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Otn tre danske J agtedderko pp er.
Familien Lycosidae.
Af Hj. Ussing.

Navnet Lycosa (U lvespindler) henleder vor Opmærksomhed
paa, at disse Spind lere hører til de kraftigste Arter, hurtige i
deres Bevægelser, spinder intet Fangnet, men jager Byttet paa
Jorden, hvor de ogsaa har deres Huler, og hvad der især synes
m ig interessant, elsker disse Arter fortrinsvis Biotoper omkring
M oser og Søer - ja endog Havets Sandstran d fra Tidevands
mærket og ind mod Klitf oden .
I Juli 19 13 sendt e min Ven, nu afdøde Profess or Ostenfelcl,
mig en stor Edderkop, som han havde taget paa Sandstran den
ved Hesnæs (Falster), · og jeg bestem te den til Tarentula cinerea
Fabr. (Fig. 1). Det var en Han; men da jeg følte mig noget

Fig. l. Troc/wsa cinerea paa Sandstrande nme llem Sk aller af
Cardium. (Hj. U.)

usikker med Bestem melsen, dristede jeg mig til at sende Dyret
over til vor berØmte System atiker, Dr. William Sørensen (18481916), hvem jeg havde hørt og læst saa meget om - en s aare
stridbar Herre - m en vor mest fremragende Forsker inelen for
Edderkoppernes Systematik.
Han var en af Professor Schiødtes dygtigste Elever, dog synes
jeg at kunne forstaa, at Tilværelsen egentlig blev noget af en
Skuffelse for ham - maaske ogsaa fordi han spildte sin Tid
med polemiske Udfald mod den Ste enstrupske Kreds.
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For mig ·stod gamle vV ill. Sø rensen som en dejlig Personlig
hed, og han tog mod min Henvendelse. Hans bedste Arvtager
blev vor fælles Ven, Emil Nielsen, hvis mægtige Værk, delvis
suppleret af i\ilag. Jens Brændegaard, » De danske Edderkop
pers Biologi 1928« altid vil have blivende Værd. Desværre dø de
Emil Nielsen alt for tidligt, men jeg ved, han glemte aldrig sin
gamle Lærer, Will. Sørensen, hvis systematiske Kund skaber var
ham til stor Hjælp.
Ogsaa jeg fik altsaa Gavn og Glæde af \i\T ill. Sø rensen, som
ikke blot verificerede min Bestemmelse, men ogsaa fø jed e ad
skilligt til af biologisk Interesse. Han sluttede dog med at skri
ve, at man i Nutiden kaldte Familien for Trochosa. og ikke
Ta.rentula.! Altsaa Tmchosa cinerea Fabr. - ganske som jeg
senere genf andt den hos E. Nielsen (pag. 328).
Arten er kraftig bygget, meget stedegen i sin Biotop, og Hun
nen bærer ofte sine spæde Unger paa Ryggen (en Slags Y ngel
pleje).
Emil Nielsen kom jeg senere i nær Forbindelse med; han be
sø gte mig flere Gange og gennemgik min Samling af Spindlere.
Vi var ogsaa paa Jagt efter den ret sjældne Eresus cin:n{t.barintts
ude i Lyngbakkerne - uden Held ganske vist.
Derimod f0 1toldede han et af mine Randers-Eksemplarer,
det var jo nemmere, sen ere fangede jeg atter et og sendte det
til ham. - ''M an samler bedst i andres Samlinger« , som Esben
Petersen sagde.
En anden, noget mindre Troclwsa, nemlig T. ruricola De
Geer. maatte j eg ogsaa bede vV ill. Sø rensen bestemme; den
turde jeg slet ikke klare.
Det er en sjælden Art, som ifø lge Brændegaard (pag. 690)
kun er taget af ham ved Rø nne Teglværk, og E. N. har over
hovedet aldrig selv fundet den. Ifø lge Will. Sø rensen skal den
findes paa passende Lokaliteter spredt over hele Landet, og
det er muligt, den gamle ivr ester har Ret, dog maa vi huske, at
Lycosiderne er Natdyr og skjuler sig om Dagen i deres Huler,
saa Problemet er altsaa ikke helt let.
!vl it Eksemplar er en Hun, som bar sin smukke Ægkugle i
Mandiblerne. Lokaliteten var Randers Fjord, Kanaldæmningen,
St. 8, 8/1926, altsaa en ganske lignende Biotop som. Tr. cinerea.
Den tredie Art blev min store Oplevelse, for det var Fangsten
af Danmarks stø rste Spindler, Dolomedes fi:lnbriatus Cl.
I mange Aar havde jeg ø nsket at se og fange denne Kæmpe
til min Samling; det saa ikke ud til at skulle lykkes, skø nt jeg
er godt kendt med Biotoperne ved Gudenaa og i Fussing Sø .
Saa fandt jeg paa at skrive til min gamle Ven, J. P. Kryger,
om ha n dog maaske paa en af sine talrige Ekskursioner mulig
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kunde tage den til mig. Og se , det var vel nok M anden! Sæt
ham paa Sporet, og du faar Dyret!
Kun faa Dage ef ter kom et Glas med dejlige spritlagte Eks
emplarer af be gge Kø n fra Hareskovens M ose i N. Sjælland,
6 /19 17, og jeg var lykkelig, helt maallø s over fø rste Gang at
skue denne Goliath, ca. 2 cm i Kroplængde. Nu kendte jeg den,
men alligevel skulde der gaa mange Aar, inelen jeg selv op le
vede den i Natmen. Det skete 1930 ved M aclum Sø i Sivskov
af JunQUS supinus uneler et vældigt Tordenvejr.
Forskellige biologiske Arbejder fø rte mig flere Gange t il
denne forunderlige HeclesØ med sin lave P. H .-Værcli, og denne
Dag var jeg i ø vrigt sammen med vor velkendte Florist blandt
» Flora og Fauna« s Folk, Botanikeren 'iV iinsteclt.
Jeg gik nogle :t\1I eter bag ham langs Sø bredden; han note rede
Plantesamfundene, og jeg spejdede efter Insekter, og hvad der
ellers kunde falde for. Pludselig raabte han til mig gennem Tor
clenbulcleret: » Læg M ærke til en stor Edderk op, der sideler her
paa Sivet l :tvi over Vandfladen« .
O g det blev altsaa Op levelsen, for det var j o min D rØm; det

Fig. 2. Dolomedes fimbriatus paa Lur over Vandspejlet. (Hj. U.)
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var Dolo·medes (Fig. 2). Jeg nærmede mig forsigtigt; den skulde
nø dig undslippe, det var en stor Hun omtrent paa Stø rrelse
med Krygers Dyr. Den sad rolig, maatte dog have set mig, for
de Asener har jo Øjne i Nakken, en hel Række endda; jeg ry
stede paa Hænderne af bare Spænding. Bruge Ketcheren turde
jeg ikke; jeg vidste og var angst for, den skulde dykke ned i
Vandet.
Selv om jeg var uhyre beklemt ved Situationen, og vV iinstedt
forholdt sig rolig i Baggrunden, undrede det mig, at den stadig
sad ubevægelig; men idet mit Blik faldt opefter mellem Sivene,
opdagede jeg et stort klokkeformigt Spind udspændt mellem
Bladenes Spidser, det saakaldte Ammespind, og nu forstod jeg;
thi M oderen sad her og glædede sig over de nyfø dte U nger,
der allerede begyndte at vrimle ud fra Klokken. Ja, den sad
der, bred og mægtig i sin M oderglæde, vogtende paa hele sin
store Familie.
Jeg dø vede min Samvittighed og lod Dyret dumpe ned i
Kloroformglasset Senere opnaaede jeg endog en Han omtrent
paa samme Sted ved Sø en; den er betydelig spinkler·e og finere
bygget end Hunnen.
!vi an mener, Dolom edes opnaar en Alder af tre Aar, og det er
højst t roligt. Dens Liv er som sagt bunden til Moser og slige
sure Vandomraader - det er en Pirat, der ikke gaar af Vejen
for at styrte sig ned under Vandet og fange en lille Fisk, som
den da dukker op med og fortærer oppe i Vegetationen.
Jeg op naaede et fint Præparat af mine t o M adum- Dyr, og
det er slet ikke saa let med Spindlere; thi de slunkne og delvis
sprængte Individer, m an ofte ser i Samlingerne, er der nu ikke
meget ved. Dette forebygges bedst ved at opvarme det dræbte
Dyr langsomt i et Reagensglas med Vand til ca. 50° . Derefter
lægge det i en 4 % FormoloplØsning blandet med ganske lidt
Alkohol (50 %), strække Lemmerne, :tvi andiblerne og rette Dyret
lige ved Hjælp af en Pind omvundet med Vat (endelig ikke
med en ha ard Pincet, der vil sætte :Mærker) og lade Præparatet
langsomt hærdne, f. Eks. i en Petriskaal. Efter nogle Dages
Forlø b tages det op og overfø res t il Alkohol 50-70 %. Det te
giver virkelig et smukt udspændt Stykke.
Den hos Edderkopperne indespærrede Luft i Lungen og i
Tracheerne sprænger nemlig let Bagkroppen, hvis man straks
spritlægger Dyret. Og saa vendte vi to gamle Naturforskere Næsen hjemad,
drivvaade var vi, men rige paa herlige O plevelser fra denne
sælsomme Sø , der egentlig er noget for sig - skjult i den store
Ensomhed. - Og det var en lykkelig og t ilfreds Biolog, der
vandrede gennem disse dejlige, tavse Skove i Rold med Dan
marks stø rste Edderkop i Giftglasset
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Iagttagelser over Rødrygget Tornskades
(Lani us c. collurio L.) spidningsmetodik.
Af Sv. Willadsen Nielsen.

