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Sommerfugle som Storflyvere.
Af H a n s H a r t v i g S e e d o rff P e d e r s e n.

Ved at gennemlæse de Bemærkninger, Hr. C. S. Larsen
knytter til Fundet af Erebus odora i Faaborg, kommer jeg
uvilkaarlig til at mindes de Øjeblikke, hvor Sommerfugle har
hilst mig velkommen lir Troperne midt ude paa Havet, og
flere Døgn før Kystens Palmestrimmel løftede sig over Syns
randen.
I 1 925 foretog jeg en Rejse til Ceylon ombord paa en
dansk Trampbaad, jokohama, hvis Udkig og vagthavende
Styrmænd var indforstaaet med, at jeg skulde purres øje
blikkelig, hvergang noget mærkværdigt viste sig "i Vand
skorpen". Til Erstatning for hyppigt afbrudt Nattero, bevarer
jeg nu en Række uforglemmelige Billeder af legende Storfisk,
lysende Plankton og den natlige Fangst af udmattede Flyvere
- Ugler, Falke og Hærfugle - der gjorde Strækninger af
Turen med som blinde Passagerer, - "stove aways" som
Søfolkene kalder dem. Fuglejagten stoppede af sig selv mel
lem Perim og Sokotra. Og bortset fra Kap Guardafuis
Springere og en blæsende Hval i Gulf of Aden var Oceanet
mellem Africa og Ceylon mærkelig dødt. jeg havde ingen For
ventninger om flere zoologiske Oplevelser, da anden Styrmand
en Nat - tre Etmaal fra Colombo - purrede mig ud med
den overraskende Replik: "Der er Sommerfugle i Bestik
lukafet." Samme Styrmand havde tillagt sig den ubehagelige
Vane at bringe Afveksling i sin ensomme Nattevagt ved at
vække mig for ingen Verdens Ting; men da Heden alligevel
gjorde al Søvn umulig, forlod jeg Køjen og drev op paa
Broen. Og virkelig, for en Gangs Skyld havde han holdt sig
til Sandheden. Omkring de elektriske Pærer flagrede en
prægtig tropisk Sværmer, ildrød og fløjlssort, en Aaben
baring af svævende, stoflig Pragt. Styrmanden og jeg sup
plerede os med "Gnisten", og ved fælles Hjælp fik vi ind
fanget Dyret. Det var - som jeg senere fik konstateret et Eksemplar af den giftige Pharmacophagus dasarada, der
udmærker sig ved sine smukke Advarselsfarver (gengivet i
Bergsøe: "Fra Mark og Skov", Bd. II, Pag. 1 46 ).
Hvorfra Sommerfuglen var kommet - Fastlandet, Male
barøerne eller Ceylon - lod sig ikke konstatere. jeg har
paa Ceylon kun truffet den i en "færdig" Insektkasse, men
en Amatørentomolog, der næsten intet kender til Tropens
Sommerfugleverden har Nytte af at vide, at de Samlinger, der
tilbydes ham paa Ceylon af omvandrende - haandværksmæs
sigt set fortrinlige - Konservatorer, ofte er spækket med in
diske Eksemplarer, selv om de udgives for rent lokale. Det
hindrer den ukyndige i at drage altfor forhastede Slutninger.
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Flora og Fauna har blandt sine mange Opgaver den : at
være Bindeled mellem den interesserede Lægmand og den
vidende, erfarne Forsker. Som Repræsentant for den første
Kategori efterlyser jeg hos den anden nogle orienterende
Bemærkninger angaaende Sommerfuglenes Flyveevne. Naar
jeg siden har truffet Sværmere midt ude paa Oceanet har
flere Spørgsmaal meldt sig hos mig. Er det umuligt, at Som
merfugle skifter fra Skib til Skib, fra med- til modgaaende
og paa denne Maade overkommer de lange Stræk - ganske
som udtrættede Fugle, der med et Tak for Opholdet forlader
Dæk og Rigning, og slaar sig ned paa en forbipasserende
Damper. Og er der ikke Rimelighed for, at Insektsamfundets
imponerende Flyvere i Reglen er udklækket ombord; - saa
godt som altid optræder de enkeltvis, naar man møder dem
"midtvejs" . jeg gør her den Bemærkning, at jeg ombord paa
Skibe, der gaar i oversøisk Part, altid har paatruffet tropiske
Insekter - dog kun Biller - ved Afgangen fra europæisk
Havn; sidst nu i januar, hvor et ikke ringe Antal Coprabiller
fejrede Nytaarsaften ombord paa M/S " Fionia" i Antwerpen.
Sommerfuglenes Flugt i en god dansk Blæst fastslaar til
fulde, at deres Flyvestyrke er eminent, og min Formodning
om, at deres tropiske Fæller lod sig b æ r e af Monsunerne
fik jeg af kræftet i Marts, hvor en middelstor Dagsværmer
fulgte vort Skib o p m o d Vinden (Styrke 5), skønt Baaden
selv gjorde den ret antagelige Fart af mellem 1 3 og 1 4 Knob.
jeg observerede Sværmeren et Par Timer og saae den uven
tet gaa i Søen. Dog forekommer det mig, at man ikke paa
Grundlag af et enkelt Erebus oclora-Fund paa Tristan da
Cunha tør fastslaa, at Dyret har naaet denne fjærne Ø ved
egen Hjælp. Muligheden for Fribefordring har ihver.tfald
været til Stedet. - I Otto Fabricius' Fauna Groenlandica
forekommer under Beskrivelsen af Ravnen følgende Linjer,
som Ad. S. Jensen med Rette har fremhævet, og som her
gengives efter Helms' Oversættelse :
"Ofte bringer den Skaldyr med sig op paa Fjeldtoppene
og knuser dem der. Maaske mange Forsteninger har denne
Oprindelse."
Disse Ord, der i lige Grad maner til Udsyn, Forsigtighed
og Spejden efter Muligheder (og som man maaske vil faa
Grund til at mindes, naar ældre Fossilfund tages op til Re·
vision ) har paa nyttig Maade dæmpet min lægmandsmæssige
Henrykkelse, hvergang Tropens vingede Gesandter modtog
mig midt paa det aabne Hav. Og jeg har ofte stillet mig selv
det Spørgsmaal, som jeg nu gennem Flora og Fauna haaber
at faa besvaret: findes der en virkelig afprøvet Observation,
som, med skyldigt Hensyn til andre Muligheder, tør fastslaa,
at de Dagsværmere, som den søfarende møder paa sine Tog
ter - midivejs i et Verdenshav-, bør være for rette Ocean
flyvere at regne?
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Danske Vegetationsbilleder.
· Af S v e n d A n d e r s e n.

