
ses en H æltemaage siddende paa Rede i Græsset. Ogsaa i Baggrunden til
højre og inde i Kolonien til venstre ses enkelte rugende H ættemaager.
Milage- og Ternekolonien gaar nemlig over i h inanden i U dkanterne.

. Paa Madstedborg saa det en Tid ud til, at Splitternen
vilde forsvinde; men saa besluttede Ejerne at ophøre med·
at: indsamle denne Arts Æg, og Resultatet deraf blev, at Ka
lorien atter kom til Kræfter, saa den nu er større end
nogensinde. (Se Billedet Side 1 3). Splitternen er nemlig ret
ømtaalelig over for Ægindsamling; som Regel samler alle
F�glene sig i een stor Koloni - næsten altid paa et andet
Sted af Holmene end Aaret forud - naar Æglægningen be
gynder (midt i Maj). Naar Fuglene mærker, at Æggene tages,
splittes Kolonien, og der anlægges flere Smaakolonier spredt
paa Holmene.
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, -Splitternefls Kolonier er det let at kende, da Rederne
ligger saa tæt, at ethvert Græsstraa i den bliver afsvedet af
Fuglenes Ekskrementer. Pladsen bliver derved ganske bar
og1 iøjnefaldende ved sin gule Farve; men naar Ungerne er
borte og Kolonien forladt, bliver Vegetationen til Gengæld
s�la meget kraftigere paa Stedet.
Splitternens Skrig er et lidt langtrukkent "ga-ryyik".
Har man udstoppede Eksemplarer af Sandterne, Almin
delig Terne og Splitterne staaende for sig, er det let at se
Forskellen paa dem; Alm. Terne har rødt Næb og røde
Ben, de to andre sort Næb og sorte Ben, men Splitternens
Næbspids er gullig; desuden er dens Næb meget længere
og Fuglen i det hele større og kraftigere end Sandternen.
Værre er det at kende de tre Arter fra hinanden i Luften,
n�ar de i Hundredvis flyver over Hovedet paa en; og dog
er det ikke vanskeligt at lære. Egnens Folk kender dem let
fr.a hinanden baade efter Udseendet og efter Lyden. Alm.
T:erne og Splitterne har dybt kløftet Hale; men den sidste
er meget større ("S t o r og L i Il e Splittar"). Sandternens
Hale er kun lidt kløftet. De tre Arters Lyd er meget for
skellig (se under Omtalen af de enkelte Arter), og man lærer
hurtigt at skelne mellem Fuglene ved Hjælp af den. I Yngle
tiden skriger de baade ofte og kraftigt.
Troldanden (Fuligula cristata) hørte førhen til vore
sjældneste Ynglefugle; men i nyere Tid breder den sig og
tiltager i AntaL Forskellen paa før og nu ses tydeligt ved
Anførelsen af et Par Citater. K j æ rb:øl l i n g (2. Udg. v.
jonas Collin, 1 877) skiiver: "Ifølge Steenstrups Angivelse .
fandtes dens Reder d. 3. juli 1834 i Nors og Nebel Søer i
Thy". R. H ø r r i n g (Danmarks Fauna, Fugle I, 19 19)
skriver: "I Danmark yngler Troldanden ogsaa paa adskillige
Steder, omend spredt og i ret ringe Tal, dog synes den
h�ldigvis baade at brede sig her og at tiltage i Antal. Hyp
pigst er den fra ældre Tid i det nordlige Jyllands Søer,
saaledes Nors og Nebel Søer, Ove Sø o. a., men ogsaa paa
Sjælland er den nu ret udbredt, yngler saaledes i Saltbæk
vig, Søborgmose o. a. St.". Paa Madstedborg yngler hvert
Aar et stort Antal Troldænder, men de har det ogsaa godt
d�r, da Ejerne af Holmene paa flere Maader værner om
d�m, bl. a. ved at forbyde al jagt paa og ved Holmene før
henad Efteraaret, naar alle Ynglefuglene er borte. Hvis det
ikke var saa, vilde Ællingerne blive et let Bytte for Egnens
mange jægere; Æggene lægges nemlig sjældent før sidst i
Maj, og Ællingerne er derfor ikke flyvefærdige, naar Andejagten
begynder (ved den nye jagtlov er Fredningstiden for Ænder
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jo heldigvis blevet forlænget betydeligt). I Ove Sø har Æl
lingerne Fred, til de· er flyvedygtige, og bliver derved langt
vanskeligere forjægerne at faa fat paa, saa meget mere som
de er ret sky og vagtsomme. I den første Tid, Troldænderne
rugede paa Madstedborg, holdt de altid til paa den nordlige
Del,· hvor der er mange· høje Tuer; men eftersom Bestanden
voksede, er de ogsaa flyttet længere mod Øst, saa at man
nu kan træffe deres Reder over næsten hele Nordholmen.

(Fuligula crisfafa). Græsset er af Foto
grafen bøjet noget til Side, for at Æggen e tydeligere kan ses.

Rede med 13 Æg af Troldand

Reden anbringes dybt mellem Tuerne og er særdeles godt
skjult; den er lun, bygget af Græsstraa og foret - især i
Randen - med Dun, hvis Mængde vokser, efterhaanden
som Rugningen skrider frem. Det hænder, at de før omtalte
Stude æder Græsset fuldstændig bort paa de Tuer, som
skjuler Reden, og den rugende And ligger ganske blottet,
saa man paa temmelig lang Afstand kan se den og især dens
skinnende gule, ængsteligt stirrende Øjne. Æggene er graa
grønne, glatte og smukt formede. I Haandbøgerne opgives Æg
antallet til 6- 1 0 (f. Eks. Kjærbølling: 6-8; Hørring: 6-8
eller l O er det almindeligste). Paa Madstedborg er Æggenes
Antal gennemgaaende langt større. Konservator M. E. H a n-
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s e n , der gennem en Aarrække jævnlig har besøgt Madsted
borg, har meddelt mig, at han aldrig har fundet mindre end
8 Æg under en rugende Troldand, ofte langt flere, een Gang
endog 20. Hvorfor Troldænderne paa Madstedborg lægger
saa mange Æg, er ikke godt at sige; men det hænger nok
noget sammen med, at der er rigeligt med Føde - især Dam
muslinger - i Ove Sø.
Saalænge Kuldet ikke er fuldtalligt, ser man oftest Han
og Hun sammen; men naar Rugningen begynder, gaar Han
nen til Søs og ligger saa der Dagen lang i Selskab med
andre Hanner; de er som Regel temmelig sky. Undertiden
finder man Æggene helt tildækkede med visne Straa. M. E.
Hansen saa engang to Troldænder ved deres Rede og iagt
tog dem i Kikkert. Saa snart de saa ham, fik de travlt, løb
rundt og samlede Straa og dækkede dermed Æg og Rede,
saa den var fuldkommen skjult; da det var gjort, listede de
af ned i Søen.. Den rugende Troldand ligger "fast" paa
Reden. Kommer man i Nærheden af den, prøver den først
paa at dukke sig helt ned i Reden; nærmer man sig mere,
løfter den Hovedet ganske lidt, strækker dernæst Hals for
til sidst, naar man er ganske tæt ved Reden, at flyve op.
Den flyver saa paa en underlig tung og flagrende Maade
lavt hen over Græsset og styrter sig i Søen, saa nær ved
Reden som muligt; ogsaa i Vandet ter den sig, som om den
var syg eller anskudt; altsammen. for at bortlede Fredsfor
styrrerens Opmærksomhed fra Reden.
De smaa Dunællinger svømmer og dykker. fortræffeligt
og søger, naar man ror hen imod dem, at undfly ved hur�
tig Svømning, hvilket ogsaa som Regel lykkes for dem, da
man skal ro godt for at indhente dem. Hvis Baaden kom.:.
mer dem alt for nær, dykker de, og man ser ikke mere til
dem, da de, naar de skal aande, nøjes med at stikke Næb
bet op over Vandfladen, og et saadant lille Næb er det ikke
let at faa Øje paa,. især hvis der er lidt Bølgegang.
Taffelanden (Fuligula ferina)- ogsaa kaldet Brunnakke
- ynglede, før Troldænderne kom, i ret stort Antal paa
Madstedborg; men de er taget saa stærkt af, at der i de
senere Aar kun yngler et enkelt Par. Maaske har Trold
ænderne fortrængt dem, eller maaske har de været misfor
nøjede med Selskabet og har trukket sig godvilligt tilbage.
Skeanden (Anas c/ypeata) yngler - i hvert Fald af og
til - paa Madstedborg og i Engene omkring Søen, men er
i det hele taget kun faatallig til Stede.
Stokanden (A. boscas), Krikanden (A. crecca) og Atling
anden (A. querquedula) yngler næppe paa Holmene; men
ruger, om end sparsomt, ved Ove Sø.
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Strandskaden (Hæmatoplzus ostreo/ogus) yngler i ret
stort Antal paa den store Holm. Reden er blot en lille For
dybning i jorden; den kan være udforet med lidt tørt Straa,
men ofte er der slet ikke anvendt Redemateriale. Naar
Strandskaden bygger paa Strandbred, anbringer den næsten
altid smaa Sten og Muslingeskaller i og omkring Reden.
Strandskaden lægger 3 Æg, der er lysebrune med sorte
Pletter. Af og til findes Reder med 6 Æg; det hænder nem-