Det vil være bekendt, at det1 rø dryggede Tornskade under
tiden spidder sit bytte paa torne eller andre eg nede, spidse
genstande, f. eks. splintret træ, pigtraad el. lign., og ofte opfat
tes dette som en deponeringsfunktion, sandsynligvis ud fra den
naivt, menneskelige betragtningsmaade, at. det er praktisk for
fuglen at have sikke1t bytte i forvaring. I den populære litte
ratur se s betegnelsen » spisekammer« anvendt. Det forekom
mer imidlertid usandsynligt. Tornskaden er en saa livlig, offen
siv og modig fugl, der uden tØven giver sig i lag med dyr af
dens egen vægt og stø rrelse, ja at den endog, hvis den fø ler sig
eller sit afkom truet ved tilstedeværelsen af et menneske f. eks.
ved reden, ikke viger tilbage for et ko11) orligt angreb (Rasmus
sen, 19 23, Westerskov, 19 41 og Debois, 19 43), at man ikke kan
tænke sig en Tornskade i bekneb for fø de, saa meget mindre
som dens ernæring er overordentlig alsidig, omfattende insek
ter, frø er, firben, mus og fugle (Csike, 19 11, Westerskov, 19 41
og Christiansen, 19 42 og 19 44).
Dens tyske navne - 'iVii rger og Neunto ter1 ), samt det engel
ske Butcherbircl, der vel er afledt af slægtsnavnet Lanius (Bø d
del) - antyder ligefrem en tilbø jelighed for drab. Brehm, 1869 ,
anfø rer adskillige eksempler og meddelelser, der tj ener til at
belyse Tornskadens rovgriskhecl . Westerskov, 19 41, finder hans
dom overilet, Christiansen, 19 44, anfø rer, at det » ikke er almin
deligt at finde f. eks. Torn sanger-, Tornirisk- eller Gulvspurve
reeler paa Tornskadens Y ngleomraacle« , og formoder, der er tale
om en frivillig tilbagetrækning eller udebliven. Bekendt e r det
sociopsykologiske forhold mellem Hø gesanger (Sylvia n. nisoria
(Bechst.) og Tornskade (Koefoed, 19 22, Christiansen, 19 42 og
19 44, N0 1·up, 19 42, og Deb ois, 19 43), som nogle opfatter affini
stisk andre som et ø kologisk f0 1·holcl. (S e ogsaa v. H aartman,
19 45, og sammenfatning hos Niethammer 19 42.) De sikre til
fælde af ungedrab hos Hø gesanger, foraarsaget af Tornskade,
er let talte, og dens agressivitet overfor andre smaafugle træn
ger til at blive gjort til genstand for gruneligere undersø gelser.
Det er fortsat usandsynligt, at Tornskaden skulde æde aadsler,
og det bø r yderligere noteres, at der ikke kan blive tale om at
deponere byttet i længere tid. De dyr, der er gjort til genstand
l)

Paa svensk ses underticlen navnet Nioclodare anvendt.

for spidning, vil hurtigt træ de i forraadnelse - det er varmt,
naar Tornskaden træffes i Danmark.
Spidningspladsen vælges paa selve jagtomraadet, hvilket vil
sige i redens nærhed. Dette er dog ikke altid tilfældet. To gan
ge har jeg fundet friskspiddet bytte uden for yngletiden (au
gust maaned) og begge ga nge paa lokaliteter, hvor arten ikke
yngler. Naar man ikke finder flere af saadanne spiddepladser,
er aarsagen sikkert den, at Tornskaden paa vandrested ikke har
nogen stationær spiddeplads, men vælger en ganske vilkaarlig,
egnet torn i et tæt krat - og hvem færdes der?
At Tornskaden generelt spidder bytte af en bestemt størrelse
og art er en sandsynlig hypotese; herom i det følgende.
Fangsten transporterer Tornskaden i næbbet, hvor der som
en nahulig fortsættelse af overnæbbets flade findes en taklig
nende udvækst, i lighed med dannelsen hos Falkene. Der om
tales sjældne tilfælde (Westerskov, 19 41), hvor byttet bæres
ved føddernes hjælp.
Det er iØjnefaldende, at arten har meget spinkle tarser og
tæer. Mærkværdigvis fødes ungerne med kraftigt udviklede
ben, et forhold der bliver særlig iØjnefaldende under den vide
re udvikling. I en alder af 6-10 døgn virker benene uforholds
mæssigt store. Ungdomsstadiet er karakteriseret herved. Efter
haanden indtræder en forholdsvis ænch ing i benbygningen, en
omstændighed, som f. eks. ringmærkere bør være opmærksom
me paa og tage hensyn til ved anvendelsen af en mindre ring,
end man undertiden ser anvendt.2 )
I dette forhold maa aarsagen til artens fremgangsmaade, at
spidde sit bytte, søges.
Jeg har haft lejlighed til at w1dersøge dette nærmere.
Til brug for nogle forsøg opmadede jeg 7 unger af Rødryg
get Tornskade, stammende fra 2 reder, 3 fra een rede og 4 fra
en anden. U ngerne blev indsamlet i en alder af 8 døgn, erfarings
mæssigt det bedst egnede tidspunkt. I en alder af 18 døgn aad
ungerne selv. Foderet bestod af det saakaldte tmiversalfoder tØrrede insekter opblødt i gulerodsaft, meget finthakket kød
blandet med æg og tØrret brød (rasp), samt finthakkede fjer.
Sidstnævnte for at tilfredsstille gylpningen.3 )
Fuglene trivedes udmærket, de sloges og skræppede op det
meste af dagen og opførte sig i det hele taget ganske normalt.
Da de havde en alder af 35 døgn, anbragtes i det rummelige
bm en ca. l m lang gren af Slaaentorn (Prunus spin oscl L.),
2)
3)