8. Nagetsti Holter.

Lolland er bekendt for sin Fladhed og Frugtbarhed. Møder
man derfor uden nærmere Kendskab til Vegetationsforholdene
paa denne Ø, der i den almindelige Bevidsthed staar som de
store Landbrugs og Sukkerroedyrkningens Hjemsted, over
raskes man behageligt ved at finde en langt større Afveksling
i Terrænet, end man egentlig kunde vente. Flade og tillige
frugtbare Egne gives der ganske vist, men selv hvor disse som
i det sydvestlige og sydlige Lolland bliver mest udprægede,
f. Eks. i Egnen ved Rødby Fjord, skaber den sandede Kyst med
dens Digegrave og lave Forklitter, de fede lerede eller magre
sandede Syltenge ejendommelige Plantesamfund. Andetsteds
paa Øen træffer man Skove med Morbund, Moser med Hede
præg, og hertil kommer saa de paa lavt og frugtbart Rulle
stensler liggende Skove med en Frodighed af Planter; selv
Agrenes Ukrudtsflora og Landsbyernes og Vejkanternes Rude
ratflora har deres Særpræg.
Som Fødeø for en af forrige Slægtleds bedste Kendere af dan
ske Planter - Professor E. R o s t r u p- er Lolland i Grunden
allerede tidligt blevet ret godt undersøgt floristisk og Resultatet
fastlagt i den af Rostrup i 1 864 udgivne Afhandling "L o 1 1 a n d s
V e g e t a t i o n s f o r h o l d". For sin Tid og sin Ø var denne
Lokalflora omhyggeligt udarbejdet og temmelig fuldstændig.
Naturligvis har Tiden udfyldt en Del Lakuner i Plantelisten
og navnlig ændret den floristiske Statistik, som det dengang
var brugeligt at indføje i Lokalfloraerne til Sammenligning
med andre af Landets Egne, som kunde anses for tilsvarende
godt undersøgt. Hertil har navnlig bidraget den bedre Under
søgelse af Østlolland, der jo som bekendt laa fjernest for
Rostrup i Forhold til hans Hjem ved Nakskov. Det er derfor
forstaaeligt, at Rostrup ikke har kendt og i sin Flora følgelig
ej heller omtalt den lille afsides Plet, fra hv'ilken vi denne
Gang henter vort Billede.
Møen har sin Klint, der i mægtige bøgeskovklædte Klippe
formationer vender sin stejle Kridtskrænt ud mod den aabne,
sommerblaa Østersø, dannende et af de skønneste Landskaber
i vort Land som ved Østersøens Kyster i det hele taget.
Lolland har sine Nagelsti Holter. Det kunde synes noget søgt
at sammenstille disse to i Ydre saa aldeles forskellige Lokali
teter med hinanden, og dog har de eet Forhold fælles : Kridtet.
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bg endnu eet, der dog er afledet heraf, nemlig det, at Vegeta
tionen er præget af Kridtbunden. Hermed hører ogsaa enhver
Sammenligning op. Thi denne Lollands eneste kendte Kridt
lokalitet (botanisk set) bestaar af flade, kun lidet over Havets
Niveau hævede Strandenge med lidt smaabakkede Fælleder
eller Overdrev, med spredte Stumper Krat af Tjørn, Hassel,
Eg m. m., gemt hen paa Nordsiden af den lille afsides Vig
ved Guldborgsund, i hvilken Flintinge Aa udmunder nogle
Kilometer syd for Nykøbing-Broen. Stedet er i det hele saa
jævnt og almindeligt og uanselig! af Ydre, som en interessant
Naturlokalitet naturligvis helst skal være for op til Nutiden
at have kunnet undgaa Floristernes Opmærksomhed. Mine
Venner i Nykøbing, Lærer L. Kring og Læge Jonas Olsen;
har opdaget denne ejendommelige Plet, og sidstnævnte har
været min Ledsager og Fører dertil ved et Par Besøg i Som
merens første Halvdel.
Nu maa man ikke tro, at Kridtet ligefrem falder en i
Øjnene, naar man over den lave, vandfyldte Eng med Besvær
har manøvreret sig ud til "Kridtbjergene" , de næppe mere end
3-4 Meter over Havets Flade naaende Rygge af Overdrevet,
der udadtil atter gaar jævnt over i den ganske lave Strandeng
imod Vigen. Maaske ser man overhovedet ikke Kridtet selv,
men det ligger ganske nær, sine Steder næppe 1/4 Meter,
under Overfladen, hvilket man kan konstatere i de enkelte
gravede Hulier, der findes. Det ses da tillige, at Kridtet er
hvidt og fast og iblandet temmelig megen Flint.
Prægtig er Floraen paa disse Kridtenge i Forsommeren
med dens mange Orchideer. Det er ret naturligt for en stor
Del andre Arter end i de høje Klinteskove paa Møen. Me
dens det der er Skovarterne blandt Gøgeurternes Famlie,
der dominerer, er det her Engarterne. Først og fremmest
trælfer vi Salep-Gøgeurten (Orchis morio), varierende i Farve
nuancer af Rødt, men enkelte Individer har grønligt-hvide
og andre helt hvide eller lyst kødrøde Kroner; desuden Eng
Gøgeurterne Orcl1is lalifolius og O. incamatus. Den tynd
aksede Gøgeurt (0. masculus) og lidt senere den plettede G.
(0. maculatus) kommer endnu til, disse dog mest paa den
højere Bund. Talmæssigt hyppigere end disse sidste er dog
Fliglæbe (Lislera ovala), der er meget almindelig saavel i
IS.rat som paa aabne Enge. Er man heldig, kan man finde
nogle faa Pukkellæbe (Herminium monorchis), hvis den ikke
er udryddet af Botanikere. Eftersøges bør af Orchideer (som
altsaa i k k e er fundne ) paa denne Lokalitet Orcl1is ustulatus
og Spiranlhes, for hvilke jordbunden er som skabt paa disse
Enges højere Bund.
Hvor Orchideer trives paa Enge, er der ogsaa en rig Flora
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af Carex. Dette gælder ogsaa her, især i de mere vaade Dele
af Engene. Karakter- og Dominansarter er : Carex distichia
og panicea samt stedvis ogsaa Goodenoughii; subdomine
rende C. glauca, Oederi, Hornsclwchiana, dioeca og puli
earis; nærmere mod Stranden C. pulchella og C. elistans i
Mængde. Ret hyppige er endnu C. hirla, caryophyllea og
remola; mindre C. aculiformis, lepidocarpa og nemorosa;
mellem Gederi og pu lchella forekommer der Mellemformer.
De spredte Smaakrat synes at være Rester af Egeskoven
med Hassel og Tjørn ( Cralægus -Arter, Frunus spinosa, lidt
Rubi) som Underskov. Egene (robur) er nu de faa, og Bund
krattet det fremherskende, blandet op med lidt Rødel, Hyld
og Ask, en Del Rhamnus og Yiburnum, Kaprifolium og en
Del Pil (Salix cinerea, caprea, alba samt ret hyppigt p u r
purea). Der er ret tydelige Tegn paa, at Kratskoven har
dækket større Dele af de nu aabne Overdrev, idet Skovplanter
er almindelige paa disse. Dette gælder Arter som hvid Ane
mone, Alm. Læbeløs, Haaret Viol og Eng Viol (Viola hirla
og Riviniana), Fladstjernerne Stellaria holoslea og pallida,
Korsknap, Skvalderkaal, Geum-Arterne med Hybrider, Nyre
bladet Ranunkel (Ramwculus auriconws) og Bjørneklo (He
racleum sphondylium). l selve Krattene findes desuden en
Del mere stavnsbundne Skyggearter som Bingelurt, Trenervet
Sandvaaner, Skov-Galtetand, Lund-Rapgræs og temmelig rigelig
Blaabær- Kiynger (Rubus caesius). Ørneøje (Aracium) og
Fjernakset Star (Carex remola) gaar fra Krattene ud i Sum
pene indenfor Fælleden, hvor Saltvandet ikke naar ind.
Hvad der virker paafaldende ved en Vandring gennem
dette Terræn, er den stadige Skiften af Planteassociationer. En
Række af Faktorer virker ogsaa hen til at frembringe For
skellighed: Fugtighedsgraden, salt eller fersk Vand, Skygge
forhold, Ekspositionen, Kridtbunden. Resultatet bliver en
Rigdom af Smaabilleder : her en stump Orchidemark, saa en
vaad Plet med Stargræsser, hist Saltvandseng, her Fersk
vandssump, Saxifraga Fælled, Harrii-Eng, Hotlonia-Grøfter,
en Skovbund uden Skov med Anemoner og Primu la, Ajuga
og Arachzm. Interessant er f. Eks. Overgangsbæltet mellem
Fælled og Sylteng. Her staar i rigelig Mængde Eng-Skær
(Serratu la), de to Kragekloarter Ononis repens og O. spi
nosa med Hybrider (0. spinosa X repens), Mangeblomstret
Ranunkel (Ranu nculus polyanthenws), af Skærmplanter
Kommen (Carum carvi), den kommenbladede Seline (Seli
n zzm carvifolium) og Pimpinelle (Pimpinella Saxifraga), af
Kurvblomster vore to almindelige Knopurter (jacea og sca
biosa, sidste sparsom ) og Korthoved-Tidselen (Cirshzm
acaule). Den skønne Knoldet Mjødurt (Filipenchzla hexa-
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pelala), der er sjælden paa de sydlige Øer, optræder her i
meget smuk Vækst og er en af Overdrevets Prydplanter;
Mose-Bunke (Deschampsia caespilosa) er sine Steder en af
dets Karakterarter.
Paa den lavere Bund imod Vigen finder v.i lav, fast Strand
eng med Harrit (Juncus Gerardi), spækket med kraftige
Kolonier af dens robuste Slægtning Strand-Siv (J. marilinws).
Omtalt er allerede fra denne Bund de tre Stararter clislans,
pulchella og nemorosa (maaske tillige den ægte Carex uul
pina), men her forekommer adskilligt mere. At saa almindelige
Arter som Sandkryb, Borst og Strand-Trehage findes er
næsten selvfølgeligt; mere nævneværdige er Arter som Dansk
og Engelsk Kokleare (Cochlearia danica og anglica), Vild
Selleri (Apiwn), Stivhaaret Ranunkel (Ranunculus sardous),
den smalbladede Kællingtand (Lotus lenuis) og Mælkebøtte
Arten Taraxacum balticwn, der vel fortrinsvis er knyttet
til Strandengene i Østersøegnene. Paa de laveste Pletter er
Kogleaks-Arterne fremherskende, især Seirpus mfus og uni
ghzmis, ved Bredden af Vandet tillige Sc. maritimLIS og Ta
bernaemonlani; paa Myretuerne og lignende Steder træffer
man et Par smaa Cerastier : den ensidigt-stængelhaarede Vari
etet af Alm. Hønsetarm holosteoides og den lille kirtelhaarede
Ceraslium glutinosum; desuden Rank Firling (Sagina mari
lima ) og de smaa gulblomstrede Kløverarter.
Gaar vi nu op paa den højere Bund, Overdrevets lave
Ryg, hvor Kridtet ligger tæt op under Overfladen, møder vi
et andet Plantesamfund, Gulaks (Anlhoxanlhwn) og Dunet
Havre (Aveiw pubescens) er her de mest fremtrædende
Græsser, Ranunkler (acer og bulbosus), Kornet Stenbræk
(Saxifraga gramzlata ), og stivhaaret Borst (Leonlodon hi
spidus) er almindelige, hvilket ogsaa kan siges om den almin
delige Syre og en haaret Form af den hvide Oxeøje. Flere
Arter af Løvefod danner et grøngult Islæt i Græsbunden:
Alchimilla minor og alpesfris hyppige, sparsommere pube
scens og vistnok pralensis. Engelsgræs· (Armeria) danner
sin rødviolette Stribe mellem Fælled og Strandeng, blandende
sig ind i Serralula-Asso.ciationen tillige med Arter som Tre
nervet Snerre (Galhzm b01·eale) og Nyse-Røllike (Achillea
plarmica). Mælkurt (Polygala uulgare) er hyppig· i flere
Farvenuancer, og de almindelige Mælkebøttearter (Taraxa
cwn) huserer naturligvis overalt paa den højere Bund. De
for kalkholdige Enge almindelige Hjertegræs, Vild Hør og
Brunelle savnes ikke, og desuden kan man træffe den lille
Saxijraga lridaclyliles og den ægte Læge- Baldrian ( Valeri
ana off'icinalis). Af Violer, der ikke er meget fremtrædende,
finder man foruden de allerede nævnte Haaret Viol og Viola
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lidt V. canina. Den nye Art V. rupeslris bør
eftersøges her, da Bunden vist egner sig fortræffeligt for den.
I de meget vaade Lavninger indenfor " Højdedraget" er
Engfloraen helt ferskvandsagtig; af ikke foran nævnte Arter
finder man Vibefedt i stort Antal, Leverurt (Parnassia), et
Par Padderokker (Equiselum palustre og limosum), et Par
Tidsler ( Cirsiwn oleracewn og pahzslre), megen Tvebo
Baldrian (Valeriana dioeca), de to Arter Eng-Forglemmigej
(ivfyosolis scorpioides og caespilosa) og Troldurt (Peclicularis
paluslris). Af mindre almindelige Planter kan man træffe
Kær-Fladbælg (Lalhyrus palustris), den smukke Ranunkel
Skeblad (Alisma ranunculoicles) og de anselige Ranuncula
ceer Gul Frøstjerne ( Thaliclrum flavwn) og langbladet Ra
nunkel (Ranunc11lus lingua). Af Frøstjernerne findes i Engene
foruden den sædvanlige flavum en Varietet silveslJ·e Asch.
med mere smalt-kileformede Blade, der er mere mørkegrønne
og lidt læderagtige og i Randen indrullede, paa Undersiden
graalige; denne Form findes vistnok spredt paa Øerne og
har maaske enkelte Steder givet Anledning til Forveksling
med Th. simplex.
jordbundens Sammensætning er formentlig Aarsagen til,
at der findes et ikke ringe Antal af de Planter, der mest
hører hjemme paa den hedeagtige Moses Bund: Vandnavle
(Hyclrocolyle), Sump- Kællingtand (Lotus uliginosus), Tor
mentil og Djævelsbid hører til dette Element, lidt Blaatop
(Molinia) ligesaa, Tandbælg (Sieglingia) og nedbøjet Ranun
kel (Ramwculus flamnwla) kan vel ogsaa regnes hertil, for
uden af de allerede nævnte Hunde-Viol, Loppe-Star, Pimpi
nelle, Plettet Gøgeurt, Vibefedt og maaske enkelte flere. Lidt
Fesluca ovina forekommer ogsaa.
De vandfyldte Skelgrøfters Flora er præget af Bel'lzla og
Hollonia, Ærenpris-Arterne Veronica beccabunga og et enkelt
Sted anagallis aqualica, Balrachium og Sødgræs (Glyceria
fluilans og plicala). I Vandhuller træffer man Chara (hispida).
Hertil kommer endnu en Del almindeligere Urter som Rød
og Eng-Svingel, Rapgræs, Coronaria og Caltha, Alm. Mjødurt
og Vand-Mynte, Bukkeblad, Engkarse, Kær-Seline og Kær
Trehage, Kæruld, Kamgræs, Eng-Rottehale, Krybende Ranun
kel og Alm. Kællingtand, Tidsel- og Vejbred-Arter, Rød og
Bugtet Kløver, flere Galiwn -Arter, hvoriblandt venzm, Thymus
chamædrys, et Par Frytle-Arter, Femfingerurt og Gaase
Potentil; maaske noget bundet til Kridtbunden er Arterne
Gul Fladbælg, Blære-Smelle og Nældebladet Klokke. Slægten
Hieracium er kun repræsenteret af de smaa Arter pilosella
og auricula. Af nogle mindre hyppige Arter kan til Slut
nævnes Faablomstret Kogleaks (Scirpus pauciflorus), Liden
Riviniana
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Pindsvinknop (Sparganiwn minimum), de to Hejrearter Bro
mus racemosus og B. erectus, Firevinget Perikum (Hyperi
cum acutwn) og Pengebladet Fredløs (Lysimachia nummu
laria). Mod Vest, ind imod Aadalen, taber Engenes Særpræg