Rede af Strandsl1ade, Hæmafophus osfreologus. 2 H unner hår lagt
Æg i samme Rede. Mellem og omkring Æggene er anbragt Smaasten og
Muslingeskaller. (Billedet er fra S t r a n d b r e d i N ærheden af Thisted).

lig, at 2 Hunner lægger Æg i samme Rede og ruger
sammen.
De tre Ternearter samt Hættemaagen, Troldanden,
Strandskaden og Lærken er de faste Beboere; men foruden
disse ses en Del andre Arter jævnligt paa og ved Madsted
borg. Nogle af disse: Vibe (Vane/lus cristatusJ, Engpiber
( Antlzus pratensis), Stor Præstekrave (Ægialites hiaticula)
og Rødben (Totanus calidris) hører maaske ogsaa til de
faste Beboere; men med Bestemthed tør jeg ikke sige det,
da deres Reder ikke er fundet paa Holmene hvert Aar.
Blislzønen (Fulica atra) og Stor Lappedykker (Podicipes
2
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cristatusJ kan paa en Maade ogsaa regnes. med, da de yng
ler i Tagrørene og Kogleaksene ved Holmene. Horsegøgen
(Oallinago scolopacina), Rylen (Tringa alpina), Tinksme
den (Totanus glareola) og Gul Vipstjert (Motacilla flava)
ses af og til paa og ved Madstedborg; men om de er fun
det rugende derovre, ved jeg ikke. Til de mere tilfældige
Gæster hører de to førnævnte Arter: Sædgaas (Anser
segetum) og Brushane (Machetes pugnax) samt - i eller

Nyligt udrugede Unger af V i b e , Va nelfus cristafus.

·ved Søen eller Holmene - Havlit (Pagonetta glacialis},
Kobbersneppe (Limosa lapponica), Storspove (Numenius
arquatus), Mudderklire (Actitis lzypoleuca) og Svaleklire
(Totanus ochropus); jeg nævner disse Arter for at gøre det
Billede af Fuglelivet paa og ved Madstedborg, jeg har søgt
at give, saa fuldstændigt som muligt.
Alle Billederne skyldes Hr. Fotograf S c h a r l i n g , Thisted; han har
gennem en AaiTække optaget et stort Antal fortræffelige Fotografier af
Fuglene paa Madstedborg.
I Litteraturen findes Madstedborg omtalt i følgende Værker og Artikler, hvilke jeg har benyttet som H j æ lpekilder:
D a n i e l B r u u n : Danmarks Land og Folk.
J. P. T r a p : Kongeriget Danmark.
P. V. H e i b e r g: Thylands Fugle.
M. E. H a n s e n: Fugleholmen Madsted borg. Art. i " Flora og Fauna"
H ft. l, 1 920.
,
M. E. H a n s e n: Et Besøg paa Madstedborg. Art. i "Ornithologisk
Forenings Tidsskrift" l. Bd.
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fPatrobus assimilis Chaud.
(Ny Løbebille for den danske Fauna).
Af A u g u s t W e s t.