Gamle fugles b e n er, i hvert fald hos Spurvefugle, gennemgående spink
lere, men stærkere og haardere end hos de unge fugle, foraarsaget af
forbeningen, forhorningen og degenereringen af kar og væv.
l naturen modtager ungerne ret store mængder kitin fra insekterne. Dette
kitin opgylpes som smaa boller.
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som forinden var aflø vet, og hvorfra en del af de lange spyd
lignende torne blev fjernet. Samtidig fodredes - foruden med
det nævnte universalfoder - med strimler af lever. Resultatet
blev et stort slagsmaal, stø rre end normalt. Der var saa rigelig t
med lever, at hver fugl hmtigt havde næbbet fuldt. En af fug
lene slog sig ned paa slaaengrenen, anbragte Ieverstykket over
en torn, stemmede fø dderne imod og trak og halede sidelæns
hen ad grenen. Paa denne maade lykkedes det hurtigt at flænse
leverstykket, og nogle af de derved fremkomne smaabidder for
tæredes. De ø vrige fugle fulgte hurtigt efter.
Der blev nu dagligt fodret med lever (eller med hjerte, nyrer
e ller blot skært kø d) trillet i fjer og skaaret i tilpas store stykker,
saaledes at flænseinstinkte t kunne finde sin normale udlø sning.
Den hurtighed, hvorm ed kombinationen - tilp as stort " byt te«
og tilstedeværelsen af torne - blev omsat i handling, og den
sikkerhed, hvor med flænsningen foregik, viser, at Tornskadens
spidning er et instinkt, idet det erindres, at ungerne ikke havde
været under forældrenes indflydelse, med undtagelse af ca. 8
dø gn, hvoraf de yderligere havde været blinde en del af tiden.
Fodringen blev udvidet til ogsaa at omfatte en nylig dræbt
mus. Det var Øjensynli gt, at denne var for stor for ungerne.
Ingen af dem var kraftige nok til at lø fte dyret. (Det drejede
sig om en stor Hnsmus.) Efter at ungerne havde undersø gt den,
lod de den ligge og beskæftigede sig overhovedet ikke mere
med den. Det ly kkedes ikke senere at faa mus af passende stØr
relse til raadigh ed. Efter at slaaengrenen var anbragt i buret,
og fodring med lever var paabegyndt, blev universalfoderet,
der blev givet i en p orø s, klumpet konsistens, ogsaa forsØgt
anbragt paa tornene, hvor det selvfø lgelig omgaaende faldt af.
Ungerne sad da i reglen og gned næbbet mod tornen eller bed
og halede i den.
Naar en flænsende fugl havde faaet sin app etit tilfredsstillet,
var det almindeligt, at en stor del af kø dstykket endnu hang
paa tornen. Disse levninger blev ikke senere rØrt, og det blev
aldrig bemærket, at fuglene flænsede eller legede med styk
kerne under omstændigheder, der kunne fortolkes som trang
til blot at flænse. Flænsning og spidning forekom kun i fm·bin
delse med fortæring.
Saa snart et sty kke lever var flænset og en del fortæret, blev
det efterladt og ikke rø rt mere. Dette gjaldt dog kun , hvis leve
ren blev hængen de paa tornen; hvis stykket under flænsningen
faldt af og ned i bunden af buret, skete det, at enten samme
eller en af kantubemalerne gjorde sig til gode med det paany.
Det, at et stykke lever blev efterladt paa en torn, forhindrede
ikke, at et nyt stykke lever eller kø d blev anbragt ovenp aa det
i forvejen spiddede. Ofte blev der saaledes kun ædt lidt af
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hvert leverstykke, og undertiden spiddede samme fugl flere
leverstykker under eet maaltid. I reglen blev hele den givne
portion lever eller kø d i lø bet af ganske kort tid drapperet over
tornene. J eg prø vede at tvinge dem til at spise op ved at tm d
lade at give dem fø de, idet jeg tænkte, at naar fuglene blev
sultne nok, vilde de æde den forhaandenværende i forvejen
spiddede fø de. Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet de undlod simpelthen at æde, skø nt der var tilstrækkeligt, gan
ske vist noget indtø rret lever, til raadighed.1 ) Jeg havde hverken
lyst til eller interesse i at fø re experimentet ud i dets konse
kvens; men det turde være et fingerpeg om, at Tornskaden
ikke spidder sit bytte for at have det i depot til et senere tids�
punkt. Fuglenes vane, at spidde alt fodm andenværende fø de,
kan man saa forsø ge at tolke til indtægt foi' den tidligere om
talte rovgriskhed eller ej; men det er næppe en formaalstjenlig
maade at gø re det paa.
Endelig skal det bemærkes, at selv om ikke alle torne var
fyldte med kø d, forsØgte fuglene at anbringe saavel kø d som
universalfoder i rummene mellem burets tremmer, eller de kun
ne i længere tid prø ve at fæste et stykke kø d paa en af de
glatte metaltremmer.
Det er sandsynligt, at tornen for Tornskaden er et middel,
der afbø der de svage fø dders utilstrækkelighed ved flænsnin
gen; men det berø rer ikke selve de psykiske processer, der maa
antages at indgaa i handlingen.
A f de iagttagelser, jeg har gjort, mener jeg mig berettiget til,
som nævnt, at betegne selve spidningen som et instinkt. Reak
tionen var ganske spontan.
Heinroth, 1938, mener imidlertid, at opmadede unger af
Tornskade (altsaa unger, hvor mennesket er traadt i forældre
nes sted), netop ikke handler spontant, men fø rst maa lære tor
nen at kende. Han iagttog, hvorledes ungerne trak foderet hen
ad burpindene eller forsø gte at >>spidde« det paa tremmerne,
selv om der fandtes egnede torne i buret. Ligeledes at ungerne
foretog nogle smaa karakteristiske ryk med hovedet under an
bringelse sforsø gene. Disse ryk forstærkedes, hvis ungerne mær
kede nogen modstand. (Sidstnævnte tages til indtægt for en
>> prø ve sig frem«-metode.) Poulsen, 19 42, opfatter i sit program
skrift » Skyldes Fuglenes A dfærd Instinkt eller Fornuft? « Hein
roths erfaringer saaledes (p. 200): >> Man ser ofte Handlemaader,
der ikke er nedarvet fuldstændigt; men at der er Huller, der
udfyldes i Lø bet af Fuglens Udvikling enten ved tillært Re
fleks eller ved Indsigt, hvad der er meget sjældent. Naar det
4) At leveren, paa grund a f det koagulerede blod, h urtigt blev haard, skulde
ikke være nogen principiel hindring for en fugl, der baade æder skarn
basser, løbebiller, oldenborrer og andre insekter med haard kitinskal.
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drejer sig om Instinkter, der er rettet mod et Objekt, arves ofte
kun Instinktet til at gennemprø ve forskellige Objekter, men ikke
Kendskabet til Objektet selv. Instinktet overfø res fø rst efterhaan
den til det bestemte Objekt. Et Eks. paa en Handling, der skyl
des en Kæde af Reflekser med indskudte Led af tillærte Re
flekser, er Tornskaden, der sætter Byttet fast paa en Torn . «
Det overses, a t der i Tornskadens bandU ng - a t spidde et
bytte - indeholdes ikke eet, men to objekter, nemlig byttet og
tornen. H vad er da den handlingsudlø sende faktor - tornen
eller byttet? Naturligvis kan det gø res gældende, at hvis ikke
tornen indgik som en væsentlig del af handlingen, vilde der
overhovedet ikke finde nogen spidning sted. I naturen spidder
Tornskaden kun en ringe mængde af sit bytte (nogle individer
sp idder overhovedet ikke) - nemlig den mængde, hvis stØrrelse
eller struktm gø r en sø nderdeling Ønskelig - en sø nderdeling,
fuglen ikke kan foretage udelukkende ved hjælp af næb og sine
svage fø dder, men som nø dvendiggø r anvendelsen af et egnet
hjælpemiddel.5 )
Fuglenes handlinger i fangenskab frembyder ofte, og særlig
hvor det drejer sig om instinkthancllinger, adskillige bortfald
symptoner i deres naturlige forlø b. Poulsens tese » Huller der
udfyldes i Lø bet af Fuglens Udvikling enten ved tillært Re
fleks eller ved Indsigt . . . « skal nok i langt de fleste tilfælde
vise sig at være bm tfaldssymptomatik foraarsaget af fangenska
bets ganske overordentlig voldsomme og vidtgaaende modifi
cering af fuglenes naturlige tilværelse.
Naar jeg opnaaede en spontan udlø sning af spidningsinstink
tet, skyldes det sikkert, at fuglene havde betydelig mindre
plads end anvendt ved Heinroths forsø g, og samtidig at denne
fodrede med spidningsegnet fø de, hvorimod de her beskrevne
fugle i begy ndelsen udelukkende fik universalfoder, som, da
torne ikke fand tes, skulde >>spiddes« paa tremmer eller pinde.
Fø rst ved fø de af bestemt art udlø stes instinktet, der havde
været skjult tilstede, men altsaa krævede en kontakt for udlø s
ning.
?\'lan vil fortsat kunne diskutere, om Tornskaden skal lære en
torn at kende, fø r den bruger den, og man vil ogsaa med rette
kunne hævde, at det slet ikke er en torn, der kræves, men blot
en egnet spids, stærk genstand.
Den paastaaede læreproces bliver va nskelig at forklare. Med
mindre der er tale om et fangenskabsfænomen skal en Torn5) At Tornskaden undertiden ogsaa spidder bytte, der strengt taget falder
udenfor denne karakteristik, er uomtvistelig. Her spiller vel vanen ind.
Endelig er fugle levende væsener, og det ligger i sagens n atur, a t store
individuelle forskelligheder indtræffer. Kun de simplest sammensatte hand
linger i fuglenes psykobiologi lader sig lydefrit tyde.
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skade altsaa besidde evnen til at vurdere en torn som egnet
eller uegnet (efter en bestemt tærskel), nemlig efter det tids
punkt af » udviklingen<< , hvor den ved at prø ve sig frem har
fundet det rette objekt. Er dette tilfældet, maa man formode,
at spidnings-pirringsmidlet i sin virk ning er individuelt (hver
fugl finder sit >> spid« : pigtraad, splintret træ, rosentorne, siaa
entorne o. s. v.). Iagttagelser af spiddende Tornskader i natu
ren viser ingen usikk erhed eller vurderen. Det vil alt sammen
kræve vidtlø ftige forsø g for at udrede disse forhold. Naar Hein
roth paa grund af sine iagttagelser mener, at kun de refleksive
muskelbevægelser og selve det, at udbytte skal sp iddes, er med
fø dt, kan eller skal det ikke betvivles; men baade torn og bytte
maa indgaa i spidningsinstinktets aarsagssammenhæng.n )
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Rågø Sand.
A f L. Kring.