sig, og her dominerer Skjaller stedvis paa Enge af mere ens
formig Type.
Som hidtil forgæves søgt paa Nagelsti Enge vil jeg anføre
følgende Planter, der i andre Egne ofte træffes paa Enge af den
ne Type, især paa noget kalkblandet Bund : Avena pralensis,
Calabrosa aquatica, Arabis hirsula, Cardamine hirsula og
amara, Primula elalior (et enkelt Primula-Individ med store
lysgule Kroner og svag Duft syntes at være Hybriden P. ela
lior x veris), Plantago media og Trollhzs. Den sidste er som
bekendt slet ikke kendt fra Lolland. Endda er Floraen jo
rig, og nye Fund kan utvivlsomt endnu gøres, især af sent
paa Sommeren blomstrende Planter.
Det maa antages at være Bundens Kridtholdighed, der
i første Række gør Nagelsti Holter til en Lokalitet, der for
Lolland frembyder Interesse udover det almindelige . Ganske
vist findes der maaske næppe paa hele dette Terræn nogen
Art, der ikke er kendt ogsaa andetsteds fra paa Øen, men
der ligger i Vegetationens Sammensætning en Afvigelse, en
Nuance, man Ikke ellers finder i disse Egne. De mange ud
prægede Smaasamfunds vekslende Mangfoldighed i et Om
raade af ringe Udstrækning vilde være et interessant Felt for
økologiske Studier, først og fremmest med Hensyn til den
Indvirkning, Kridtet har paa Vegetationen i en Egn, hvor
denne Bundart iøvrigt ikke gaar til Overfladen.
Nagelsti Holter har deres egen fine stille Skønhed, - mest
en Forsommerdag, naar Gøgeurterne staar i Flor, - næsten
fra Naturens Haand fredet i Kraft af deres Afsideshed og
ringe Anvendelighed og uden anden Paavirkning af Kulturen
end deres Anvendelse til Kreaturgræsning. Maaske burde dog
i Tide Mennesker med Interesse for at hæge om den vilde
Natur søge med nænsom Haand og skønsom Aand at værne
lidt om denne fredelige Plet, saaledes at der ingen voldelig
Omformning skete, f. Eks. ved Kridtgravning eller Bortryd
ning af Krat, som Ejere undertiden i Tankeløshed og uden
nogen økonomisk Vinding kan begaa. Maaske kunde da ogsaa
Plante s a m l e r e s Adgang til Stedet begrænses. Thi disse,
der paaberaaber sig en Interesse for Naturen ved at rykke
dens Seværdigheder op med Rode for at se paa dem og der
efter bortkaste dem, frembyder undertiden den største Fare
for en sjælden Arts Udryddelse.
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Hjejlen,
eharadrius apricarius oreophilus,
som Ynglefugl

i

Af T h o r v a l d K j

Jylland.
æ r.