•

Ved Undersøgelse af en Del paa Island indsamlet Ma
teriale af Patrobus sepfentrionis Dej., blev jeg opmærksom
paa, at Vingedækkernes Basalhjørner ikke var fuldstændig
afrundede paa alle Eksemplarerne, men i nogle Tilfælde
havde et - om end kun meget svagt - tandformigt Frem
spring. Denne Iagttagelse foranledigede, at jeg nærmere
undersøgte mine (danske) Eksemplarer af atrorufus Strøm
(excavatus Payk), hos hvilken Art Vingedækkernes Basal
hjørner jo skulde h;IYe et tydeligt tandformigt Fremspring;
det viste sig, at dette Kendetegn ikke var lige stærkt ud
præget hos alle Eksemplarer, hos nogle endog meget svagt,
men dog stadig tydeligere end i noget Tilfælde hos Eksem
plarerne af septentrionis.' U middelbart efter at jeg havde
gjort ovennævnte Iagttagelse, blev jeg bekendt med, at
H. Wagner i Berlin i en Notits i "Entomologische Mit
teilungen", Band V, Nr. 9/ 1 2, Il. Novbr. 19 16, p. 224 har
gjort opmærksom paa dette Forhold. Efter disse samstem
mende Iagttagelser kan nævnte Kendetegn altsaa næppe be
tragtes som paalideligt Skelnemærke mellem de paagæl
dende Arter.
Samtidig blev jeg ved nævnte nøjere Undersøgelse af mine
Eksemplarer af atrorufus opmærksom paa, at to af disse,
nemlig de, der havde Fremspringet paa Vingedækkernes
Basalhjørner svagest udpræget, ogsaa i andre Henseender
adskilte sig fra de øvrige, og jeg konstaterede, at de maatte
henføres til P. assimilis Chaud, der ikke tidligere har været
opgivet fra Danmark.
Sondringen mellem denne og de to nærstaaende Arter,
septentrionis Dej. og atrorufus Strøm, synes bedst tilkende
givet hos Ganglbauer i "Die Kafer von Mitteleuropa" og
Seidlitz i "Fauna baltica", der her supplerer hinanden.
Reitters Beskrivelser i "Fauna Germanica" er altfor kortfat
tede og som Følge deraf ufyldestgørende.
P. assimi/is ligner i høj Grad atrorufus, og de sikreste
Adskillelsestegn synes at være Styrken af Punkturen paa
For- og Mellembrystets Episterna og Forløbet af Pandens
Siderande, af hvilke det første ikke omtales af Seidlitz, det
sidste ikke af Ganglbauer, samt Udstrækningen af Vinge
dækkernes Striber bagtil.
2*
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jeg har undersøgt IO Eksemplarer (;f(f og ��) af atro
rufus og 3 Eksemplarer ( l (f- norsk- og 2 ��-danske)
af assimilis.
Hos assimi/is er For- og Mellembrystets Episterna langt
tættere og grovere punkteret end hos atrorufus; Pandens
Siderande fra Øjnenes Inderrand til Clypeus er tydeligt
konvergerende, medens de hos atrorufus er næsten paral
lelle; Vingedækkernes Striber er helt eller delvis forsvundne
paa Spidsen. Endvidere er Midterfuren paa Prosternums
Fortsættelse hos sidstnævnte flad og mere eller mindre ud
præget, medens den hos assimi/is er tydeligt dybere og
smallere og stærkt udpræget.
Reitter anfører i "Fauna Germanica" som et fælles Træk
for seplentrionis og assimilis, at Længdefolden ved Thorax'
Baghjørner næsten er sammenfaldende med den ydre Side
randkant For septentrionis passer dette imidlertid ikke altid;
blandt de 30 Eksemplarer (fra Island), jeg har undersøgt,
var der adskillige Overgangsformer fra Sammenfald til tyde
lig Adskillelse; den sidste Form er af j. Sahlberg beskrevet
som selvstændig Art under Navnet australis, men anses nu
kun for en Varietet af septentrionis. Hos mine to Eksem
plarer af assimi/is har Længdefolden kun paa et enkelt Punkt
Berøring med Siderandkanten; hos alle mine Eksemplarer
af atrorufus er Adskillelsen tydelig.
I Aarsberetningen for 1 890 fra Stavanger Museum an
fører Konservator Thor Helliesen i en mindre Af handling,
betitlet "Bidrag til Kundskaben om Norges Coleopterfauna",
yderligere følgende særlige Kendetegn for assimi/is: "Den
er mere konvex end excavatus, Thorax mere hjerteformet,
3die Mellemrum paa Elytra næsten dobbelt saa bredt som
det andet, Baglaarene tykkere og Følehornsleddene meget
kortere og tykkere og af en mørkere Farve end hos P. ex
cavatus".
Den (f af assimi/is fra Norge, som jeg har haft Lejlig
hed til at se, viste fuld Overensstemmelse med disse særlige
Kendetegn; paa de to danske Eksemplarer, der som nævnt
begge er n, er 3di e Mellemrum paa Vingedækkerne højst
!1/2 Gang saa bredt som 2det og Følehornsleddene er- om
end ikke meget - saa dog tydelig kortere og tykkere end
hos atrorufus; disse to Kendetegn synes altsaa at variere
noget efter Kønnene.
I en mindre Af handling af T. Munster, betitlet " Nova
etc. ex Norvegia" i "Norsk Entomologisk,Tidsskrift" Bind I,
Hefte 6, Oktober 1924, fastslaas det, at assimi/is ikke, som
hævdet af j. Sahlberg i 1900 i CataJogus Coelopt. Faunae
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Fennicae, er en Varietet af atrorufus, men artforskellig fra
denne, idet Munster har konstateret, at der er en tydelig
Forskel i Paramerernes Bygning hos de to Former, ligesom
ogsaa selve corpus penis er forskellig.
Han giver endvidere en Oversigt over de ydre skiilende
Kendetegn, som det ved Penisundersøgelser kontrollerede
Materiale, nemlig 12 Eksemplarer af atrorufus og 9 af assi
mi/is, udviste og faar derved de fleste af de ovenfor gen
givne Kendetegn med; dog omtalt:r han ikke Forløbet af
Pandens Siderande og Styrken af Punkturen paa For- og
Mellembrystets Episterna, hvilke to Skelnemærker - efter
det ganske vist ret begrænsede Materiale, jeg har undersøgt
- synes at være gode; derimod nævner han, at atrorufus
har Panden svagt eller næppe tværrynket og Forbryststyk
ket sjældent og da svagt tværrynket, medens assimi/is altid
har Panden og Forbryststykket tydeligt tværrynket, hvilket
stemmer med mine Eksemplarer af de to Arter.
P. assimi/is angives fra Finland, Norge og Sverige (den
nævnes dog ikke i Alb. Tullgreens og E. Wahlgreens: Sven
ska Insekter) og fra et Par Steder i Mellemeuropa (Mark
Brandenburg og Riesengebirge).
De to danske Eksemp_larer har jeg fundet i Bøllemosen
ved Skodsborg 1/s 1904 og 8/4 1906.

flhronia strenua Winn.
Af H j . U s s i n g.