En sommer da g i 1946 stod jeg på postbåden fra Vejr Ø til
Kra genæs på Nor dlolla nd og så hen mod RågØ-gr uppen. Y der st
mod vest lå en lys str ibe, la vt over det blå va nd, og lyste i mor 
gensolen. Bådfør er en for ta lte, a t det var >> den ny Ø<< , Jeg ha vde
hør t om den på Fe jØ, og synet Øgede min lyst til a t besøge den.
Få da ge efter var jeg sa mmen med lær er E . Lar sen på RågØ
for a t gør e pla ntenotitser . Vi va dede til RågØ Ka lv og sener e til
Øen, der nu officielt hedder Rågø Sa nd. Besø get blev kor t; men
næste år var jeg der igen og har siden besØgt den en ga ng hver t
år for a t følge pla ntevækstens udvikling.
Øen er ca . 1:14 km la ng, og hver t år lægges der et lille stykke
til Østenden. Den opstod i 1934, da ta ngpesten kom her til. Strø m
og bølger fik nu la ngt fr ier e spil med ha vbundens sa nd, og på
det la vva ndede RågØ Fla k da nnedes så denne la nge ø. I 1947
var a fsta nden fra dens sydende til R:t gØ Kal v godt 100 m , me
de ns Østenden var godt 400 m fra la nd.
Br edden var ier ede fra 25 til 15 m; br edest var den mod syd
bø jede vestende; smal lest var midten. RågØ Sa nd er den la veste
a f a lle de la ve » sydha vsøer<< ; de hø jeste punkter når ikke over
l� m. Ved ø stenden lægges som nævnt lidt til hver t år , og da
selve spidsen bøjes lidt mod syd, kommer den Østligste del til
a t minde om en ka m. La gunen indenfor og fla kket udenfor er
meget la vva ndede, eller s v li l e en så la v og sma l Ø næppe kunne
bestå, og det kniber e ndda . Sidst i oktober 1948 stod jeg på
» Mjølner « og så på La ngela ndsbæltets gr å bø lger , som vi pa s
sa ger er fa ndt unødvendig hø je. Det var nor dvest-stor m og hø j
va nde, og jeg tænkte med ængstelse p å, hvor da n HågØ Sa nd
skulle stå den omga ng igennem. Den klar ede det ikke helt godt.
Da jeg næste sommer kom der over , var den næsten delt i to.
Det var omtr ent på midten, ge nnembr udet var kommet; des
uden var der gna vet a f nor dsiden, så ø en var blevet meget sma l
ler e i de n midter ste del . Øjensynligt var den også va ndr et lidt
sydpå. I 1948 stod i en lill e bugt ved en sydvendt odde i den
østlige del en lille sa mling stra nd-koglea ks og blomstr ede nok
så pænt. I 1950 stod de 3-4 m inde på la nd, der var ingen
blomster , hm for knytte, la ve, golde skucl .
Det ser ud, som såda nne la ve sa ndøer va nskeligt ka n blive
r et la nge. Hyllekr og v ed Lolla nds sydkyst Øst for n ød byha vn
ha vde dog en længele på 5-6 km, så kom der et gennembr ud,
så de yder ste 2 km blev skår et fra , og Hy liekr ogs for tsættelse
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mod Øst, Rø dsa nd, der vest for Gedser til sta dighed ra ger over
va ndet. er delt i en række la ve holme. Jeg ha r ved la vva nde
gået tØrskoet fra holm til holm.
Når vinden kommer tværs på såda n en la ng ø , ka n de r opstå
en hø jdeforskel mellem va ndfla derne på de to sider. Hvis va n
det skyller over, vil der opstå en stærk strØm til udligning
a f forskellen, og så er bruddet der. I 1949 gik jeg tø rskoet over,
men i 1950 va r va ndet ca . l m dybt i det 50 m brede ga b, så
nu va r der 2 ø er; til gengæld er a dskillelsen mellem sydvesten
den og R ågØ Ka lv ved a t sa nde til. Små holme ligger i en meget
stærkt mod ø st krummet bue mellem de to ø er. Det vil måske
gå her som ved Hyllekrog, hvis stØrste vestlige del nu synes
fa st forbundet med Lolla nd.
Et visnesbyrd om bø lgernes ma gt er de ma nge stø rre og min
dre sten, der ligger strø et på den nedskårne midterste del a f
R ågØ Sa nd. At det er nyligt tilfø rt ma teria le, viste de buske a f
blæreta ng, der i 1949 sa d på ma nge a f dem. De ha r desuden
lettet tra nsporten.
I 1950 va r stillingen: den sydvestlige del va r ca . 40 m bred,
derefter a ftog den hur tigt til ca . 25, og la nge strækninger på
begge sidera f ga bet va r kun ca . 12 m brede, medens den Østlig
ste del nåede op til ca . 30 m foruden de mod syd bø jede odde r.
Omkring 50 m nord for midten va r et nyt rev ved a t da nnes,
den midterste del va r til da glig over va ndet. Jordbunden e r
temmelig groft sa nd med ibla ndet ta ng og en del sten .
Nota terne fra 1946 e r ikke ta get med, da besø get va r s å kort.
Det va r i 1947 Øjensynligt, a t pla ntebesta nden va r ta get stærkt
til. Stigningen fortsa tte i 1948, og jeg tænkte, a t jeg med årene
skulle nå a t se noget i ret ning a f et ret tæt pla ntedække; men
det gik jo a nderledes.
I fø lgende ta bel er pla ntea rterne fra de fire år 1947-50 op
fø rt. Optællingen er sket i slut ningen a f juli, undta gen i 1950,
da det skete 7. 8. Enkelte tidligere a rter ka n være forsvunden
fø r mine besø g.
Omstående ta bel fortæller intet om de enkelte a rters hyp
pighed eller om pla ntedækkets tæthed.
Hyppigst er Stra ndgåsefod, Stra ndsennep, :tvia reha lm, Stra nd
Ka mille og Kruset Skræppe.
I 1950 opta lte jeg pla nterne i c irkler med l)� m ra dius. De lå
i ø ens midte med 30 skridts mellemrum, ia lt 65. I 13 a f disse
va r der ingen pla nter - især på begge sider a f ga bet - i 18 een
pla nte i hver, i 9 va r der to, i 5 3 og i resten flere. Kun Spids
bla det Pileurt forekom i stØrre ta l og kun i 4 cirkler, 18 og 50
ved sydenden, 14 og 17 nær Østenden. Hø jeste a rtsan ta l va r 4,
kun i l cirkel, i 5 va r der 3 a rter, i resten hø jst 2.

Strand Trehage, Triglochin mantm1a
Knold-Rouehale, Phleum nodosum
Hjelme, Ammophila arenaria
Knæbøjet Rævehale, Alopecurus geniculatus
Alm. Havre, Avena sativa
Tagrør, Phragmites communis
Alm. Hundegræs, Dactylis glomerata
Enårig Rapgræs, Poa annua
Strand-Annelgræs, Puccinellia maritima
Ud spærret-Annelgræs, Puccinellia elistans
Slap-Annelgræs, Puccinellia retro flexa
Strand Svingel, Festuca arundinacea
Alm. Raj græs, Lolium perenne
Strand Kvik, Agropyron j unceum
Alm. Kvik, Agropyron repens
Bastard Kvik, Agropyron repens X j unceum
Marehalm, Elymus arenarius
Rug, Secale cereale
Strand Kogleaks, Seirpus mariiimus
Kruset Skræppe, Rumex crispus
Ferskenbladet Pileurt, Polygonum Persicaria
Spidsbladet Pileurt, Polygonum neglectum
Hønsegræs Pileurt, Polygonum heterophyllum
Hvidmelet Gåsefod, Chenopodium album
Strandbcde, Beta vulgaris
Strand-Melde, Atriplex lillorale
Spyd-Melde, Atriplex hastata
Salturt, Salicornia herbacea
Strandgåsefod, Suaeda maritima
Strand Sodaurt, SalsoJa kali
Femhannet Hønsetarm, Cerastium semidecandrum
Strandarve, Ranchenya peplaitles
Kødet Hindeknæ, Spergularia salina
Vingefrøet Hindeknæ, Spergularia marginata
Hyrdetaske, Capsella bursa pastaris
Strandsennep, Cakile maritima
Strandkål, Crambe maritima
Lav Ranunkel, Ranunculus repens
Hvidkløver, Trifolium repens
Gederams, Chamaenerium angust ifolium
Alm. Hanekro, Galeapsis Tetrahit
Bulmeurt, Ryaseyamus niger
Storblomstret Ærenpris, Veronica persica
Lancetbladet Vejbred, Plantago lanccolata
Strand Vejbred, Plantago maritima
Ager Tidsel, Circium arvense
Strand Asters, Aster Tripolium
Kanadisk Bakkestjerne, Erigeran ca1 iadensis
Strand-Kamille, Mat ricaria maritima
Alm. Brandbæger, Senecia vulgaris
Ru Svinemælk, Sonehus asper
Ager Svinemælk, Sonehus arvensis
Mælkebøtte, Taraxacum officinale
Grå Bynke, Artemisia vulgare

l) kun 2 planter.

2) l kimplan te.

:l) frugtbærende.
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Strandsennep forekom i 15, alle Øst for gabet. Spidsbladet
Pileurt og .Marehalm hver i 8, Strand Kamille og Spydbladet
Melde hver i 7, de ø vrige i l, 2 eller 3 cirkler. Var cirklerne lagt
langs sydkysten, var Strandgåsefod blevet den dominerende.
I 1948 dominerede Marehalm langs nordkysten, men dens
område blev slemt medtaget inden 49. Flere steder står der
inde på ø en ret tætte bevoksninger af Marehalm, og der samles
det fine fygesand, der ellers ryger tværs over ø en, til små klit
ter. Klitdannende er også Kvik, særlig Strandkvik og dens kryds
ning. Dens klitter er dog ganske lave, næppe over 10 cm ret
mange steder, men de ses meget tydeligt som lyserere pletter.
Hjelme er meget sparsom og blomstrer ikke.
På de ny tillagte stykker er der allerede l. år en ret arts- og
individrig plantevækst. I 1948 ( dannelsåret) var der således
Strandsennep, Spydbladet og Strand-�tl elde, Hvidmelet Gåse
fod, Strandgåsefod, og i 49 tilkom Strand Kamille. I 1949 var
der også 6 arter.
Plantevæksten lider meget under. den udsatte beliggenhed.
Det er sandsynligvis overskylning og bø lgesprø jt, der er værst.
I 1949 var der fra vestenden af RågØ Kalv af vandet fjernet e n
strimmel sand, der var slæbt Øst på og nu lå langs land som en
revle, noget hø jere end RågØ Sand. Her var en langt frodigere
plantevækst. Både tætheden og planternes hø jde var langt
stø rre end på ø en med den udsatte beliggenhed. Artstallet var
også stø rre; men indvandringen fra RågØ Kalv kunne også fore
gå på alle kendte måder.
Hvert år har jeg indsendt mere indgående beretning til Bo
tanisk Museum, Kø benhavn, så her kan muligt interesserede
hente mere kendskab til den lille ø 's forhold.
Endnu et interessant spØrgsmål ville jeg gerne behandle,
nemlig hvordan de forskellige arter kan være kommet til Øen;
men de pågældende undersø gelser er jeg ikke færdig med. Hvis
jeg får dem gennemfø rt, og redaktø ren tillader, kan meddelelser
herom forhåbentlig komme i » Flora og Fauna« ad åre.
Rettelser.
I H æ fte 3 4 O" 5 1 950 er de1· n o g l e b e ldagel ige Tryk fej l, som
v e n ligst b e d � s rett e t .
I S ke m aet S . 1 02 staar som N r . 4 S u c c i n e a u l l·i s ; d e r s k a l slaa
S ucci ne a p utris ; som Nr. 5 staar Succi n e a puh· is ; d e r skal staa :
Cochlicopa l u b rica (0. F. M iHler). Side 1 49 : i Overskrifte n s taar
v e rn a ri a ; der skal staa vema n a ; og i 1 0 . Lin. fra neden staai' For
læb i Stedet for Forløb.
S. 1 G4, L. 21 f. o. s t a a r : befrugtede ; skal være u b efr ugte d e .
S. 1 64, L. 32 f. o . s l a m· : D e først . . . ; s k a l være : Del først . . .
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L. P. Lau ritsen.
*