En af de Fugle, der er bleven haardest, for ikke at sige
katastrofalt, ramt af den i de senere Aar saa stærkt tiltagende
Kultivering af vore Hede- og Mosearealer, er Hjejlen. Medens
en anden typisk Hedefugl, Urfuglen, Lynmzs lelrix bri
lannicus, i de senere Aar nærmest er tiltaget i Antal og
nu er ret almindelig paa adskillige jydske Hedestrækninger,
bl. a. Lille Vildmose, Randbøl Hede, Hederne ved Borris,
Karup, Grove m. fl. Steder samt i Hederne, der støder op
til de vestjydske Klitplantager f. Eks. paa hele Strækningen
fra Nymindegab til Blaavandshuk, er Situationen en ganske
anden for Hjejlen. Denne Fugl ynder ikke helt de samme
Biotoper som Urfuglen og har ikke denne Fugls Tilpasnings
evne overfor ændrede Forhold. Ganske vist er begge Fugle
arter truffet ynglende paa samme Lokalitet, men det er alli
gevel en ganske anden Landskabstype, Hjejlen fordrer; den
er de aabne Vidders Fugl; den ynder ikke Skov, saa naar
de Heder, der tidligere har huset Hjejler, bliver beplantet,
forsvinder den. Hjejlen ønsker helst Hede af en bestemt Type.
Det er ikke nok med, at der er Lyng, men det skal være,
hvad man kalder "daarlig Lyng", ikke for høj, med aabne
Pletter og Tuer, noget Fugtighed, og der skal være godt
med Rensdyrlav, hvori Fuglen kan bygge Rede og lægge sine
Æg. Den Slags Heder er der snart ikke flere af i Jylland;
kun ude i de mest øde Egne langs Vesterhavet, navnlig i
Thy, findes endnu denne Art Heder, hvor Hjejlen har sine
sidste - desværre kun faa - Ynglepladser.
Da det i flere Aar havde været et af mine ornithologiske
Ønsker at se Hjejlen paa Yngleplads, inden den forsvinder
af dansk Fauna, har jeg i Aarene 1 929- 1 932 korresponderet
med adskillige Ornithologer og jægere, samt foretaget en Del
Rejser til Vestjyllands Hedeegne for at skaffe oplyst, hvor
og eventuelt i hvor stort Antal Hjejlen endnu med nogen
lunde Bestemthed yngler. Resultatet af mine Undersøgelser
gav desværre, hvad jeg havde frygtet, det sørgelige Resultat,
at Hjejlen maa kaldes en af vore sjældne Ynglefugle, saa
naar Overlæge O. Helms i sin i 1 930 udkomne Bog "Dan
ske Fugle i Skov, Mark og Mose" anfører for Hjejlen, at
der næppe nu findes 1 00 Ynglepar tilbage i Danmark, er jeg
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tilbøjelig til at tro, at Antallet endda er sat en Del for højt.
Inden jeg gaar over til nærmere at omtale de Lokaliteter,
jeg har besøgt, skal jeg først meddele om nogle Besvarelser
af mine Forespørgsler og om en Del af mine Undersøgelser.
I Ø s t j y Il a n d ruger Hjejlen ikke. Den eneste større
østjydske Hedelokalitet er Lille Vildmose, hvor Urfuglen,
som tidligere anført er almindelig. Lyngen er for høj, og
Lokaliteten synes i det hele ikke at passe Hjejlen. Gaard
ejer K. O. Pedersen, Skelund, der gennem flere Aar har under
søgt dette Terræn, fortalte, at han aldrig havde truffet yng
lende Hjejler i Lille Vildmose. Paa en Tur til Lille Vild
mose, sidst i Maj 1930, saa vi da heller ingen Hjejler.
I S ø n d e r j y Il a n d er enkelte Par Hjejler fundet ynglen
de i 1930 og 1 93 1 paa Hjerpsted Hede Nordøst for Tønder
af Biblioteksassistent Leo Moesgaard, Sønderborg. Dette Fund
er saa meget glædeligere, som det var den almindelige Me
ning blandt Ornithologer, at Hjejlen forlængst var ophørt
at være Ynglefugl i Sønderjylland.
Af større Hedeflader i det egentlige Nordjylland Syd for
Limfjorden findes der i Midt- og Vestjylland foruden Kais
mærsk Hede ved Varde, Randbøl Hede, Statens Hedearealer
ved Borris, Hederne ved Tim, en Del ret store Hedearealer
i Terrænet mellem Herning, Holstebro, Skive og Viborg.
Om disse Are�ler har jeg faaet følgende Oplysninger :
K a i s m æ r s k H e d e m. f l. S t e d e r. " Hjejlen yngler i
alle de større Heder, og den er let at høre i Yngletiden;
der, hvor jeg altid har set den, er i Tim Hede, ved Ny
mindegab og fl. Steder, men først og sidst i Thy, og da
navnlig i Hjardemaal Klit, hvor der er ikke faa Par. I Kais
mærsk Hede er der heller ikke faa Par." ( Kontorchef Axel
Koefoed, København, Brev af 274/ 1 932. )
Af disse Steder besøgte jeg i 1 930 Kaismærsk Hede uden
at se eller høre nogen Hjejle. Sandsynligvis har jeg ikke
været paa de rigtige Steder. Beboerne oplyste mig angaaende
Hjejlen, at den nu var sjælden at se i Yngletiden. Angaaende
Hederne ved Tim, da saa Hr. Leo Moesgaard og Hr. Finn
Salomonsen paa en Ekskursion sidst i Maj 1 930 en enkelt
Fugl paa en Hede i Nærheden af Tim og et Par paa Gind
bjerg Hede. Hederne i Thy vil senere blive omtalt.
H e d e r n e S y d o g Ø s t f o r F i i l s ø. Paa en Ekskur
sion hertil den 20. juni 1 929 hverken saa eller hørte jeg
nogen Hjejle. Af andre Ornithologer, der har besøgt dette
Terræn, har jeg faaet bekræftet, at Hjejlen næppe yngler der
mere.
R a n d b ø l H e d e. I Dansk ornithologisk Tidsskrift, Aar
gang 25, pag. l 04, anfører Konservator Harry Madsen intet