l "Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 78"
har min Ven, Mag. C. M. S t e e n b e r g , publiceret en større
Af handling, hvis Titel lyder saaledes:
"E t u d e s u r d e u x e s p e c e s d e Phronia d o n t l e s
l a r v e s s e f o r m e n t d e l e u r s exc rem e n t s u n e
c o u c h e p r o t e c t r i c e: L a Pilronia strenua W i n n. e t l a
Phronia johannae n. s p. (Diptera nematocera)".
Som alt, hvad der udgaar fra denne Forskers Pen, er
ogsaa ovennævnte Arbejde grundigt behandlet og ledsaget af
fortrinlige Tegninger og Fotografier. En· ikke ringe Hjælp i
Arbejdet har han haft af sin Hustru, cand. mag. J o h a n n e
S t e e n b e r g, som er Finder af den nye Art, der til Ære
for hende fik Navnet Phronia jolzannae n. sp.
Da Steenberg sendte mig sit Særtryk i August 1 924,
udtalte han samtidig, at det vilde interessere ham, om jeg
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kunde finde disse Larver i Randers Omegn, idet han ikke
nærede Tvivl om, at de sikkert fandtes mange Steder paa
fugtige Bakkeskrænter i Jylland. Det smukke Efteraar, ·vi
havde i 1924, indbød netop til Skovekskursioner, og jeg gik
altsaa i Gang med Eftersøgningerne paa min Egn.
Som det fremgaar af Steenberg's Arbejde, hører Phro
nia-Siægten til Mycetophilidernes Familie. Det er altsaa
Svampemyg, hvis Larver har dannet sig en Levevis noget
uden for den almindelige (i Svampe eller trøsket Træ) og
har taget Bolig u d e n paa nedfaldne, afbarkede Pinde eller
Grenstumper i Skovbunden - hovedsagelig Bøgeskoven,
saavidt jeg har forstaaet.
Her lever disse Larver af den Mikroflora, der findes
paa slige fugtige Grenstumper.
Men ikke nok dermed; de dækker sig under et beskyt
tende Hus, dannet af deres Ekskrementer, kunstfærdigt byg
get med en ydre Skulptur, men glat indvendigt. F. Eks.
lignende et AlbueskæL (Se iøvrigt Steenberg's Figurer Pl. l ).
Svampemyggene er som Imagines smukke Dyr og let
kendelige fra vore andre Myggearter. De var mig ikke
ukendt, da der staar en Række i min Samling, og nogle har
jeg sendt til P e d e r N i e l s e n i Silkeborg; men Larverne
var mig selvfølgelig ganske ukendt, indtil Steenberg's Arbejde
forelaa.
jeg søgte altsaa efter disse Larver paa forskellige gode
Skovlokaliteter, hovedsagelig i Bøgeskov, og det var helt
morsomt at opfriske Bekendtskabet med de Dyresamfund,
som holder til paa slige Steder og danner Skovbundens Fauna.
Der kunde sikkert skrives mangt og meget om alle
disse Former, der lever dette skjulte Liv. Men tilbage til
Phronia-Larverne.
Da vore større Skove ikke gav noget Resultat, begyndte
jeg at søge i de mindre Krat nærmere Randers, og det lyk
kedes mig omsider at finde Pilronia strenua som Larve i
T e b b e s t r u p gamle Egeskov 12 . Oktober 1924.
Lokaliteten er beliggende paa Bakkerne Syd for Randers
og bestaar udelukkende af gamle Ege, som menes at være
de sidste Rester af de store Skovstrækninger, der i Middel
alderen dækkede Bakkerne og Skraaningerne langs Gudenaa
dalen. Nu fredes denne li11e Egeskov af Lodsejerne. Mange
af Stammerne er dækket af Vedbend og Caprifolier, og en
lille Dam, der aldrig tørrer ud, bidrager ogsaa til at forhøje
Skønheden.
For mig rummer denne Lokalitet talrige biologiske
Minder, og den sjældne Mosesnegl Limnæa gtabra lever
netop i denne lille Skovdam.
·
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Uagtet jeg systematisk undersøgte hele Skovbunden og
kritisk gennemgik hver eneste nedfalden Pind og Gren noget, der forholdsvis let kunde lade sig gøre grundet paa
Skovens lille Areal - fandt jeg dog kun Phronia-Larverne
paa en eneste Egepind, som delvis var afbarket og besat
med Svampe og Humus.
Der var ialt l O Eksemplarer, deraf de 9 med Larver,
det ene kun et tomt Hus.
De sad spredt paa den afbarkede Del af Pinden, men
dog altid paa den fugtige og humusaglige Del. Husene var
sorte, lignede smaa Knaster, og det var ikke let at opdage
dem paa det mørke Underlag.
Størrelsen varierede noget, fra l ,5-4,5 mm i Diameter,
Arten var Phronia strenua Winn., og Steenberg, hvem jeg
sendte et Stykke, verificerede min Bestemmelse.
Dermed var altsaa det første Fund konstateret i Jylland,
omend ikke saa talrig, som jeg havde tænkt.
Husene lader sig let fjerne fra Underlaget ved Hjælp
af en tyndbladet Kniv; de er selvfølgelig ret skøre, men
kan udmærket opbevares i Alkohol. Selve Larven bør dog
ikke straks sættes i Spiritus, da den derved let mister sin
karakteristiske Form. Smukkest bliver den ved Formolbehandling og senere Overførelse til Alkohol.
.
Som S t e e n b e r g skriver (pag. 3 1 ), er de meget van
skelige i Valget af Opholdssted, idet de foretrækker afbar
kede Grene eller Pinde samt en vis Fugtighed og Humus
paa Underlaget.
S t e e n b e r g har fundet begge sine Arter paa Sjælland
(mange Steder) og i Sydsverige. Phronia johannae tillige i
Sønderjylland.
løvrigt henviser jeg til Forfatterens smukke Arbejde,
som omfatter alle Enkeltheder om disse to interessante
Svampemyg, h v i s e j e n d o m m e l i g e L a r v e l i v h i d t i l
v a r u k e n d t. Men saa vidt jeg kan forstaa, venter der os
endnu flere Overraskelser fra hans Pen - netop inden for
M ycetophilidernes Familie.
Phronia-Myggenes Nordgrænse er Grønland. Herfra
foreligger en Art (Ph. rustica Winn.) taget i Nordgrønland
(Sydostbugt 2 Eksemp.), og paa Nugsuak-Halvø ( l Eksemp.)
Lundbeck':').
Januar 1 925.

*) I<a j L. H e n r i k s en og W i l l. L un d b e c k: "Grønlands Landarthro 
poder" (Medd. om Grønland XXI I) .
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L. P. Lauritsen: Bolaniske l{nuserier V (lorlsnl frn 5. Hefte 1924).