10.

juli

1877

t 14·. februar

1951.

Efter flere års tiltagende svag
hed er sparekassebogholder Lau
rits Pedersen Latuitsen, Trande
rup, Ærø , afgået ved dø den. Lau
ritsen, cler var fø dt i Tranderup,
tog lærereksamen fra Skaarup
seminarium i 1900 og virkede
som lærer ved Aarhus realskole
samt senere i Vinding og Bælum
hø jskoler. I 1910 forlod han imid
lertid lærergerningen og overtog
stillingen som bogholder ved
Tranderup sparekasse, og hans
manddomsgerning faldt således i
den egn, hvor han havde henlevet sin barndom. - Botanikken
vandt tidligt Lauritsens interesse, og den samlede sig efterhån
den om de gamle lægeplanter. Tranderup sogn, ja hele Ærø
gav ham her et rigt arbejdsområde, og på sine daglige småtme
fik han efterhånden gennemsØgt de mange gamle haver i Tran
derup og fundet, hvad der endnu var tilbage af planter me=l
tilknytning til den ældre folkemedicin. Resultaterne af disse
undersø gelser har han meddelt i »Botaniske Kauserier« , som
blev publiceret i » Flora og Fauna« i årene fra 1923-1938. Med
særlig forkærlighed studerede han Mynterne, der all e dage var
hans kælebø rn; de er udfø rligt behandlet i et af kauserierne.
Lauritsen havde et omfattende kendskab til den ældre urte
bogslitteratm, og hans flittige studier i forbindelse med en ene
stående hukommelse gjorde, at han indenfor sit speciale kom i
besiddelse af en dybtgående viden. Også mykologien havde
Lauritsens interesse, og i et fornø jeligt kauseri: Fra » Kongens
Bakker« til Vuelemp Klint - Ærø i mykologisk Tværsnit har han givet et godt bil l ede af den skovfattige ø 's mykologiske
flora. - På sine botaniske ekskursioner færdedes Lauritsen
hel st alene - noget tilbageholdende over for nye ansigter var
han altid, men vandt man fø rst hans fortrolighed, var hans
hjælpsomhed mod interesserede ubegrænset. Et botanisk spØrgs
mål besvarede han på sin egen måde - ikke ved blot at nævne
et par tø rre fakta, men man fik plantens historie, dens nytte og
brug gennem tiderne - alt det, der ikke kan læses i nogen
lærebog, men som just gø r det botaniske studium levencle og
interessant.
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Lauritsen var e t yderst beskedent menneske, som passede sin
daglige gerning med omhu, og ellers helst levede sit eget stille
liv mellem bø ger og planter. Ved hans bortgang har vi mistet
en betydelig botaniker - et menneske, der tjente sin videnskab
med ære.
Valcl. Pedersen.
En Tragedie i Fugleverdenen. Den 18. Juni 1948 fandt j e g paa e n Eng
paa Nordenden af Øen Langli, ca. 200 ll11eter fra Havet, en død Brevdue,
som var delvis indtørret. Dens Hoved manglede, og Bt-ystct var halvt
fortæret. Dens Brystben bar i k k e ll'lærker efter Rovfuglekløer. Den er
sandsynligvis falden ned og død af Udmattelse. Om dens ene Ben sad
der er Gummiring, mærket: 237 X, om dens andet Ben sad der en Aluminiumsring, mærket: � � :;;: 511423
"" -'

Mellem denne Ring og Benet var anbragt et sammenrullet Stykke
Cigaretpapir, hvorpaa der var skrevet med Blyant:
»Deres Due landede hos os Sømlag 1730, 130 S. M .
S. V. T . V. a f Esbjerg.
Har faaet Mad og Drikke.
Vend.«
(Paa den anden Side af Papiret stod skrevet:)
» Haaber den kommer hjem i god Behold.
Kutter Jessie Høst. E 277. <<
Ved senere Henvendelse til Skipperens Hustru, som var med paa Tu
ren, har jeg faaet oplyst følgende:
»Duen ankom til Skibet i udmattet Stand Søndag den 6. Juni 1948
Kl. 1730, fik l\:I ad og Drikke og flØj videre Mandag den 7. Juni 1948 Kl.
ca. 1500. Den tog Retning mod Syd efter Holland. Vejret var stormfuldt,
men klart.«
Hvornaar og hvorfor den saa senere er vendt om og flØjet i nordlig
Retning bliver aldrig opklaret. 1 1 Dage senere fandt jeg den altsaa paa
Langli. - Nærmere Oplysning om Duens Hjemsted og Flyverute har jeg
forsøgt indhentet fra Holland gennem den lokale Brevdueforening, men
har ingen som helst Oplysning faaet.
Ringene og Brevet opbevares hos mig.
S. R. R a s m u s s e n,
Apotheker, Esbjerg L�Ne-Apothek.
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Pleco p tera (Slørvinger).
En faunistisk biologisk undersøgelse af Skern Å. l.
A f C a r l o F. J e n s e n .
Meddelelser fw Na turhistorisk Museum, Aarhus.
(With nn English Summary.j

A. Indledning.

Skern A-systemet (fig. l), der med sit ca. 2350 km 2 store af
vandingsområde er Danmarks næststø rste flodsystem, er i fauni
stisk henseende, særlig hvad den lavere fauna angår, meget lidt
kendt. Som forsø g på i nogen grad at råde bod på dette forhold
har jeg siden 1940 foretaget indsamlinger til belysning af fauna
ens sammensætning og udbredelse i Skern A og dens ·cah·ige
tillø b.
Det indsamlede materiale har nu nået et sådant omfang, ,a t
der skulle være grundlag for at påbegynde en publication af
resultaterne - samtidig med at indsamlingerne fortsættes, idet
der i årene 1940-50 er taget ca. 1000 faunaprø ver i vestjyske
vande - deraf langt stø rsteparten i Skern A-systemet.
I disse prø ver findes en ret betydelig samling slø rvinger, både
larver og imagines - ialt ca. 4000 expl., og på grundlag af dette

Sker n Å- syst,emet

o

10

20

JO k m.

Fig. l. Oversigtskort over Skern Å·syst emel.
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Fig. 2. Skern Å, jernbanebroen, Tarm Kæ1 .

. J t•n s e n

fo l .

materiale skal jeg i det fø lgende sø ge at give et billede af arter
nes talmæssige fordeling, flyvetid, udbredelse m . m. ved
Skern A.
Foruden min egen samling har jeg ved velvillig im�dekom
menhed fra hr. mag. sc. E. W. Kaiser, Klokkedal pr. Horsens,
og hr. lærer K. O. Leth, Herning, fået lov til at benytte deres
Skern A materiale, hvorfor jeg beder Dem begge modtage min
bedste tak. Dette materiale er benyttet i den fannistiske del
(l okalitetsoversigten og ved kortlægningen), derimod er det
ikke medtaget ved de statistiske beregninger m. h. t. talmæssig
forekomst, flyvetid m. m., da det i flere tilfælde drejer sig om
masseindsamlinger af en eller få arter, mens andre arter mang
ler, hvilket i nogen grad ville ændre billedet af disse forhold.
En forelø big oversigt over slø rvingefaunaen ved Skem A sy
stemet har jeg givet i •• Flora og Fauna«, 1945, p. 49-54, » Ple
copterfaunaen - især ved Skern A ' i Tarm Kær « , hovedsagelig
baseret j)å indsamlinger ved Skern A's nedre lø b i årene 194143. Til denne artikel vil jeg her gerne knytte fø lgende bemærk
ninger og rettelser:
Da hovedparten af det materiale, der danner grundlaget for
oversigten, er samlet i 1942, et år - der er særlig præget af de
meget lave middeltemperahtrer for månederne januar, februar
og marts (h. h. v. --:-- 6,6, --:-- 6,3, --:-- 3,5° C), er angivelsen af flyve
tiden, især for de tidligst forekommende arters vedkommende,
blevet misvisende p. gr. a. disse arters unormalt sene forekomst