79
om, at Hjejlen findes her. jeg har desuden korresponderet
med flere af denne Egns Beboere; disse mener bestemt, at
Hjejlen ikke yngler paa Randbøl Hede.
H e d e f l a d e r n e v e d B o r r i s. "Der findes endnu yng
lende Hjejler her paa Heden, men det er sikkert kun gan
ske faa Par, og noget bestemt Sted, de opholder sig, kan jeg
ikke opgive, men gaar man en Aften en Tur· ad Vejen fra
Borriskrog til Hvollig, kan man høre dens Fløjt paa begge
Sider af Vejen. jægere, jeg har talt med, udtaler, at der er
ingen Hjejler nu imod blot for 20 Aar siden, Hedeejere si
ger, at der er Aar imellem, at de ser en Hjejlerede." (Sergent
A. Johansson, Lejren ved Borris, Brev af 7/4 1 932.)
E g n en o m k r i n g K a r u p o g !!s k o v. "I Modsætning
til for godt 30 Aar. siden, da jeg kom her til Egnen, er der
saa godt som ingen Hjejler mere - desværre. Den Gang
var der mange Flokke paa over l 00 Stk. Nu er det en·
Sjældenhed at .se en enlig sølle klagende Fugl, og dens kla
gende Fløjt ind over Heden høres næsten aldrig mere. .'' (Skov
rider F. Holt, Kragsøhus, Ilskov, Brev af 26,1o 193 1 ).
H o l s t e bro e g n e n. " Hvad Hjejlen angaar, ruger sikkert
endnu enkelte Par i Hederne langs Landevejen fra Viborg til
Holstebro. Det er kun faa Aar siden, at den rugede i Heden
tæt Øst for Hagebro Kro, i Hesselaa - Syd for Skave og i Saustrup Hede, smaa IO km Øst for Holstebro. Ogsaa
paa Grove Hede har jeg set Gamle med Dununger. Om de
allerseneste Aar har bragt nogen Forandring heri, har jeg
ikke haft Anledning til at kontrollere. jeg kunde tænke mig,
at Fuglen endnu rugede enkelte Steder i Hederne langs
Landevejen fra Holstebro efter Skjern, altsaa i Vind og Nørre
Omme." (Redaktør E. Frellesvig, "Dansk jagttidende", Hol
stebro, Brev af 10/B 1932. )
H e d e r n e v e d S i m m e l k j æ r p r. S u n d s. " Der findes
endnu enkelte Hjejler i Simmelkjær og Grove Heder, dog
ikke nær saa mange som forhen. Hv.orvidt Fuglen yngler
her, kan ikke siges." 1Th. Nyrup, Sunds, Brev af 13 /4 1932.)
H e d e r n e o m k r i n g S. O m m e. "Paa Hedearealerne
omkring S. Omme tror jeg ikke, at Hjejlen yngler mere, i
alt Fald har jeg aldrig truffet den som ynglende eller hørt
noget om, at dens Rede var fundet her. Derimod er den
naturligvis ret talrig i Træktiden om Efteraaret." ( Dr. O.
Christoffersen, Endelave, tidl. S. Omme, Brev af 16 /4 1 932.)
H e r n i n g e g n e n. " For 4 Aar siden saa jeg enkelte
Hjejler i Simmelkjær Hede Nord for Herning i Høbjerg
ningstiden og fik bekræftet, at Hjejler, men kun faa, opholdt
sig der i Yngletiden. I Træktiden optræder Hjejlerne her
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stadig, dog i formindsket Tal." ( Konservator H. P. Hansen,
Herning, Brev af 27/n 1931.)
E g n e n v e d B ø l l i n g s ø. " Her findes ingen Yngleplad
ser for Hjejlen og vedrørende Efteraarstrækket er det for
denne Egns Vedkommende stadigt i Aftagende. De sidste
Aar har Trækket været meget smaat, nogle Flokke en Dag
og ingen den·næste." (Chr. Christiani, Bøllingsø, Brev af 18/5
1931.)
V i b o r g e g n e n. " Hjejlen yngler ikke her paa Egnen og
ses højst uregelmæssigt paa Træk, snart i August og snart i
Oktober, som oftest kun faa Stykker." ( P. Skovgaard, Vi
borg, Brev af 16 /s 1928.)
Nord for Limfjorden var Svarene noget gunstigere:
" I T h y findes stadig ynglende Hjejler." ( Fotograf Schar
ling, Thisted. )
" I H e d e r n e N o r d f o r F j e r r i t s l e v har Hjejlen tid
ligere ynglet almindeligt, nu er den meget faatallig. Paa en
heldags Tur sidst i Maj 1932 saa eller hørte jeg ingen
Hjejler paa udmærket egnede Lokaliteter. jeg tør dog ikke
paastaa, at der ikke endnu findes enkelte Ynglepar." ( R.
Lindstrøm, Fjerritslev Brev af 3/6 1932.)
L æ s ø. " Her findes endnu enkelte Ynglepar af Hjejler
paa Østerby Hede, dog ikke noget imod, hvad der tidligere
fandtes." ( Købmand S. j. Olsen, Østerby, Læsø, Brev af 5/5
1932.)
Cand. pharm. S. Rasmussen" Hadsund, mener paa en Eks
kursion til Læsø i juni 1930 at kunne skelne mellem 4 Par
paa Østerby Hede. Endvidere saa han et Par paa Færøn
paa Sydsiden af Læsø. (D. O. F. T., Aargang 26, pag. 62.)
Foruden ovennævnte Oplysninger har jeg paa mine Fore
spørgsler modtaget en Del helt negative Svar, f. Eks. fra
Silkeborgegnen. Det har været mange Iagttagere svært at
afgøre, hvad der jo ogsaa er ret vanskeligt, om sete Hjejler
var vore egne Ynglefugle eller trækkende, nordligere yng
lende Hjejler.
Den 29. og 30. April 1932 rejste jeg ud for at under
søge Hederne i Midtjylland. jeg var først en Dag paa Sta
tens store Hedearealer ved Borris. Tiltrods for, at Opsyns
manden, Hr. Sergent Johansson, og jeg en hel Dag gen
nemtravede den store Hede, hverken hørte eller saa vi nogen
Hjejle. Hr. Johansson oplyste nu, at det muligvis kun var
i Træktiderne, at han saa Hjejlen. Om Sommeren var det
meget sjældent, at han saa eller hørte den. Findes Fuglen
ynglende paa Borris Hede, maa det efter min Formening
være særdeles faatalligt. Fra Borris tog jeg op til Hederne
ved Karup, Grove og Simmelkjær. Da Værten i Karup Kro
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fortalte mig, at der endnu ynglede faa Hjejler paa Hederne,
og at han .for 8 Dage siden havde set 6 a 8 Stk. paa Grove
Hede, var det med godt Mod, jeg begav mig ud i Heden.
Resultatet var lige saa sørgeligt som paa Borris Hede. jeg
hverken saa eller hørte nogen Hjejle. jeg talte med en Del
Lystfiskere langs Kartip Aa samt en Del af Egnens Folk,
der fortalte, at de undertiden om Sommeren hørte eller saa
enkelte Hjejler. Efter dette sørgelige Resultat opgav jeg fore
løbig at undersøge flere af Midtjyllands Heder og tog i
Stedet ind til Konservator H. P. Hansen i Herning for om
muligt af ham at faa opgivet bestemte Ynglepladser. Han
kunde imidlertid ingen Ynglepladser opgive og betegnede
Hjejlen som meget faatallig - nær sin Udryddelse - som
Ynglefugl i Herningegnen og Hederne i Midtjylland. Det
var kun med Aars Mellemrum, at der blev set Hjejler med
Dununger eller fundet en Hjejlerede.
Af de Besvarelser, jeg havde faaet, var Svarene fra Thy
og Læsø, som det vil ses af foranstaaende, de mest gunstige,
hvorfor jeg den 25. Maj 1 932 rejste til Thy for at se Hjej
len paa Yngleplads, da der paa fornyet Forespørgsel hos Hr.
Fotograf Scharling var blevet mig meddelt, at Hjejlen endnu
med Sikkerhed fandtes som ynglende i Thy, dog var den i
stærk Tilbagegang. Hjejlen har tidligere ynglet ret talrigt i
Hjardemaal Klit, hvorved de lokale Beboere praktisk talt
forstaar alle Klit- og Hedearealerne fra Bulbjerg til Hanst
holm. jeg foretog paa Vejen fra Aalborg til Thisted en Tur
ind i dette Terræn ved Hjardemaal. Resultatet var ret ne
gativt. Landskabet er meget øde og ensomt, og paa de for
Hjejlen mest tillokkende Lokaliteter er plantet Bjergfyrplan
tager, deriblandt den meget store Østerild Plantage. jeg hørte
et klagende Hjejlefløjt i det fjerne - uden at se Fuglen -,
det· var alt, hvad jeg fik ud af min Tur til dette øde Terræn,
hvor Ensomhedsfølelsen maaske mere end noget andet Sted
i Danmark griber en. Da jeg kom til Thisted, talte jeg med
Fotograf Scharling om Hjardemaal Klit, som han nøje ken
der. Han fortalte mig da, at der nu var tilplantet alt for
meget, saaledes at Hjejlerne næsten var borte, f. Eks. havde
han paa en Tur til Lokaliteten i 1 93 1 kun set en eneste
Hjejle, nemlig i Nærheden af Bulbjerg Badehotel. Det bedste
Hjejleterræn i Thy var idag Terrænet mellem Klitmøller og
Hanstholm i Nærheden af Klitsøen Blegsø. Her havde han
hvert Aar i de sidste Aar truffet ynglende Hjejler og foto
graferet Reder. Hertil tog vi den 26. Maj, hvor jeg endelig
naaede at finde Hjejlen paa Yngleplads. Terrænet bestaar
af sumpede, sure. Hedestrækninger mellem Klitrækkerne.
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Stedet synes at være det ideelle Hjejleterræn - vidt Udsyn
til alle Sider, ensom·t og øde, kort Lyng, en Mængde Tuer
og overalt Mængder af Rensdyrlav.
Straks efter Ankomsten til Lokaliteten hørte vi paa ca.
300 Meters Afstand Hjejlens klagende Fjøjt: flyii .. . Da vi
gik efter Lyden fandt vi snart Fuglen eller rettere Fuglene,
da der var 2 Par. Fuglene, der sikkert havde Dununger,
var meget ængstelige, navnlig Hannerne. Begge Par var den
typiske danske Form, idet Hunnerne næsten intet sort havde
paa Brystet. Hannerne i ren Foraarsdragt er meget smukke,
selvom det sorte paa Hals og Bryst ikke er saa stærkt af
grænset som hos Nordlig Hjejle, Charadrius a. apricarius.
Det lykkedes. os at finde en Fordybning i jorden, der
saa ud som en af benyttet Hjejlerede. Efter Fotograf Schar
lings Iagttagelser paabegyndes Æglægnin'g omkring l . Maj,
og de første Dununger ses ca. 20.-25. Maj. Medens de 2
Hunner egentlig var ret sky, var Hannerne rørende i deres
Ængstelse for de Dununger, som sikkert var i Nærheden.
Hver Gang vi gik efter dem, lettede de i sidste Øjeblik og
flagrede kun ganske faa Meter hen til den næste Tue, stadig
trippende rundt og udstødende deres sørgmodige KlagefløjL
Desværre blev Vejret ualmindelig daarligt, idet Regnen be
gyndte at styrte ned, saa vi havde kun undersøgt et begræn
set Stykke af Lokaliteten, da vi gennemblødte til Skindet
begav os paa Vej hjem til Thisted. Paa Vejen hørte vi et
Par til. Fotograf Scharling fortalte, at der efter hans Iagt
tagelser i dette Terræn i 1 93 1 fandtes ca. l O Ynglepar.
Terrænet, vi undersøgte, er desværre ved at blive be
plantet og kultiveret, saaledes at Hjejlen Aar for Aar mister
flere og flere Ynglepladser og stadig trænges længere ud
imod Vesterhavet. Det er med Vemod og Beklagelse, at man
ser dette ypperlige Sted - maaske Hjejlens bedste Yngle
plads i Danmark - blive taget under Kultur, saaledes at
Fuglen bare om faa Aar er borte.
Resultatet af mine Undersøgelser, der selvfølgelig over
saa stort· et Terræn kun kan blive ret overfladiske, synes
altsaa at være, at Hjejlen yngler sparsomt spredte Steder i
Midt- og Vestjylland, et enkelt Sted i Sønderjylland, flere
Steder i Thy og endelig paa Læsø. Da Beplantningen af
Hederne stadig fortsættes, synes Hjejlen at være dødsdømt
som Ynglefugl i Danmark, maaske endda i Løbet af for
holdsvis faa Aar. Det er med Sorg en Naturven maa tænke
paa, at der ikke kan gives Steen Steensen Blichers gamle
Fugl, der i Aarhundreder har haft Hjemstavnsret i vort Land
et Fristed, hvor den kan bevares for dansk Fauna. Hede
arealerne i Thy eller paa Læsø, hvor Fuglen endnu ruger
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talrigst, hvis man kan bruge dette Udtryk for nogle faa Par,
vilde egne sig udmærket til Formaalet.
Det vilde glæde mig, om Læsere af denne Artikel, der
kender bestemte Ynglepladser for Hjejlen, vilde meddele mig
dette, saa jeg maaske senere kan give et lidt lysere Billede
af Fuglens Forekomst i Landet.
Til Gengæld for vore egne faatallige Hjejler har vi endnu
den Glæde Foraar og Efteraar at se Nordlig Hjejle ret al
mindelig paa Træk. Dog klages der over, at ogsaa denne Hjejle
er i stærk Tilbagegang. Forskellen mellem denne og vor
egen Hjejle er meget lille, egentlig kun, at den nordlige
Form er lidt st�rkere i Farverne, og at det sorte og hvide
paa Hals og Bryst er mere afgrænset. Hen i juli begynder
Nedtrækket af de gamle Fugle, men det er først, naar Ung
fuglene kommer i September-Oktober, at man ser større
Flokke. Trækket er størst langs Jyllands Vestkyst, f. Eks.
ser jeg altid Hjejler paa Tipperne i Efteraarsmaanederne,
men ogsaa langs Østjyllands Kyst, f. Eks. ved Norsminde
og Randers Fjord og inde i Landet, bl. a. i Silkeborgegnen,
har jeg set baade unge og gamle Fugle.
Om Efteraaret tærdes Hjejlen ofte sammen med Viber
og Stære, undertiden i store Flokke. En særlig heldig Dag
havde jeg den 8. Septbr. 1 929, hvor jeg paa Kareholm Enge
ved Randers Fjord sammen med andre Ornithologer saa en
Flok Hjejler, ca. 1 50 Stykker, i Selskab med en stor Flok
Viber og Stære. Da der imellem Hjejlerne _var baade unge
og gamle Fugle samt Fugle, der enten havde fældet eller
endnu ikke havde paabegyndt Fældningen af Sommerdragten,
var alle Dragtafskygninger repræse nteret.
Til Slut beder jeg alle, der har været mig behjælpelig
med at skaffe Oplysninger om Hjejlens Forekomst i Jylland,
herved modtage min bedste Tak.
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Fortsættelse af .Sonderjyllands Nnturforhold og Fugleliv".