Som almindeligt hos de gamle Urtebogsforfattere, refe
rerer Hier. Bock ogsaa her til Oltidsforfatterne: Diaskorides,
Plinius og Galen. Han giver en ret god Beskrivelse af Plan
ten og nævner flere karakteristiske Kendetegn - den hule
Bladstilk og den ejendommelige Lugt og Smag. - Og
Hieronymus Back kender baade den store Pestilensurt (vor
Tordenskræppe) og den lille (vor Hvid Hestehov) - hvis
hvide Blomster "ligner skønne Draaber" . Det var dog kun
den store Pestilensurt, der blev anvendt mod Pesten. Back
vidste ogsaa, at Planten ikke paa hans Hjemegn (lige saa
lidt som hos os) satte modne Frø. - "Blomsterne visner
og forgaar uden Frugt sammen med Stængelen". Og han
kendte af egen Erfaring, hvor vanskeligt det var at udrydde
Pestilensurten, hvor den engang var plantet. I hans Have
- fortæller han - har en Plante i Løbet af et Aar bredt
sig 3 Alen til alle Sider.
Om Plantens store Anseelse i Middelalderen som Pest
urt vidner de mange tyske Navne, der næsten alle hentyder
til Pesten.- - jeg nævner i Flæng efter "Flora Francica" :
"Neun Krafft", " Krafft-Wurtz" , "Pestilentz-Wurtz" , "Pesti
lentz-Kraut", "Schweisz-Wurtz" , "Petasiten-Haublein" , "Re
gen-Krafft" og "Grosz-Roszhub" .
Mærkeligt nok omtaler hverken Henrik Smid, Simon
Paulli eller Heorik Harpestræng Pestilensurten _i deres Urte
bøger':'), og det er for Smids Vedkommende saa meget desto
mærkeligere, som Hier. Back jo netop er dennes Hjemmels
mand. I en tidligere Artikel har jeg omtalt, at Smids Læge
bøger ikke er originale, men en Oversættelse af Hieronymus
Backs Krauterbuch - eller rettere, Smid har plukket det
ud af Bocks Bog, som han har haft Brug for, idet han dog
lader Planterne følge efter hinanden ganske i samme Orden,
som hos Back, kun udeladende de Planter, som han ikke
kendte her fra Landet. Smid skrev jo sine Lægebøger ikke
blot for de rige, der havde Raad til at søge til Apotekerne,
men han skrev ogsaa for de fattige, - "som icke formaa
oc kiøbe fremmede udlendiske dyrebare Lægedomme", og
der er ingen Tvivl om, at han ved Valget af sine Planter
har taget Hensyn til, om de "hær i vore Land vaaxe" .
I Middelalderen har Munkene og de katolske Præster
drysset deres Lægedomsurter ud omkring paa Gaardene og
lært Menigmand, hvortil og hvorledes han skulde bruge dem
i Sygdomstilfælde. Den Dag i Dag træffer vi disse gamle
'') H . Smids "Tordonnerskræppe" er ikke vor Tordenskræppe, men alde
les afgjort : Burre - Hier. Bocks "Kietten" .
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Lægeplanter i Gærderne omkring Bønderhaverne, og det er
ingen stor Overdrivelse, naar man vil paastaa, at man nu
om Dage kan gaa igennem Landsbyer og konstatere, hvor
der i Middelalderen har ligget en Have.
I Smids Lægebøger findes ingen Beskrivelse af Plan
terne, saaledes som hos Bock, hvis Bog endda er forsynet
med farvelagte Billeder, men det behøvedes sikkert heller
ikke; han havde Lov til at gaa ud fra, at den menige Mand,
som læste hans Bøger, kendte de Planter, han omtalte. Hans
Lægebøger skulde bare være et Huskemiddel til at erindre
Folk om, i hvilke Tilfælde de forskellige Planter skulde bruges.
Naar Henrik Smid slet ikke omtaler Pestilensurten,
endda det er den allermest berømte Pesturt, han, der tilmed
netop lever under en Pestepidemi (han faldt selv som Offer
for Pesten 1 563), maa vi gaa ud fra, at han ikke har kendt
Planten her fra Landet. Det maa være Grunden til, at han
har udskudt den til Trods for Bocks Lovprisning af dens
store Dyder som Pestplante.
Om Planten slet ikke voksede her paa Smids Tid, er
jo et andet Spørgsmaal. Eet er i alt Fald sikkert: - 1 668
var Planten kommen her til Lflndet; thi den findes optaget
i Peder Kyllings Fortegnelse over danske Planter: "Viridarium
danica", og Kyllings Planter anses jo i Almindelighed for
at være gode nok. At den skulde være indført her til Lan
det i Tidsrummet fra 1 546, da Smid skrev sin "skønne ly
stige ny Urtegaardt" og til 1 668, er der vel ikke megen
Sandsynlighed for. Det er mere rimeligt at tro, at Munkene
har faaet Planten indført som Pestplante længe før Smids
Tid, men den har den Gang, som nu, ikke været alminde
lig i alle Dele af Landet, .og unægtelig er den Mulighed jo
heller ikke udelukket, at Planten mangen Gang er bleven
forvekslet med den almindelige Følfod, selv om man skulde
tro, at Pestilensurten vilde røbe sig ved sin Lugt.
Naar man læser om den Strid, som for hundrede Aar
siden førtes mellem de to Botanikere, H o r n e m a n n og
L i e b m a n n , bliver man unægtelig bestyrket i den Tro.
Hornemann vil gøre gældende - hvad der jo ogsaa
stemmer med Nutidens Opfattelse - at Tussilago Petasites,
som man den Gang kaldte Pestilensurten, ikke hørte til
vore almindelige Planter, men at den kun fandtes, hvor den
var indplantet. - Resultatet af Hornemanns Iagttagelser er,
at Planten er almindeligst paa Sjælland; sjælden paa Fyn
og endnu sjældnere i Jylland.
I Modsætning dertil vil Liebmann hævde, at Planten
hører til vore almindeligste Planter, ja, han vil paastaa, at
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den savnes sjældent i vore meget lerede og meget fugtige
Enge, udbredeode sig til alle Sider, hvorved den bliver en
Pestilens for den frugtbare Ager.
Man fristes virkelig til at tro, at Botanikeren Liebmann
forvekslede den almindelige Følfod med Pestilensurten..
Det er ikke uden Interesse i denne Forbindelse at se,
at Dr. H y b e r t z i sin Fortegnelse over Ærøes Planter fra
samme Tid kalder Tussilago farfare for Hestehov. Der er
jo ingen Tvivl om, at det er Følfod, der er Tale om, som
jo ogsaa det latinske N�vn siger, men i saa Fald mangler
Pestilensurten i den ellers meget udførlige Fortegnelse, skønt
denne Plante fandtes her paa Øen. Her er Planten enten
overset eller muligt forvekslet med store Eksemplarer af
den almindelige Følfod. Det skal her bemærkes, at Hybertz
Plantefortegnelse vistnok for en stor Del skyldes den be
rømte Botaniker, Kieler-Professoren, Dr. N o l t e , hvis Ma
nuskript: "Flora von Fehmern 'und Ærøe" 1825, aldrig blev
trykt.

Mindre Meddelelser.
Høst-Vandstjerne (Callitriche autumnalis L.) i Furesø. Da jeg
engang i dette Efteraar trak. Vod i Furesø i Kan ingaards-Bugten, opdagede
jeg, at en Del Grøde, der hang fast i Voddet, ikke, saaledes som jeg først
troede, var Vandpest (Helodea canadensis Rich.), men H øst-Vandstjerne
(Calfitriche autumnalis L.), som j eg ikke før havde set i Furesø. Planten
viste sig at gro i en stor Bevoksn ing ude i Kaningaards-Bugten; tillige
har jeg senere fundet den i Kanalen ved Frederiksdal. Andre Steder i
Søen har jeg ikke haft Lejl ighed til at se efter den siden det første Fund,.
saa jeg ved ikke, om den er spredt over det hele. Den vokser ned til
en Dybde af mindst 2 Meter, men Furesøens Vand er ogsaa meget klart;
i N ovember i Fjor maalte j eg efter længere Tids stil le Vejr en Gennem
sigtighed af 12 Meter, hvilket nok er enesiaaende for en dansk Sø.
Callitriche omtales ikke i C. Wesenberg-Lu nd : Furesøstudier ( K bhn .
1\)17), hverken fra Furesø (Furesøens Vegetationsforhold a f Fru Seidelin
Raunkiær og cand. mag. Boye Petersen, sammenstillet og fqrj'!get af
C. Wesenberg-Lund) eller fra Mølleaaens andre Søer; paa Forespørgsel
meddeler Professor Wesenberg-Lund mig ogsaa, at han a ldrig har set
Callitriche i Furesø. Selv har jeg fisket her i IO Aar, men i det sidste
Par Aar kun meget lidt med Vod : havde Callitriclze været almindelig
før, maatte jeg dog si kkert have bemærket den. Der kan altsaa næppe
være Tvivl om, at den er indvandret i Furesø for nylig.
l Kanalen ved Frederiksdal vokser H øst-Vandstjeme ind mellem
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Vandpest - et betegnende Billede af Nykom lingens Frodighed i Forhold
til den ældre Plantebestand i det havde Vandpesten sikkert ikke ladet sig
byde for en AaiTække siden, da den var ny paa Pladsen !
4.-12. 1924.