Hl

dette år. De tidlige arters (T. nebulosa, P. m.icrocephala og I.
chfform'is) tilsyneladende afhængighed af de klimatiske forhold
i begyndelsen af året vil blive omtalt senere.
Under korrektmlæsning var en navneforveksling undgået
min opmærksomhed. Artsnavnet Nem tt:ra. cinerea er anvendt to
gange på side 51 og skal l. 9 f. n. rettes til N em.u: ra va 1"iegata
Oliv. efter den i artiklen anvendte nomenklatur. Endvidere skal
N e m. u ra marginata (Piet.) Klap. p. 52 l. 8 f. o. ændres til N. erra.
t-ica Claass., idet forskellige forfattere har påvist, at N . margi
na.ta. er en centraleuropæisk art, der i Nord- og Veste uropa er
stattes af N. erratica.
Litteraturmeddelelser om fund af slørvinger ved Skern Å sy
stemet er iØvrigt hmtigt gennemgået.
Chloroperla serrico·mis nævnes i en ekskursionsberetning
(Findal 1929) fra Skern A ved Sandfeldbjerg, og i en artikel om
Rind A (Overgaard 1942) nævnes 9 arter herfra, nemlig: Per
Zoeles microcephala., Chloroperla serricornis, Isope'l'la gmm:ma.
tica., I. diffo rm:is Taen.iopteryx n ebulosa., Nemaura cinerea, N .
erratica, N . avicula:ris og Leuctra. h ippopus.
Alle ovenfor nævnte arter er genfundet, og faunaen er yder
ligere forøget, således at der nu kendes 15 arter fra området,
det er 62)� % af den elanske slørvingefauna, der ialt består af 24
arter, alle kendt fra Jylland.
Som det er tilfældet indenfor. de fleste dyregrupper, er der
også for plecopterernes vedkommende i de senere år foretaget
betydelige nomenklaturændringer. I nedenstående liste, der gi
ver en fortegnelse over samtlige danske slørvinger med angi.
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Fig. 3. Skern Å ovenfor Sa n d feldgård. �h 4 1 .
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B. Oversigt over d e n dan ske slørvingefauna.

Al'l

(Species)

Braehyptera braueri ( Klap. )
B. risi O VIort. )
Taeniopteryx nebulosa ( 1 . )
Nemoura ( Protonemura) meyeri Piet.
N . ( Amphinemura) stanclfussi Ris
N . ( A .) suleieollis Steph.
N . ( N emoura. s. str.) avieularis Mort.
N . ( N.) einerea ( Retz.)
N. ( N.) clubitans Mori.
N . ( N . ) erratiea Claass.
N. ( Nemurella) pieteti Klap.
Leuetra digitata Kemp.
L. fusea L.
L. hippopus Kemp.
L. nigra ( Oliv) ( Kemp.)
Capnia bifrons ( Newm. )
Isogenus nubeeula Newm.
Perlodes dispar ( Ramb.)
P. mieroeephala ( Piet. )
Perla eephalotes Curt.
Isoperla el ifformis ( Klap.)
I. grarnmatica ( Poda)
C h !o:·operla serricomis ( Piet.)
C. bunneisteri ( Piet.)

( Taeniopteryx Braueri Klap.)
(T. Risi Mort . )
! Nephelopteryx nelJulosa L.)
(Nemura ( Protonemura) Meyeri Piet.)
( N. ( Amphinernw·a) Standfussi Ris)
(N. ( A . ) cinerea ( Oliv.) Mort.)
(N. avieularis Mor t . )
( N . variegata Oliv.)
(N. dubitans Mort.)
( N. marginal a ( Piet. ) )
( N. ( N em urella) ineonspicua ( Piet.)
( Leuctra digitata Kem p . )
( L . Klapalek i Kem p. ; L. fuscivcntris
Step h . )
( L. hippopus Kem p . )
( L. nigra ( Piet.) Klap. )
( Capnia nigra Piet.)
(Isogenus nubeeula Newm . )
( Perlodes dispar ( Ram b.) )
(P. microcephala Piet.)
( Perla eephalotes Curt . )
( Chloroperla elifformis Klap. )
( C. grammatiea Seop.)
Osopteryx serricomis Pie t . )
(I. Bmmeisteri Piet . )

x
x
x
x
x
x

l

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

��

velse af forekomst: Skern A systemet, Jylland, Øerne, har jeg
fulgt den af P. Brinck, 1949, » Stud ies on Swedish Stoneflies «
anvendte nomenklatur; idet jeg dog, for ikke at skabe unø dig
forvirring ved overgangen til de nye betegnelser, i parentes har
vedfø jet de i dansk litterp.tur hidtil anvendte navne.
Iflg. denne liste mangler 9 slø rvingearter ved Skern A syste
met. Om en eller flere af disse arter senere vil· kunne findes,
må fortsatte undersø gelser vise. Manglen på flere arter (f. eks.
B. risi, L. digitata, L. nigra og P. dispar) kan næppe skyldes
uegnede ø kologiske forhold, snarere står man her overfor et
problem af indvandringshistorisk karakter. I det hele taget træn
ger slø rvingernes indvandringshistorie til nærmere undersøge]-
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C . Arternes talmæssige fordeling ved Skern
Tabel

Art
(Spt•cies)

Taeniopteryx nebulosa
Nemaura meyeri
N . standfussi
N. sulcicollis
N . avicularis
N . cinerea
N . erratica
N . picteti
Leuclra fusca
L. hippopus
Perlodes microcephala
lsopm·la d i fformis
l. grammatica
Chloroperla serricomis
C. burmeisteri
! a l l ( total)

:...
:...

l

(Tnble l).

dd

<!J
;;.

An t al
( Number)

""

....l

1 20
5

HiS

2
21
797
3
28
16
83
4
94
28

\)

-

-

47

1

13
1 60
1
6
252
50
GO
82
292
57
1 16
1 275

%

283
12
2

-

l

d d + Q <?

QQ
A n tal
(Number)

6,2
0,3

9

-

1 248

l

0,3
0,4
5,!)
0,05
0,25
9,3
1 ,9
2,2
3,0
1 0,8
2,1
4,2
46,9

D

1

22
296
1
7
1 98
38
60
1 07
244
45
1 04
1 432

l

Å.

l

ou

Antal
(Number)

1 0,5
0,5
0, 1
0,5
0,8
1 1 ,0
0,05
0,25
7,4
1 ,3
2,2
4,0
9,1
1 ,6
3,8

451
21
2
22
35
456
2
13
450
88
1 20
1 89
536
102
220

1 6,7
0,8
0,1
0,8
1,2
1 6,9
0,1
0,5
1 6,7
3,2
4 .4
7,0
1 9,9
3,7
8,0

2707

1 1 00,0

15:1,1

l

0/o

se, hvorfor en stort anlagt indsamling over hele landet ville
være ø nskelig. Herved kunne sandsynligvis også skaffes klarhed
over, hvilke faktorer der betinger slø rvingernes udbredelse i
Danmark.
I tabel l er der givet en oversigt over materialet i min sam
ling optalt efter larver, J J og n for hver art. Da· den procent
vise forekomst af de enkelte arters larver ikke er i overensstem
melse med antallet af imagines, er larvematerialet kun benyttet
i den taunistiske del.
For at klarlægge den enkelte arts mere eller mindre alminde
lige forekomst i forhold til de ø vrige arter, er der for imagines'
vedkommende foretaget en statistisk behandling af materialet,
således er hver arts J J og n samt J J + �� optalt og procen
ten beregnet, efter at det samlede antal imagines er sat = 100 %.
Arternes procentvise forekomst fremgår af eliagrammet (fig. 4),
hvor den sorte del af » sØjlen« viser % J J, og den hvide del
% � � . Dette giver en bedre oversigt over arternes og kø nnenes
talmæssige fordeling end betegnelserne alm., sj. o. s. v.
Som det fremgår af diagrammet (fig. 4), er der stort set ba
lance i antallet af J J og n ; kun de to almindelige arter T.
nebulosa. og N. cinerea. viser i det foreliggende materiale nogen
overtal for hunnernes vedkommende.
lØvrigt kan man efter hyppighed opdele arterne i 3 grupper,
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Fig. 4. Arternes t almæssige ford eling.

hvoraf den første er a bso
lut dominerende i antal
med 70,2 %, og de 4 arter
(T. nebu.losa., N. cinerea.,
L. fttsca. og J. gram.mati.
ca.) er omtrent jævnbyr
dige, dog således at J.
gra. m ma.t-ica. er den tal
rigst forekommen de art i
prØverne.
Anden gruppe, der lige
ledes består af 4 arter (P.
m:icrocepha.la., I. diffor
"
mis, C . serricomis og C.
burme·isteri), udgØr 23,1 %

.JensPn f o l .