Af

L e o M o e s g n a r d.·

[Stellers And, Polyslicla stelleri ( Pall. ). Den l O. No
vember 1 894 blev en gammel r3' af denne sjældne Fugl skudt
ved Udløbet af Ribe Vesteraa 1)]
Ederfugl, Somatcria mollissima mollissima L. Som
konstant ynglende findes Ederfuglen kun eet Sted i Sønder
jylland, nemlig paa Rømø, hvor den paa Grund af sin store
Udbredelse ubetinget maa gælde for Øens KarakterfugL F i n n S a l o m o n s e n, der gæstede Øen medio juni 1 929
beretter, 2) at Ederfuglen var "meget talrig ynglende . . .
I de Dage, vi opholdt os paa Øen, saas Hunnerne svøm
me om med Ællinger i de smaa Klitsøer, medens store
Flokke bestaaende af yngre Fugle og Hanner tumlede sig i
Vesterhavsbølgerne eller vegeterede i det lavvandede Vade
hav. Paa Sø-Kysten af Øen saa vi en Dag en saadan Flok
bestaaende af over 200 Dyr, dels staa paa en lav Tange,
dels svømme om i Vandet. Hannerne var allerede ved at
fælde ind i Sommerdragten, idet de havde faaet de sorte
Skapularfjer." - Selv har jeg set betydelig større Flokke her
i juli Maaned, men alligevel kun for lidet at regne mod de
Mængder, hvorom A r t h u r C h ri s t i a n s e n beretter fra sine
Opsynsmandsaar paa det lille, nogle faa Kilometer sydligere
liggende Fuglefristed jordsand, hvorfra Ederfuglen iøvrigt kun
i et eneste Tilfælde kendes som ynglende. 3) I Beretningen
fra 1 930 4) hedder det saaledes: " I Blæst gik mange af Eder
fuglene i Land paa en Sandbanke, "Skallebanken", sydvest
for jordsand, og herfra anslog jeg den IO. juli deres Antal
til ca. l 0.000, næsten udelukkende unge Fugle af begge Køn
i den mørkebrune Sommerdragt." Og i Beretningen for 1 93 1 5):
"Allerede midt i juni var der henved 5000 Ederfugle i Vade
havet, i juli 3-4 Gange saa mange."
Længere hen paa Aaret forøges disse Flokke betydeligt
ved Nord fra kommende Trækgæster; saaledes saa jeg den
S. Oktober 1 930 Flokke paa Titusinder af Ederfugle i Far
vandet Sydøst for Rømø, og ved et Besøg paa jordsand den
27. September 1 93 1 traf jeg mægtige Sværme mellem Øen
og Fastlandet og saa spredte Flokke vugge paa Bølgerne
rundt omkring Øen eller gaa i Land paa "Skallebanken".
1) H alfdan Lange: Fugleliv i R ibes Omegn, 1 9 1 9, pag. 1 6.

2) Dansk ornith. Foren. Tidsskr., XXIV, 1 930, pag. 49.
3) Dietrich: H amburgs Vogelwel t, 1928, pag. 1 38.

4) Dansk ornith. Foren. Tidsskr., XXIV, 1 930, pag. 1 68 ff.
") Ibid., XXV, 1 93 1 , pag. 172 ff.
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Paa Østkysten af Sønderjylland yngler Ederfuglen kurt
ganske undtagelsesvis; den skal ifølge jægeres og Fiskeres
Udsagn et Par Gange være fundet med Rede paa Aarø Kalv
og paa et Par af de lidt nordtigere liggende Smaaøer Bast�
holm, Smaaholme og Linderum. Paa Stranden ved Als Nørre
skov ud mod Lille Bælt ynglede i Sommeren 1 93 1 mindst
l Par. Hele Foraaret igennem havde jeg lagt Mærke til en
lille Flok, bestaaende af 3 (f d' og 3 ��. alle gamle udfarvede
Fugle, som parvis stadig holdt til her indenfor et bestemt
mindre Omraade, og den 27. juni saa jeg en � svømme om
kring i Strandkanten med 6 nyligt udklækkede Unger, me-

Arthur Christiansen fol.

Fig. 13. Ederfugle paa "Skallebanken" ved jordsand under Flodtid.

dens jeg intet saa til d' eller de 2 andre Par, som muligvis
rugede et andet Sted paa denne lange, fredelige Kyststrækning.
Som Vintergæst ses Ederfuglen ved Østkysten i endnu
større Skarer end ude i Vadehavet. Allerede omkring Midten
af August kan man træffe de første Smaaflokke i Farvan
dene, men det er dog først længere ud paa Aaret, navnlig i
Oktober-November, at Invasionen nordfra er af Betydning.
Fra Slutningen af November til langt hen i Marts .ses de
rødbrune Hunner, de spraglede Ungfugle og de gamle Han
ners pragtfulde hvidryggede Skikkelser overalt i Farvandene,
talrigst paa Stenrev eller paa Steder med Muslinger paa ste
net Bund. Smaagrundene Syd for Haderslev Næs samt de
store Stengrunde " Hesteskoen" og "Søndre Stenrøn" ud for
Nordøstkysten af Als synes særlig yndede som Vinteropholds
steder for Ederfuglene, men talrigst forekommer de ubetinget
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ved Sydkysten af Als: ved " Pøl Rev" og i hele Farvandet
Syd for Kegnæs over "Middelgrund"- "Kalkgrund" til Birk
nakke paa Angels Kyst. 1) jeg har i December, januar og
Februar paa disse Steder ofte set Flokke, som tilsammen
talte Titusinder af Ederfugle. jævnlig ser man dem svømme
helt inde ved Strandkanten, undertiden endog gaa helt op
paa Land og lægge sig til Hvile i Sandet eller paa et Stykke
Grønsvær. Ind i Ferskvand kommer de aldrig.
I Begyndelsen af Marts begynder de ældre Hanner at
jage med Hunnerne, og kommer der saa en rigtig stille
Foraarsdag med flimrende Soldis derude over Havspejlet,
kan man se dem ligge overalt og bejle til Hunnerne, idet
de samtidig giver deres Længsler Luft i et ejendommeligt,
hundredstemmigt Kor: "Ah-o-uh. O-uh. Ah-o-uh!" Dette
er Tegn til Opbrud; i de kommende Uger tynder det stærkt
ud i Bestanden, daglig forsvinder Flok efter Flok nordpaa,
og en skønne Dag, endnu inden vi er naaet Midten af April,
opdager vi, at de alle er borte, maaske med Undtagelse af
et lille Selskab brogede Ungfugle, hvem Ansvaret for Stam
mens Formering og videre Bestaaen endnu ikke paahviler
og som har valgt at tilbringe Sommeren i vore Farvande og
her fordrive Tiden med at strejfe rundt fra Ædeplads til
Ædeplads.
l

Kongeederfugl, Somaleria speclabilis (L. ). To Gange
har jeg kunnet nyde Synet af denne pragtfulde Fugl, i begge
Tilfælde gamle udfarvede Hanner med fuldt udviklet Næb
knop: 9. Marts 1 927 saas 2 mellem Havlitter ud for Als
Sønderskov, 1 2. januar 1 929 l i Vemmingbund.
Lille Skallesluger, Mergus albellus L. Hver Vinter
har vi Besøg af denne lille, kønne Dykker baade ude i Vade
havet og i Østkystens mange Fjorde og Vige, hvor den jævnlig
skydes af Fiskere og Strandjægere. Almindelig kan den dog
ikke kaldes, i Regelen ses den enkeltvis eller kun nogle faa
Stykker sammen, et Par Gange (Augustenborg Fjord 21 /2
1932, Lille Bælt ved Mommark 1 /a 1 930, Sønderborg-Bugten
52/ 1 929) har jeg set 20, 30 og 40 ·i Flok, men det hører
til Undtagelserne. En ufravigelig Regel derimod er det, at
den altid færdes i Selskab med Hvinænder, og ligesom disse
søger den ogsaa ofte ind i Fersk- og Brakvandssøer nær
Kysten; den ses saaledes hver Vinter t. Eks. i Bankel Sø,
1) Den store "Bredgru n d" har hovedsagelig sandet B u n d med Grøde
pletter. Derfor ses her kun faa Ederfugle, men til Gengæld er den
H a v l i t t e r n e s mest yndede V in teropholdssted.
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R ævshale N or, Slivsø, H ostrup Sø og Ketting N or. H y ppigst
har jeg iagttaget den i j anuar og Februar, nogle faa Gange
i December og 2 Gange i Marts Maaned. Det er al tsaa kun
i den midterste og strengeste Vintertid den er at træffe i
vore Farvande.
Stor Skallesluger, Merg u s merganser merganser L.
Meget sparsom Y n giefugl i den sydøstlige Del af Landet, ved
Flensborg Fjord og paa Als. Førstnævnte Sted har jeg set
den n æsten hver Sommer, i juni 1930 og 1931 med smaa
Ællinger, mest i Farvandet omkring Okseøerne eller ud for
H ønsnap og Kollund Skove, hvor Reden aabenbart fi ndes. 1 )
Den anden Y n gie plads, paa Als, er ved Arnkil Skov ud mod
A ugustenborg Fjord. I ndtil 1929 rugede her aarlig 6 a 7 Par.
I juni Maaned har jeg ofte set de gamle n føre U ngerne i
Strandkanten, og adskillige Gange er det l ykkedes m ig at
finde Reden med Æg, saaledes 1926 l (25. April 7 Æg), 1927
2 (6. Maj 8 og I l Æg), 1928 4 (25. Maj 9, IO, IO og 12 Æg).
A f disse 7 Reder var 3 anbragte i en h u l Bøg, meget højt
fra jorden, 2 fan d tes i jordhuller under Trærødder paa Skraa
ni ngen mod Fjorden, l i høj t Græs ved Kanten af et Gran
krat, hvis nederste Grene dan nede som et Tag over Reden ,
og endelig l liggende ganske aaben mellem en Tangbunke
og en stor Sten paa Stranden. - Saa kom den kritiske Vin
ter 1928-29. Endnu i de sidste Dage af januar iagttog jeg
Fuglene i Fjorden ud for Ynglepladsen, men derpaa forsvandt
de, fordrevet af H a visen. jeg havde ventet a t se dem igen,
saasnart I sen brød op, men ingen viste sig, og hele For
aaret og Som meren forløb uden at en eneste kom tilbage. 
Den følgende Vinter, i januar 1930, havde der paany ind
fundet sig 2 Par, som slog sig ned paa Stedet og ynglede,
da Vaaren kom, det ene Par i den hule Bøg, det andet i et
jordhul mellem Rødderne af en gam mel Ask (henholdsvis 5
og 9 Æg den 16. og 26. April). 1931 var der kun Parret i
den h ule Bøg tilbage, men Ynglen mislykkedes dette Aar, og
Fuglene forsvandt. I nd til nu (Marts 1932) har ingen siden
vist sig her, den gamle Bøg med Redehullet er ogsaa faldet
i Mellemtiden, saa denne prægtige Fugls Dage som Yngle
fugl paa Als er nu sikkert desværre en saga blott. Da Arten
i m idlertid tæt Syd for os, i Slesvig og H olsten, y ngler langs
hele Østkysten, 2) er der Haab om, a t enkelte Par kan strej fe
1) Allerede Kjærbølling nævner Lokaliteten (Danmarks Fugle, 1852, pag.