C. V. Otterstrøm.

Naturfredning paa Æ be l ø
l "Dansk Skovforenings Tidsskrift"
H ft. 4, 1 924 findes en meget i nteressant Artikel om dette Emne af Pro
fessor J o h n s. H e l m s. Det vil glæde mange af " Flora og Fau na"s
Læsere, at Naturfredn ingsraadet ved energisk Arbejde og ved Velvilje fra
Æbelø's Ejer, H r. Konsul H o f m a n O l e s e n ' s Side har opnaaet at faa
fredet større og m indre Arealer bevokset med Eg, Bøg og Tjørn i Natur
tilstand, et enkelt stort Ekspl. af S t o r b l a d e t L i n d ( Tilia plalypllylla),
et Areal, "Troldeskoven", med stærkt forvredne og forkrøblede Bøge og
Ege i Naturtilstand, 23 store, gamle Ege, hvor E g h j o r t e n holder til,
en stor, vildtvoksende (maaske Landets største) K r i s t t o r n og endelig
Eghjorten, der ikke maa fanges, dræbes eller paa anden Maade forulem
pes. Eghjorten var før i Tiden (for blot 20-30 Aar siden) almindel ig, ja
endog talrig flere Steder her i Landet (Vejleegnen, ved Løjenkær i Odder
egnen, Funderegnen) i men den er i de senere Aar aftaget saa stærkt, at
den nu betragtes som sjælden . j eg besøgte for nogle Aar siden en Egn,
hvor Eghjorten før var almindelig. Nu saas kun en eneste Hun, som sad
paa en Bøgestub, og rundt omkring laa mange H oveder af Eghjortehan
ner. Det er sikkert Fugle ("de skændige Krager" f. Eks.), som her har
været paa Spil. De har ædt Kroppen i men Hovedet har nok været dem
for haardt at bide i.
Prof. Helms' ovenfor omtalte Artikel er ledsaget af smukke B i lleder
af de fredede Partier og Træer.
.

Sigfred Knudsen.

Spurvehøgen er temmelig hyppig her i Silkeborgskovene. Dens
Rede findes hyppigt i Graner i Kanten af en Lysning. To Reder med
Æg har jeg fundet i Lysbro Skov foruden en Del tomme Reder.
Duehøgen er meget sjældnere. Den ses kun af og til. Ved Salten
(en Mils Vej Syd for S i lkeborg) er skudt en ung H u n i September 1924
og en u ng Han 30. Oktober 1924.

Henry Jensen.

En Odinshane

(Piwlaropus l7yperboreus) - ung Fugl - blev

skudt d. 23. September i Fjor . ved Kjellerup.

Cllr. Poulsen.

Sjældne B l adhvepse.

Hartigia linearis S c h. har jeg taget ved Lyngbygaard ved Aarhus
15. og 18.-6. 1922. Den er ny for vor Fauna. Xyela julii B r e b. Ørodde,
Mors 13.-5. 1922. Pampllilius silvaficus L. Mors og Korsør Skov. C/m-

•
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bex femorata L. var. silvarum F. Korsør Skov. Hylotoma coeruleipennis
R e t z . Krabbesholm ved Skive. H. ciliaris L. H øj ris.
Korsør, d . 22. - 1 O. 1 924.

E.

B. Hoffmeyer.

Cordu/egaster ann ula tus Fabr. Af denne vor største og maaske
smukkeste G uldsmed bragte en af mine Elever mig i Forsommeren 1 924
et Eksemplar, som han havde fanget paa Landevejen l idt Syd for Ribe.
Arten er ifølge " Danmarks Fauna" for vort Lands Vedkommende h idtil
kun kendt fra nogle faa Steder i det vestlige J ylland, et Par Steder i
Midtjylland og et enkelt Sted i Nordjylland.
Pyramels cardui Linn., Tidselsommerfugl, der i mange · Egne er
ret sjælden, er almindelig ved Bramminge.
Papilia machaon Linn., Svalehale.
l i l l e Egekrat nær ved Bramminge.

lagttaget i Fjor et Stk. ved et

Helix pomatia Linn. At Vinbjergsneglen ogsaa forekommer i Vest
jylland, blev j eg overbevist om i Fjor, idet jeg da fandt et levende Eks
emplar ved St. Knuds Kirke, der l igger ved Bramminge H ovedgaard.

Bramminge Efterskole, 25.- 1 . 1 925.

P. M. Pedersen.

Maarene i Aarhusegnen.

Skovnwaren findes næppe i de stærkt befærdede Partier af Skovene
nærmest ved Aarhus. Den er nemiig meget sky. Nærmeste Sted, hvor
jeg ved, at ·d en er skudt, er Skoven ved Vosnæsgaard pr. Løgten.
Stenliwaren ( H usmaaren) er lejlighedsvis blevet skudt i V i llakvarte
ret Vejlby Krat N ord for Riis Skov. Den maa nærmest betegnes som
temmelig sjælden.
Ilderen er l igesom de to følgende Arter almindelig. Den er ikke
absolut knyttet til Skoven, men der bor dog Ildere i denne, f. Eks. i den
kratklædte Kystskrænt i Riis Skov. Sandsynligvis bor der ingen I ldere i
selve Aarhus, men undertiden forvilder de sig langt ind i Byen. F. Eks.
blev der fanget en I lder i en Lyskasse paa Clemenstorv.
Væselen (Lækatten) og Bruden følger efter Høst Musenes Træk ind
mod Byen og ses da meget hyppigt, ligesom de da ogsaa ofte dræbes i Regelen formaalsløst. En Væselfamilie har levet i J ernbanedæmningen
i Mølleengen. Bruden har jeg truffet enkeltvis paa Skrænterne ved Aar
hus H ovedbanegaard. D isse to Tilfælde fremdrages for at vise, at Færd
sel ikke synes at forskrække disse Dyr i særlig Grad.
Grævlingen lever i Marselisborg Skov. Desuden har jeg faaet friske
Kranier af den fra Aaby l ige Vest for Aarhus.
Odderen har j eg ikke set nærmere Byen end ved J exen Bæk. J eg
har heller ikke hørt, at den skulde findes langs Kysten.'')
·

Kay Petersen.
�' ) Paa Aarhus nath. Museum findes en ung Odder fra Marselisborg Skov.
R ed .
•
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Litteratur.
E . Lehn Schiøl e r : D a n m a r k s F u g l e med Hen bl il{ paa de i
Grønl and,

paa

Færøerne og

i Kongeriget Island

forekommende

Med megen Spænding har Ornithologerne gennem en AmTække
ventet paa det bebudede Værk om Danmarks Fugle af den højt ansete
Fugleforsker E. L e h n S c h i ø l e r - og n u kommer det. Gyldendal har
udsendt et Prøvehæfte. Vel havde man ventet noget ekstra fin t ; men at
Værket skulde blive s a a mægtigt og s a a pragtfuldt, som det tegner til
at blive efter Prøvehæftet at dømme, havde vist ikke mange tænkt sig.
Det vil, naar det engang foreligger afsluttet, være et aldeles enesiaaende
Fugleværk, som vel i n tet Land kan opvise Magen t i l .
Værket fremkommer i stort Format (38 cm X 29 cm). Papir, Tryk
o. a. teknisk er fineste fint. Der vil udkomme 8 Bind, hvert paa 6-700
Sider med en Mængde Billeder (i l . Bind f. Eks. ca. 200 Tekstbilleder,
91 H elsides Bilag, deraf 50 Farvebilleder). l Løbet af 8- 1 0 Aar skulde
Værket være afsluttet.
Forfatteren til dette mægtige Værk ejer Landets største Privatsam
l i ng af udstoppede Fugle o. a. ornithologiske Præparater, og det er denne
Saml ing (ca. 22000 Ekspl.), der danner Gru ndlaget for Værket om Dan
marks Fugle.
Det omhandler ogsaa Grønlands, Islands og Færøernes Fuglefauna.
Billederne er aldeles fortræffel ige, malede eller tegnede af Kunst
malerne J o h a n n e s L a r s e n , G e r h a r d H e i l m a n n og H e n n i n g
S c h e e l eller er ypperlige G engivelser efter Fotografier.
Det er en stor Fryd for en Fugleelsker at se paa d isse Farvetavler :
Johs. Larsens gen ialt udførte Ænder og Gæs, Gerh. H e ilmanns herlige
Rovfugle (se f. Eks. Glentebilledet) eller Hen. Scheels ypperlige B illeder
(f. Eks. Mellemflagspætter).
Efter Tekstprøverne at dømme v i l Værket b live fuldkomment ud
tømmende. Bestemmelsesnøglerne er klare og skarpe, ledsagede af' sær
deles instruktive Tegninger. For hver Art vil Synonymer bl ive nævnt
saavel som dens N avn i Danmark, Grønland, Island, paa Færøerne og i
alle vore N abolande. Baade i Tekst og Billeder vil der blive taget særligt
H ensyn til Fuglenes Dragt og Dragtskifte (Han og H un, Dununge, U ng
fugl, ældre og gammel Fugl, Vinter- og Sommerdragt).
l . Bind vil omhandle Ænder, G æs og Svaner; det udsendt!s i For
aaret 1 925 ; de øvrige B i nd med ca. l Aars Mellemrum. Prisen et' 250
Kr. pr. Bind (kartonneret) eller 265 Kr. (indbundet), men for at lette An
skaffelsen vil man kunne faa Værket ved at betale henholdsvis 20 eller
22 Kr. om Maaneden.
Sigfred Knudsen.
Arter.