Fig. 5. Vond Å, Bjørslev, set
mod strømmen. l Dfs 49.
På broen mag. sc. Kai·
ser.
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af materialet. Gruppen viser indbyrdes større svingninger i
antal end foregående, fra 3,7 til 8 %. De resterende 6,7 % fordeles
på 7 mere lokalt forekommende arter: N. meyeri, N. standfussi,
N. sulcicollis, N. avicu.laris, N. erratica, N. pietet-i, der alle fore
kommer med mindre end l % og L. hippopus med 3,2 %. Når
sidstnævnte medregnes til denne gruppe, skyldes det, at den
p. gr. a. specielle indsamlinger foreligger i større tal, end tilfæl
det ellers ville være. Et forhold, der senere vil blive nærmere
omtalt.
Denne procentvise artsfordeling (tabel l og fig. 4) gælder
kun, når man tager Skern Å systemet som helhed, tager man
derimod de enkelte vandløb hver for sig, får man et helt andet
billede.
D. Flyvetid.

Plecopterernes imaginalstadium er som bekendt af relativ
kort varighed, hovedsagelig betinget af forplantningsprocesser
nes fuldbyrdelse.
For at få et begreb om flyvetidens forløb (indtræden, længde,
maximum) ved Skern Å, er materialet for de 7 talrigst forekom
mende arter behandlet statistisk, således at hvert arts J J og <jl<jl
er talt uge for uge flyveticlen igennem. Efter at den enkelte arts ·
samlede antal imagines er sat = 100 %, er procenten beregnet
for hver uge, og resultaterne angivet i diagrammer (fig. 7).

Fig. 6. Dybdal Bæk, Søhale, s e t m o d strømmen. G f s 50 .

.Je nse n fo t .
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Fig. 7. Flyvetidens forløb.
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Ved gennemgang af et materiale som det foreliggende - ind
samlet gennem flere år, viser det sig, at medens sommerarterne
(N. cinerea, I. gramma.tica, C. serricornis og C. bunneisteri) år
for år kommer frem på næsten samme dato, og hvor flyvetidens
indtræden næppe varierer en uge, gØr et helt andet forhold sig
gældende for de tidligt forekommende arters vedkommende.
Tidspunktet for flyvetidens begyndelse for disse arter (T. nebu.
losa, P. m icrocephala og I. cl-i.ffonnis) har i den her omhandlede
årrække (1940-50) vist ganske betydelige svingninger og synes,
som det fremgår af kurverne (fig. 8) at være i nøje overensa
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stemmeise med den månedlige middeltemperatur i årets 3 før
ste måneder, således at T. nebulosa følger temperaturkurven
for januar og/eller februar; mens de to arter P. m'icrocephala.
og I. diffonn is, hvis flyvetid falder omtrent samtidig, følger
marts-kurven. En undersØgelse af sammenhængen mellem disse
arters fremkomst og temperaturen blev, som det fremgår af
fig. 8, delvis afbrudt i årene 1943-45 · p. gr. a. besættelsesmag
tens forbud mod færdsel ved broerne over Skern Å mellem

Fig. 9. Ganer Å nord for Skern, set mod vest. 22Ju 47.

1\aisPJ" fol .

Tarm og Skern, hvorved jeg blev afskåret fra mine bedste og
lettest tilgængelige lokaliteter.
Denne variation m. h. t. flyvetidens indh·æden viser sig i dia
grammerne (fig. 7) på den måde, at man får det indtryk, at især
de tidlige arter har en meget lang flyvetid strækkende sig over
2 til 4 måneder. Dette har imidlertid kun gyldighed, når det
drejer sig om et materiale, der, som det foreliggende, er ind
samlet gennem flere år. Tager man hvert år for sig, strækker
den enkelte arts årlige flyveperiode sig næppe over 4 højst 5
uger, bortset fra enkelte tidlige ( d' d' ) og sene (<jl<jl) fund. En
undtagelse herfra er dog N . ci·n erea, der træffes som imago i
tiden fra maj til august; ligesom også I. gram mat-ica v:iser en
noget længere flyvetid. Endvidere synes en del af de sjældnere
arter at flyve temmelig længe; men materialet er for ringe til
en nærmere r�degørelse.
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Er således flyvetidens begyndelse - i hvert fald hvad de hd
lige arter angår - underkastet forandringer fra år til år, da
synes artens maximale forekomst at være nogenlunde konstant,
og dens varighed strækker sig normalt kun over ca. 2 uger. Når
man undtager de extremt tidlige forekomster af (f (f, gælder, at
når en arts flyvetid er inde, kommer dyrene meget hurtig frem,
først hannerne; men hwmerne følger umiddelbart efter, og i
løbet af en uges tid har arten nået sit maximum, der som nævnt
for de fleste arter varer ca. 2 uger. (Undtaget er dog N. cinerea,
der flyver det meste af sommeren og efter mit materiale at
dømme ikke viser noget udpræget maximum. ) Derefter går ar
ten hwtigt tilbage i antal. Hannerne dør sikkert umiddelbart
efter parringen og hunnerne efter endt æglægning. Unormalt
sene fund af (f (f foreligger dog længe efter flyvetidens ophØr
(fig. 7).
E. Udbredelse.

En fannistisk undersøgelse af et område vil vel altid være
behæftet med mangler, og det efterfølgende danner da heller
ingen undtagelse. Oversigten over de enkelte arters udbredelse
er langtfra fuldstændig, da det har været umuligt, med den be
grænsede fritid jeg har haft til rådighed, at besøge alle syste
mets vandløb i de enkelte arters flyveperiode; og selv om der
udenfor denne er foretaget indsamlinger af larver, og jeg som
nævnt i indledningen har benyttet et materiale indsamlet af E .

Fig. 10. Skern Å ovenfor Sandfeldgård. :117 41.
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W. Kaiser og K. O. Leth, samt medtaget de tidligere omtalte
litteraturrneclclelelser, da er der, som det fremgår af kortene,
endnu mange '' huller « . De opnåede resultater giver dog udbre
delsen i store træk, og kortene må så danne grunell ag for videre
eftersøgning.
Det er tidligere omtalt, at den talmæssige artsfordeling, som
den fremgår af fig. 4, kun er gældende, når det drejer sig om
hele Skern A området. Tager man de enkelte vandløbstyper for
sig, vil man se, at hver har sin specielle faunasammensæh1ing.
Dette forhold kan dog ikke nærmere præciseres udfra det fore
liggende materiale, men vil kræve meget omfattende kvanti
tative larveindsamlinger.
I det følgende gives en omtale af hver art. Først en oversigt
over de lokaliteter, hvor arten er fundet som imago eller larve,
svarende til kortene. (Navnene på de forskellige vandløb frem
går af fig. l (oversigtskort), og de anvendte stedbetegnelser ved
lokalitetsoversigten kan findes på Geodætisk Instituts general
stabskort 1: 100 000.)
Desuden biologiske oplysninger, der
ikke er medtaget i det foregående.
-

Taeniopteryx nebu.losa

(Linn e) 17 58 (fig. 11 ) .

Nephelopteryx nebulosa . Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern A: Amholm (n. f. Lønborg), B0el, Kyvling, Tarm Kær,
Albæk, Borris Sønderby, Borriskrog, Ahler Gele., Sdr. Felding,

Skern Å- systemet

o

10

20

JO k m

Fig. ll. X T. nehulosa. e N . cinerea.

2[)

Fig. 12.

Kielmose

Bæk ( tilløb til Holttnn .Å ) . 0f7 41.

)(aiser

fo l .

Tarp, Skovbjerg, Skarrild, Hesselvig Enggd., Arnborg. - Hol
tum A: Hovedvej 18 (Kaiser). - Hind A: Arnborg, Birkebæk,
HøgildgeL (Leth), Bærslund, Kideris, Hind. - Fjederhalt A:
Hind Plt., Hovedvej 18, Slumstrup, s. f. Langelund, Fom1es
bækgd. , s. f. Toftlund, s. f. Isenvad. - Bæk til Fjederbolt A: n.
f. Kølkær. - Søby A: Taksvig Bro, ),j km v. f. Søby Sø (Kaiser).
- Hjølluncl Bæk: HjØllund Bro. - Lille bæk til Skern A : ø. f.
Ahler. - Vorgod A: ø. f. Borris. - Vonclå: Bjørslev Plt. - Ganer
A: Ganer Bro, Ganer Vml. , Kongsholm Bro. - Odderbæk: Aal
bækgcl. - Branele A: Askærgcl. - Goldbæk: Hovedvej 18 (Kai
ser). - Karstoft A: Ml. Classansborg og udløb, Karstoft, Skær
lund Bro. - DøvJing Bæk: Døvling. - Omme A: Sønderskov,
Hvollig, Gravl, Dyrvig. - Thorsbæk: Hulmosekrat - Gundes
bøl A: Habæk Krat, Vi Iøgelmose. - Egebæk: Egebjerg. - Søn
derå: Lønborg, Bøel, Kyvling, Tarm Kær, Lundenæs. - Tarm
Bæk: Tarm Vestermark, Tarm. - Graahede Bæk: Fm·som, Tø
strup. - Tarm Møllebæk: Tarm Vestennark, Kyvling Bro, Tegl
gaardsbroen, Brosbøl, NorelenelaL - Hheokren ved Tarm 1'dØl1ebæk v. f. Brosbøl Bro (larver) .
T. n ebulosa e r e n a f områdets almindeligste slørvinger o g
samtidig e n a f d e arter, der har den stØi"ste udbredelse, idet den
er taget over hele Skern A systemet. Larven er taget i alle vand
løbstyper fra strømkileler til åernes nedre løb.
Som den tidligst forekommende art ved Skern A er flyveti
clens indtræden i høj grad påvirket af de klimatiske forhold i
årets 2 første måneder. I de milde vintre 1946 og 1949 er de
·
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første r] r] således taget på hegnspæle ved Skern A hhv. 6. 2.
og 9. 2; hvorimod den i andre år først viser sig i løbet af marts.
I sidste halvdel af april forsvinder arten; enkelte <j?<j? kan dog
træffes �enere, således et fund fra Sønderå, Tarm Kær 25. 5. 41.
V
i Iens arten for en årrække viser en meget lang flyveperiocle, er
denne for det enkelte år indskrænket til et tidsrum af ca. 4 uger,
med udpræget maximum i sidste uge af marts og første uge af
april (fig. 7).
Nemaura (Protonenwra} meyeri.