389) og angiver, at Apotheker Mecklenburg fandt Reden i Kobber
mølleskoven (= Kollund Skov) den l. J u n i 1846.
2) K. O. Beckmann : "Schleswig- Holstein ische Brutvogel " , Beitrage zur
Fortpflanzungsbiologie der Vogel, 1929, 5. J ahrg., pag. 103 ff.
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op til vor Egn, hvor de flere Steder vil kunne finde pas
sende Redepladser og gode Betingelser for Yngelens Trivsel.
H e n paa Efteraaret, naar V i n teren begynder at sætte ind,
kom mer den store Skallesluger til vore Farvande. Det er Fugle
fra nordligere og østligere Ynglepladser, for hvem . vort Land er
det " varme Syden " . l S maaselskaber paa 5, l O og 20 Fugle
holder de til i Østkystens dybe Fjorde, Sunde og Vige, men
ogsaa ude i det mere aabne Lille Bælt og i Østersøen Syd herfor
træffes spredte Smaaflokke. Ude paa Vestkysten ses og skydes
den h ver Vin ter i Vadehavet, hvorfra mange med Forkærlighed
søger op i de store, fiskerige Aaer, der udm under her (Vid
aaen, Brede Aa, Brøns Aa, Rejsby Aa). Ogsaa inde i Lan
dets større ferske og brakke Vande ses hver Vinter enkelte
( Bankel Sø, Rævshale Nor, H ostrup Sø, Avntoft Sø o. a.).
l Februar-Marts forsvinder de alle igen N ord efter.
Den store Skallesluger er en af vore smukkeste Fugle og
har beredt m ig nogle af de mest uforglem melige Oplevelser.
I sær m indes jeg en solklar Morgen i den strenge Februar
vinter 1 929. l Skjul af nogle store I sblokke havde jeg nær
met m ig en lille Vaage i H avisen ud for Als Nørreskov og
laa m ed K ikkerten og iagttog paa nært H old 42 Fugle, n æ
sten udelukkende gamle (f (f i den vidunderlige Pragtdragt
m ed de lyst laksfarvede Bryst-, Bug- og Kro psider, de me
talglinsende grønsorte, topprydede H oveder, de røde Ben og
de lange, spidse, mørkt karmasin røde N æ b. Som de saadan
sad der i Morgensolens Lys i halvt oprejst Stilling paa Sneen
med den gnistrende grønblaa lskant blottet under sig ved
Vaagens dybsorte Vand, skabte de - paa Baggrund af de
hvide Snevidder - den herligste Farvevirkning, et Øjeblik
a f u forglem melig Skønhed og Poesi.
Toppet Slcallesluger, Merg11s serrator L. Som Yngle
fugl maa denne Art siges a t være sj ælden i Sønderj ylland. 1)
Kun eet Sted ruger den konstant i n ævneværdigt A n tal, nem
lig paa Aarø og H olmene N ord herfor. Paa Øst- og Syd
kysten af Als har jeg et Par Gange fundet Reden ( H avn
bjærg, N ørreskov, Kegnæs, H øruphav og Sønderskov), paa
Øen Katholm i Augustenborg Fjord findes aarlig 2 a 3 Par.
N aar hertil føjes, a t der nu og da undtagelsesvis kan fi n des
en eller anden Y n giefugl paa afsides, kratklædte N æs eller
Odder, og at mulig enkelte Par ruger paa Rømø, er vist
al t sagt.
1)

l Slesvig-H olsten karakteriseres dens Forekomst ogsaa som meget
sjælden.
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Som Vintergæst er den toppede Skallesluger til Gengæld
den, der ses hyppigst a f alle Andefuglene og den, der frem
byder den bedste Lejl ighed til I agttagelse. l Begyndelsen af
Oktober viser de første Fugle sig ved K ysterne, i de følgende
Uger forøges Antallet j ævnt, og fra omkring l . December til
ud i April ses Smaaflokke overalt i Farvandene, fornem me
lig langs K ysterne paa lavt Vand, hvor man i Regelen ser
flere Fugle fiske i Foren ing, idet de samlede paa Linie
ustandselig dykkende j ager Fiskene foran sig, og man ser da
Fuglene skiftevis dukke op til Overfladen for at nedsvælge
et fanget Bytte - som Regel en H u ndestejle, Flynderunge
eller Aalekvabbe. - I mellem Skalleslugerflokkene ses ofte et
Par Maager, i Regelen Sølvmaager eller Svartbag, j ævnlig
ogsaa Storm- og Sildemaager. Man behøver ikke være l ænge
om at opd age, i hvilken H ensigt det er, de søger Skalleslu
gernes Selskab. H vergang en af d isse kommer op til Over
fladen med en sprællende Fisk i N æbbet, er en Maage over
den og søger at snappe Byttet fra den, dog for det meste
uden H eld. Maagerne forsøger im idlertid alle mulige K neb,
lister sig svømmende bagefter Skallesl ugerne eller holder sig
svævende over Stedet, saa at de kan se, hvor de dukker op
for straks at styrte sig ned over dem. Engang saa jeg en
'
særlig durkd reven Svartbag, som saaledes snyl tede paa e n
lille Flok Skalleslugere og aabenbart var godt inde i Kunsten,
thi i Løbet af en Times Tid " neglede" den paa den M aade
ikke mindre end 22 Smaafisk, et ikke ganske daarligt Resultat - set fra Svartbagens Standpunkt.
( Fortsættes.)

Mindre Meddelelser.
Vanessa polychloros L. H r. C. S. L a rs e n , Faaborg,

skriver i Flora og
ser jeg aldrig mere
dog af og til. " jeg
den Meddelelse, at
en � den H/4 32 i

Fauna, l . H æfte 1932, Side 19 : " V. p.
her omkring ; i m i n Barndom saa j eg den
h aaber at kunne glæde H r. Larsen med
Arten stadig eksisterer her ; jeg fangede
et Materiale-H u s i m i n H ave.

S v e n d b o rg, den 16/4 1932.

K. Grolh.

I tilslutning til h r. C. S. L a r s e n s artikel om Vanessa
arter skal jeg oplyse, at jeg tog P. c album i Asserbo slots
ruin 13/o 1 929 og 6/o 1930, altsaa begge aar i j u n i maaned.
Ekspl . fra 1929 var n oget affløjet ; det fra 1930 var fi nt.
A. Focl{.
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Colias edusa. I sidste H æfte skrev jeg, at den ne Som
merfugl synes at have haft " Fiyveaar" i 1931 og nævnte e n
Del Steder, h vor d e n v a r iagttaget, s a m t tilføjede, a t d e t skulde
glæde mig at modtage Meddelelse om den ogsaa fra andre
Egne af Landet i l 931. - jeg h a r modtaget følgende :

"jeg saa C. edusa ved Sønderby Strand ( H orsensegnen)
midt i August l 931 og senere flere Ekspl. ved en Lucerne
mark. Et Ekspl. i min Samling er fanget 28 / s 31. Endvidere
meddelte min Broder Gunnar K ristensen i Tørring (3 Mil
V. f. H orsens) mig, at han j ævnlig saa den derude. Han
sendte mig et Ekspl. 2/n 31. Skønt jeg mener, at jeg har haft
" Øj nene god t med mig " , har jeg aldrig før l 931 set Calias
edusa her i Landet. "
Sønderby pr. Horsens, 80/4 1 932.

Asger Kristensen.

" Paa Deres Forespørgsel i " F. & F. " , H æfte 2, angaaende
skal jeg tillade mig a t meddele, a t den var al
mindelig i Hou i Ugen fra 26. A ugust til 2. Septbr. l 931.
Den fløj paa en li11e H edeflade N ord for Byen, h vor Lar
vens N æringsplante er almindelig. j eg var desværre selv
forhindret i at gaa paa jagt efter den, saa jeg maatte lade
mig nøje med qe Ekspl., nogle Drenge bragte m ig. jeg fi k
saaledes k u n fat paa 3 H anner o g 1 H u n , m e n efter Dren
genes Beretning var H a nnerne til S tede i M ængde, h vorimod
der i alt kun blev fanget 2 H u nner. "
Colias edusa

Hou, 10/5 1 932.