Sven Ekman : Dj urvlirldens utbredningshistoria paa Skandina�

Stockholm, Albert Bonniers forlag 1 922. 6 1 4 Sider, 1 42
Kort (incl. enkelte Figurer). Pris 50 Kr. svensk.
Ved den ovenfor citerede Bog af Docent i Uppsala, Lektor, Fil. Dr.

viska halvon.
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Sven Ekman, har· den skandinaviske biologiske Litteratur faaet en virke
l ig Berigelse. Ganske vist handler Bogen om Sverige og Norge og altsaa
ikke særlig om Danmark ; men da Dyregeografi ikke kan dyrkes med
Henblik paa et enkelt Land uden at tage H ensyn til Omgivelserne, er
Fin land og Danmark taget med overalt, hvor S�mmenhængen fordrer det,
og
Resultatet er blevet et Værk, som ingen dansk Naturhistoriker med
,
Interesse for sit eget Lands Dyregeografi kan undvære.
Der er ikke taget H ensyn til den egentlige Havfauna, kun til Land
jordens og de ferske Vandes Dyreliv samt Kysterne og Østersøen, og da
Hvirveldyrene af let forstaaelige Grunde er de bedst kendte, er Hoved
vægten lagt paa dem, medens de hvirvelløse Dyr væsentlig kun er repræ
senterede ·ved udvalgte Typer.
Bogen er delt i tre Afs n i t : det første indeholder Dyrearterne ordnede
i geografiske Grupper efter deres Udbredelse, det andet omhandler de
fysiske Aarsager til Udbredelsen samt Faunaens H istorie, og i det tredje
gives en Karakteristik af de forskellige Regioner. Det er i Sandhed impo
nerende, hvor meget Stof det er lykkedes Forf. at faa med ; der er saa
ledes detaillerede Oversigter over Udbredelsen af hvert eneste Hvirveldyr,
forsynet med K ildeangivelser, og en Rigdom af Kort over enkelte Arters
Forekomster hjælper til Forstaaelsen. E n kelte af de geografisk set mest
interessante Dyr faar en særlig indgaaende Omtale ; dette gælder f. Eks.
Birkemusen, der i sin Egenskab af Relikt fra Steppetiden har faaet over
4 Sider samt 2 Kort.
Afsnittet om de marine Relikter forekommer mig at være et af de
mest interessante. H er er som I ndledning givet en Fremsti l l i ng af Øster
søens og de tilgrænsende Landes Tilbl ivelseshistorie ; dernæst gaar Forf.
over til en Forklaring af Begrebet Relikt, som han definerer saaledes :
en Art er Relikt indenfor et bestemt Omraade, hvis dens Tilstedeværelse
der nødvendigt forudsætter, at den selv eller dens Stamform er blevet
ti lbage i det paagældende Omraade under Naturforhold, der nu er frem 
mede for d e n . lshavsrel ikterne (J : de Arter, d e r er blevet tilbage i Øster
søen eller i Ferskvandssøer i de omgivende Lande fra den Periode af
Istiden, da hele Skandinavien laa lavere end nu, saa at Østersøen tværs
over Finland stod i aaben Forbindelse med lshavet) behandles meget i nd
gaaende og sammenlignes med deres arktiske Stamformer.
De fysiske Forhold (Temperatur, Vegetation, osv.) gennemgaas ud
fØI'ligt, da Dyreverdenen er i høj Grad afhængig heraf; men hvad det i
Virkeligheden er, der bestemmer en Dyrearts U dbredelse, ved man j o
endnu kun uhyre l idt om. At Temperaturen e r a f stor Betydning, maa
anses for give t ; men hvilken Temperatur er d�t, som er den afgøren d e ?
Er d e t M i n imums- eller Maximumstemp., eller hvad ? Som et særlig grelt
Eksempel paa, hvor varsom man skal være med Benyttelsen af konstru
erede " Middeltemperaturer" anfører Forf., at det selvindlysende er aldeles
uden Betydning, hvorledes Vintertemperaturen er paa de Steder, hvor
Trækfugle yngler om Sommeren, og den Slags Spørgsmaal har man tid-
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!igere utvivlsomt opfattet altfor skematisk. Her er et Omraade, hvor der
i Fremtiden er uhyre meget at gøre, og Forf. indfører Udtrykket Existens
økologi som Betegnelse for de Faktorer, der bestemmer Pladsen og Ud
strækningen af det Omraade, som en Art er i Stand til at bebo.
Til Værket er knyttet en mægtig Litteraturfortegnelse og en alfabetisk
(svensk, norsk og lati nsk) Navnel iste, saa at man let kan finde sig til
rette, hvis man søger noget bestemt. Men det er ikke alene baseret paa
Litteraturstudier og paa Forf.s egne Iagttagelser, thi "en meget væsentlig
Del af vort Kendskab til d isse Dyrearters Udbredelse stammer nem l ig
fra Personer, som har drevet deres Studier uqe i Naturen ved Siden af
et Arbejde, der eller§ ikke har haft meget med Naturvidenskab at gøre,
eller disse Studier har af andre Aarsager ikke givet dem nogen materiel
.
Fordel, men tværtimod ofte været forbundet med direkte Ofre af Tid og
Penge.
Paa hvilket Tl'in vilde Fau nistiken og dermed Dyregeografiens
G rundlag ikke have befundet sig uden saadanne Personers uegennyttige,
kun af Interesse baarne Arbejde ?" Forf.s Bemærkning om, at denne
Side af Zoologien i de senere Aartier i· høj G rad er blevet forsømt af de aka
demisk uddannede Zoologer, kunde vi vist ogsaa her i Landet tage os
ad notam !
Ovensiaaende er ikke og kan ikke være noget Referat af Sven
Ekmans Bog, men skulde tjene til at gøre danske Naturhistorikere op
mærksomme paa, at det et: et Værk, som det lønner sig at stifte Bekendt
skab med. Og det nytter ikke at henvise til, at den kan søges i de of
fentlige Bibl ioteker, thi efter Accessionskatalogen findes der kun et eneste
Eksemplar i Danmark (nem l ig paa U n i versitetsbibliotheket i København).
Prisen er jo nok ret betydelig, men kan ikke kaldes urimelig, naar der
tages Hensyn til Bogens Størrelse og Udstyrelse, og den er næppe nogen
virkelig H i ndring for, at offentl ige Bibl iotheker eller i nteresserede Privat
personer kunde anskaffe den.
Zoologisk Museum, København.