Emil Fran dsen.

" Da jeg i " F. & F. " l æste Deres N otits om, at Colias
h avde Flyveaar i 1931, skal j eg oplyse, at jeg h a r
taget Sommerfuglen i 3 Ekspl . ( H anner) henholdsvis 28. Aug.
1 Stk. ved Ørnsø Teglværk, 29. Aug. 1 Stk. ved Virklund
og 8. Septbr. l Stk. ved Ørnsø Teglværk. Endvidere har jeg
den 17. Aug. set 3 Stk. i Virklund ; den ene - en <j> havde j eg i N ettet, men den slap fra m ig. 19. Aug. saa j eg
2 Stk. paa Fattiggaardens K løvermark her ved Silkeborg.
Efter den Tid saa jeg den j ævnlig. jeg noterede kun de
ovenn ævnte Tider op, men jeg husker, at jeg en Dag saa et
Ekspl . flyve i en af Gaderne her i Bye n . "
edusa

Ewaldsvej 24, S i l keborg, 17fs 1 932.

H. C. Jensen.

Disse Meddelelser, som jeg takker for, bekræfter altsaa
Formodn i ngen om, a t C. edusa har haft Flyveaar i 1931 i hvert Fald i J ylland. Det vilde være i n teressan t a t høre
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lidt fra Øerne ogsaa. Meddelelser o m · Fund a f Colias edusa
i Danm ark i 1 93 1 mod tages fremdeles med Taknemlighed.
Aarhus, 13/7 1 932.

1'. Sigfred Knudsen.

Gentagen Opfordring. Som allerede omtalt i et tidligere
H æfte af dette Tidsskrift vil Entomologerne kunne række
hverandre en hj ælpende H aand og i ikke ri nge Grad bid rage
til U d redn i ng af en Række I nsekters Udbredelsesforhold,
saafrem t de paa deres Ekskursioner lejlighedsvis ogsaa vil
have deres Opmærksom hed rettet paa Arter, der ikke hører
i n d under deres Speciale.
Det gælder f. Eks. Billesamlere. Naar disse anvender Kets
ning og Bankning, h ænder det ofte, at de faar Bladhvepse
o . a. Aarevinger saavel som Vaarfluer, Døgnfl uer, Guldøjer,
H e merobier m. m. i Ketseren eller Paraplyen. Det er kun
et Øjebliks Sag at putte saad.anne Dyr i Glasset, og senere
kan de let frasorteres.
Som merfuglesamlere kan i endnu højere Grad være deres
Medbrødre til N ytte, naar de sam ler ved Lys- og Sukker
lokning. Det er navnlig Vaarfluer, Guldøjer og H e merobier,
der søger til Lys- og Sukkerl okni ng, og d isse Dyr kan godt
puttes i samme Glas som Som merfuglene, da de hurtigt ligger
stille i Glasset. jeg har i indeværende Som mer allerede mod
taget adskill ige smaa Blikæsker med Materiale send t som
" Prøve uden Værd i " eller som alm. Brev, og Materialet har
været yderst værd i fuldt til Belysn ing af Arternes U dbredelse
i vort Land. jeg vil være meget takne m l ig fo r hver ny Æske,
j eg fa ar. Selv almindeligt forekom mende Arter har Værd i ,
og det h ænder ofte, at Sendi ngerne i ndeholder Dyr, som
man vanskeligt kan faa paa anden Maade.
Alt det Materiale, som jeg modtager, bli ver nøjagtigt be
stemt og for største Delen opbevaret, forsynet med Etikette,
som giver Oplysning om Findested og Findetid og Giverens
N avn. Findes der Originaletiketter paa Dyrene forbliver d isse
selvfølgelig paa deres Plads. Oplysni nger om hver en kel t
Art i n d føres paa Kort og opbevares for Eftertiden.
Foruden dette ubesked ne Ønske har j eg et andet, som
er endnu mere ublu. Her gælder det alle vore jydske Med
lem mer og Abonnenter. Der fi ndes mange ældre og yngre
N a turvenner omkring i J y lland, som er i Stand til h ver paa
sin Egn at fremskaffe paalidelige Oplysninger om Forekom
sten af en R ække Pattedyr, K rybdyr og Padder, hvis Ud
bredelsesforhold her i J yl land kun er mangelfuldt kendt, f.
Eks. Grævling, H usmaar, Skovmaar, Brud, Odder ; Snog ;
Strandtudse, Grønbroget Tudse, Løvfrø og Løgfrø.
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P aalidelige Opl ysninger om saadanne Dyrs Forekomst
her i vor Landsdel, samt Opl ysninger vedrørende deres Leve
vis vil være yderst k ærkomne og skal blive omhyggeligt op
bevarede. - Skulde nogen ville bringe det Offer at tilsende
konserveret M a teriale af vore sjæld nere Paddearter, faar de
særlig Tak.
Aarhus, Lucas Kirkeplads 8, tni7 1932.

J. Kr. Fin dal.

Billenotitser fra Holbæk. Da Bynavnet H olbæk saa
godt som aldrig figurerer i vore Bille- eller Som merfugle
fortegnelser, antagelig fordi der ingen aktive Entomologer
har boet eller samlet her, tillader j eg mig at meddele neden
siaaende Coleoptera-Arter, fundne her i Sommeren 1 93 1 :

l.
2.
3.
4.

Taphria nivalis Panz.
Ophanus angusticollis Milli.
Bradycellus verbasci Dft.
Capraphilus striatulus F.
S. A nthabium tarquatum

Marsh.

6.
7.

8.
9.
IO.

Aphadius Paykulli Bedel.
Sarania punctatissima I I I .
Cryptarcha imperialis F.
strigata F.
Cantharis Livida L. var.
rujipes H bst.

H vad enten det nu var almindel igt for Som meren 1 93 1
eller er specielt for H olbæk og n ærmeste O megn, hvad jeg
endnu ikke har Erfaring for, da jeg først kom hertil i Maj
1 93 1 , saa saa man ikke ret mange Sommerfugle i Aaret, der
gik ; knap nok de almindeligste Arter som Kaalso mmerfugl
og lille R æv.
M i n medinteresserede og gode Fa nger, min Søn Vagn Fock,
tog nogle enkel te N atsommerfugle i Strandparken, og blandt
disse var et Eksempl. af Semiathisa alternaria H b., 4/7 3 1 .
I ovensiaaende Liste har vel nok de to Cryptarcha-Arter
mest I n teresse. De blev taget paa u d fl ydende Saft paa e t
Poppeltræ i Villakvarteret l ige ved Hjørnet af Fjordvej , eet
Stk. strigata og tre imperialis.
H o l b æ k , i J anuar 1932.

A. Fack.

Grundling (Gobio Huviatilis FJern.) fangedes forleden
i Hol meaa. I følge Otterstrøm kendes den fra Vestjylland
kun fra Von Aa, Ringkøbing Fjord, Fjederhalt Aa og Rør
bæk Sø. Den fi ndes altsaa ogsaa i Vardeaa-Omraadet.
H ostrup Skole pr. N ordenskov, 4!7 32.
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Formændene for de fire Pro vinsforeninger er:
Lærer J. Kr. Findal, Lukas Kirkeplads 8, Aarhus (Jylland),
Cand. pharm. E: B. lfoffmeyer, Haslev (Sjælland), Lærer P. J.
Pedersen, Bogense (Fyen) og Lærer L. Kring, Nykøbing F.
(Lolland-Falster).

Udstopning af

Insektnaale,

Fugle og Pattedyr
bedst

og

Spænd enaale.

liJ

Spændetræ

Tørveplad e r.
liJ

Ketscherringe

i

Stort Lag r af zoo_logiske Præparater

Samleglas

til Dekorat i o n og U n d ervisni ngsbn1g.

liJ

Pincetter.

Præparatglas.

Præparerede Insekter.

- Forlang Tilbud. -

Konservator
2

li)

Etiketnaale

billigst.

St. Torv IO

sorte og hvid e .

..J o h s.

AARHUS

Larsen
Telf. 5944

En sjaelden Fugl
faar D e udstoppet

smukkest o g bedst i Skandinaviens

største Præparationsforretning.
saavel
til

skindlagte

videnskabelig

Museer

som

Stort og fint Lager af

udstoppede

Brug.

-

i Ind- og Udlandet.

Pattedyr

Leverander
-

til

og Fugle
Skoler

Ill. Prisliste

og

g r a t i s.

Konservator Hansen, Herning. Telf. 335.
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Udstopning og Salg af alle Arter Fugle og mindre
Pattedyr.

Til Undervisning anbefales mine Smaafugle
og

Mus i Glaskasser

Altid meget stort Lager !
Eftersyn og

w-

l

-

meget praktiske.

Bedste Arbejde !

Reparation af

zoologiske

Hurtigste Levering l

Samlinger udføres.

Forlang illustreret Katalog og Tilbud, naar

De skal købe.

Konservator Chr. Aaboe Sørensen,
S i l kebo

Teleion Nr. 297.
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g.

Vestergade 117.
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O versættelser
til Tysk. - Korrespondance, Publikationer, Afhandlinger o. s. v.
Translatør P. Ka a d, Brønderslev.

Alle tidligere Aargange af "Flora og Fauna"

kan faas v. Henv. til Lærer S i g fr e d K n u d s e n , Villa "Fyen",
Aarhus.
Prisen for de forsk. Aargange ligger mellem 1 ,50 Kr. og 5,00 Kr.
Aargang 1 9 1 9 kan kun

faas,

naar et større Antal Aargange

købes samtidig. Enkelte Hæ fter 75 Øre.