K. Stephensen.

Hvorledes l ærer man Fuglene at kende. Af P. Skovgaard. En
ældre Mand, hvis Eksamen - ogsaa i N aturhistorie - sikkert var i bed
ste Orden, spurgte m ig engang i fuldt Alvor : Hvordan kan man egentlig
kende Forskel paa en Skovskade og en almindelig Skade ! Det hører n u
dog t i l Sjældenhederne, at Folk forveksler t o Fugle, der l igner h i nanden
s a a l idt, som de to gør det. Forveksl ing af Stær og Solsort er mere . al
mindelig, men dog forstaael ig. Enhver Orn itholog har ofte været stillet
over for Spørgsmaalet : H vorledes lærer man Fuglene at kend e ? Og Re
daktøren af " Danske Fugle", H r. P. Skovgaard, har nok derved faaet
Ideen til sin Bog, der paa 52 Sider omtaler - ganske kort, men træf
fende
200 danske Fugle. Bogen er ikke større, end at man kan have
den i en Lomme ; den er rigt i l lustreret, idet ca. 1 00 Arter er afbildet
(Skitser efter N aturen, tegnet af Forfatteren). En Del af Fuglene er gen
givet nyvende eller svømmende. Der er ikke lagt saa stor Vægt paa U d -
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førelsen som paa at fremstille det for Fuglen karakteristiske, og det er i
de fleste Tilfælde opnaaet. Man mærker Forfatterens store Fuglekendskab,
og Begynderen vil have stor Nytte og G læde af hans Bog. Den har des
uden den Fordel, at den kan faas for smaa Penge. Lettest faar man den
ved sammen med Bestillingen at indsende Kr. l ,65 til Forfatteren :
P. Skovgaard, Skovbo, V i borg.

Sigfred Knudsen.

Ferskvandsfiskeribladet, Medlemsblad for Ferskvandsfiskerifor
eningen, udgaar een Gang maanedlig og redigeres af mag. scient. C. V.
O t t e r s t r ø m , Frederiksdal v. Lyngby. Foreningens Aarskontingent er 6 Kr.
Ferskvandsfiskeribladet gaar med 1 925 ind i sin 23. Aargang.
J a nuarhæftet i ndeholder bl. a. en meget i nteressant Artike l : "Den
kunstige Befrugtn i�g og Klækning i de sidste 200 Aar", skrevet af Redak
tøren. Der gøres udførligt Rede for de forskell ige Metoder for kunstig
Befrugtning og Klækn i ng i de forskellige Lande, og sidste Afsnit af Ar
tiklen omhandler Klækningen i Danmark, der er et af de faa Lande, i
hvilke den kunstige Befrugtning ikke er blevet selvstændig opdaget og
dog et af de Lande, der har haft mest Glæde deraf, hvorfor der ogsaa er
god Grund til for os at m indes den Mand, Tyskeren S t e p h a n L u d v i g
J a c o b i , der i Aar for 200 Aar siden begyndte paa sine Forsøg med
kunstig Befrugtning og Klækn ing.

Sigfred Knudsen.

Udkomne Hæfter.
Naturens Verden : Decemberhæftet 1924. j. O. Bøving- Petersen :
W a l d e m a r D r e y e r , Carl ' Mar. Møller : N y e R e t n i n g s l i n i e r i
S k o v b r u g e t I I , A. Opperman n : S k o v b r u g e t s F o r s ø g s v æ s e n ,
Anmeldelser, M indre Meddelelser, Stjernehimlen i December 1 924.
januarllæjtet 1925. Vilh. J e nsen : C a r l J u l i u s S a l o m o n s e n
Rich. Ege : O m H a a r k a r r e n e s A n a t o m i o g F y s i o l o g i , Ruben
Anderse n : N o g l e B e m æ r k n i n g e r t i l H ø r b i g e r s G l a c i a l k o s 
m o g o n i , Ruben Andersen : M a r s k a n a l e r n e , H i lmar Ødum : L i d t o m
A t l a n t e r h a v e t s S t y r k e , Fra I nstitutioner og Foreninger, A n meldel
ser, Stjernehimlen i Januar 1 925.
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Udstopning af

Præparere d e Insekter

Fugle og Pattedyr
bedst og billigst.
S t o r t Laget· a f alle S l ags zoo logiske
Præparater

Lil

Insektnaale
Ketscheringe

.J o h s.

AARHUS

St. Torv IO 2

Præparatglas

tiJ

I ns e k ter se n d es

Konservator

Tørveplader

tiJ

billigste Priser.

U n d e rv i s n i ngsbrug.

- Forlang Tilbud. -

tiJ

Spæn detræ

ge rn e

til

Udvalg.

L arsen
Telf. 5944
,

r

N at u ra l i es a m l ere !
III. P r i sk u ra n t Nr. 6, i n d e h o l d e n d e Red sk a be r f o r
Entomologi, Bota n i k, Oologi o g Ornithologi,
t i l se n d e s p a a F o rl a ngen d e .

Harald Børgesen,
Fre d e r i k s bergg a d e 28,

Kø b e n h a v n ,

-

T l f. C e n t r a l 689.
.J

En sjaelden Fugl
faar De

udstoppet

smukkest

og

største Præparationsforretning.
saavel
til

skindlagte

videnskabelig

som
Brug.

bedst i Skandinaviens
Stort og

udstoppede
-

ftnt Lager af

Pattedyr

Leverandør

til

og

Fugle

Skoler

og

Museer i Ind- og Udlandet. - Ill. Prisliste g r a t i s.

Konservator Hansen, Herning. Telf. 335.

C h r. Aaboe Søren sen, S i l k e b o rg.
Telefon

297.

Vestergade

1 1 7.

Prima Udstopning af alle Arter Fugle og Dyr.
Levering til Skoler af
Mirtisteriets

de

udstoppede Fugle

der

iflg.

for

nødvendige til Undervisningen .

Tilbud gives.

Cirkulære

og Pattedyr,

anses

Altid stort Lager til Salg.

Eftersyn og Reparation af zoologiske Skolesamlinger udføres.
Konservator Aaboe, Silkeborg.

Postadresse :

Formænden e for de fire Pro vinsforeninger er:

Lærer
Lærer

Ingerslevs Boulevard 4 , Aarhus (Jylland),
Højelse, Lille Skensved (Sjælland), Lærer
P. J. Pedersen, Bogense (Fyen) og Lærer L. Kring, Nykøbing F.
(Lolland-Falster) ..
J. Kr. Findal,
L.

P. Jensen,

kan faas v. Henv.
til V. S i g fr e d K n u d s e n , Villa " Fyen", Aarhus. De 12 første
Aarg. (1899-1910) koster samlet 15 Kr. ; de 14 senere (1911-24)
koster tilsammen 48 Kr. Prisen for enkelte Aargange ligger
mellem 2,50 Kr. og · 5,00 Kr.
Enkelte Hefter 75 Øre.

Alle tidligere Aargange af "Flora og Fauna"
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