Pietet 1 84 1 (fig 1 3).

Rind A: Birkebæk, Bærslund, Kideris. - Fjederbolt A: Rind
Plt., Slumstrup, s. f. Toftlund, s. f. Isenvad. - Omme Å: Dyrvig
Krat.
Denne art, der ingen steder i området forekommer særlig tal
rig, synes at foretrække de mindre åer med forhoBsvis stærk
strøm. Den er tidlig fremme og taget i tiden 26. 3.--14. 5. P. gr.
af materialets ringe stØrrelse kan dens maximale forekomst ikke
angives. - Som imago opholder den sig fortrinsvis i træer ved
bredden og synes at nære en vis forkærlighed for grenenes
mospuder.

Skern Å- systemet
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Fig. 13. + N. meyeri. O N. stand fussi. e N. sulcicollis. • N. avicularis.

O N. erra lica. A N. picleti.
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· Nemaura (A mphinemura) standfussi Ris 1 902

(fig. 1 3).

Vondå: Bjørslev Plt. 13. 6.1949, W . - Søby Å: Toksvig Bro.
27. 8. 1949, l � .
Den foreligger fra området kun i ovennævnte 2 expl. Arten
har her i landet sin største udbredelse i hurtigt strømmende
skovbække. De to lokaliteter fra Skern A systemet er præget af
forholdsvis stærk strøm, men minder iØvrigt ikke om skovbække.
Nemaura (Amph i.nemura) sulcicallis Stephens 1 8 3 5

(fig. 1 3).

N em.um C'inerea. J ensen 1945.
Skern A: Tarm Kær. - Holtum Å: s. f. Smedebæklund. Rind Å: Bærslund, Kideris (K;aiser), Høgildgd. (Kaiser). - Fje
derbolt A: Rind Plt., Hovedvej 18 (Kaiser). - Vondå: Bjørslev
Plt. - Omme Å: Rabæk, Hvollig, Dyrvig, Ørbæk
Bortset fra et enkelt fund ved Skern A's nedre løb synes arten
at foretrække de mindre åer og når sin største hyppighed, hvor
strømmen er stærk Den er meget talrig i Fjedern olt A, Rind
Plt. i slutningen af maj og begyndelsen af juni, i hvilket tidsrum
den når sit maximum (Leth, Kaiser). Den er iØvrigt taget i
tiden 14. 5:-9. 7.
Nemaura (Nemaura s . str.) avicularis

Morton 1 8 94 (fig. 1 3).

N emura avicularis. Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern A: Tarm Kær, Hesselvig Enggcl. - Rind A: Birkebæk,
Høgildgd. (Kaiser), Bærslund, Kideris (Overgaard). - Lille bæk

Fig.

14·. Omme Å, Rabæk Krat, set med strømmen. 20j8 50 .

.Jensen fo l .
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.Jensen fo l .

Fig. 15. Vond i\, Olling, set mod strømmen.
1 n; 8 49.

!(n ist• r fu t .

Fig. 16. Svinebæk ( tilløb til Rørbæk Sø ) .
v ; ;.J ,�9.

til Skern A: ø. f. Ahler Østergd. - Fjederbolt A: Rind Pit., Ho
vedvej 18, Slumstrnp. - Karstoft A: Skærlund Bro (Kaiser). Omme A : Hvollig. - Thorsbæk: Hulmose Krat.
Den har sin største udbredelse ved mindre åer og bække med
ret stærk strØm - og optræder f. ex. meget talrig ved Fjeder
bolt A, Rind Pit., en lokalitet, der huser en ualmindelig rig slør
vingefauna. I prØverne findes den som imago fra 5. 4.-18. 6.
og synes at være talrigst i sidste halvdel af april.
N. (N. s. str.) cinerea (Retzius) 1 783 (fig. 1 1) .

Nemu.m variegata. Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern A: Ambolm, Tarm Kær, Borriskrog, Abler, Tarp, Skar
rild, Arnborg, Holtum, Arvad (Kaiser), Hastrup, Enesøgd.,
KulsØ, Vester .Mølle, Rørbæk Sø, Søbale, Tinnet. - Kilder v.
Skern A: Søbale. - Dybdal Bæk: Søbale. - Holtum A: Hovecl
vej 18, s. f. Smeclebæklund, Ejsh·upholm Sø, St. Thorlund. Rind A: Arnborg, Høgildgel (Kaiser), Bærslund, Kideris, Rind,
Amtrup. - Skærbæk i'vlølleclam s. f. Herning (Kaiser). - Fjeder
bolt A: Rind Pit., s. f. Langeluncl, Fonnesbækgcl. - Fonnesbæk:
Fonnesbækgd. - Søby A: Hovedvej 18, Søby Sø. - Hallund
bæk s. f. Kølkær. - Hjøllu.nd Bæk: Hjøllund Bro. - Vorgod A:
ø. f. Borris, v. f. Troldhede, ø. f. Barde. - Vondå: Bjørslev Pit.,
Ollingbede. - Ganer A: Ganer, Kongsbolm Bro. - Bundsbæk
Bundsbæk V:ml. - Bundsbæk Møllebæk - Brande A: Askærgd.
- Karstoft A: Skærlund Bro, Skovbjerg (Kaiser), mel!. Clas
sonsborg og udløb. - Døvling Bæk: Døvling. - Kærbæk: Bor-
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riskrog. - Omme Å: Helsager, Rabæk, Hvollig, Dyrvig, Ør
bæk. - Thorsbæk Hulmose Krat. - Gundesbøl Å: Rabæk,
Præstbro. - Agersnap Bæk: s. f. Ølgod. - Adum Bæk: Præst
bro. - Sønderå: Kyvling, Tarm Kær, Lundenæs. - Tarm Mølle
bæk: Tarm Vestermark, Brosbøl, NordendaL - Lille vandløb
(kildeafløb) NordendaL - Rheokren v. Tarm 1t1 Øllebæk, Bros
bøL - Limnokren samme sted. - Tarm Bæk: Tarm. - Forsom
Møllebæk Forsom Skole.
N. cinerea er ligesom T. neb ttlosa udbredt over hele Skern A
systemet. Imagines er ofte taget forbavsende langt fra vand.
Larven forekommer i alle former for rindende vand lige fra
.kildevæld til åernes nedre løb; endvidere i søer, mølledamme,
» døde åarme« og stillestående vandsamlinger, hvor disse er i
nærheden af vandløbene. Den synes dog at stille visse krav til
vandets beskaffenhed, idet jeg aldrig har taget den i mergel
eller tørvegrave. - Som imago er de.n taget fra 1 1 . 5.-27. 8.
Den egentlige flyvetid varer fra slutningen af maj til udgangen
af j uli, og der kan efter det foreliggende materiale ikke påvises
noget udpræget maximum, individantallet synes jævnt fordelt
over flyvetiden.
N. {N. s. str.) erratica Claassen 1936 (fig. 1 3).

Nemura ma.rghwta. Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern Å: Tarm Kær ( 16. 6. 42 l d', 1 �).
Thorsbæk: Hul
mose (larver). - Rind Å: Kideris (Overgaard 1942).
Meget fåtallig og lokalt forekommende i området. Den hører
fortrinsvis hjemme i hurtig rindende skovbække i Østjylland og
på Øerne.
-

N. {Nemurella) picteti Klap:H ek 1 900 (fig. 1 3).
Skern A: Bastrup, Kanalen mell. Rørbæk Sø og NedersØ (Kai
ser), Rørbæk Søs nordbred (Kilder), Søhale. - Dybdal Bæk. Svinebæk - Forsom Møllebæk Mølgaard.
Arten forekommer meget lokalt og er kun taget i antal i kilde
terrænet omkr. Skern A's Øverste løb. Dette hænger tildels sam
men med, at larven i området optræder som typisk kildebeboer,
men giver dog ikke forklaring på, hvorfor den ikke forekommer
lige så talrig i systemets øvrige kildeområder.
Fra sit udspring i Tinnet Kær til udløb i Rørbæk Sø (Søhale)
løber Skern A getmem et sroal engdrag (fig. 6), der på begge
sider begrænses af bakker og skrænter. Adalen er gennemfuret
af utallige små render, der fører det urlsivende grundvand fra
engkanten til Skern Å. Som regel ser man ikke disse render, da
de er dækket af vegetation; men man hører en rislende lyd fra
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jorden. Bøjer man nu planterne tilside, ser man en ganske lille
sh·Øm bane sig vej ned mod åen. En undersøgelse af bundmate
rialet fra disse render viser sig at indeholde talrige larver af N.
picteti. I hele terrænet fra Skern A's udspring over Rørbæk sø
erne til Hastrup Sø firides et utal af kilder af forskellig størrelse
ligefra de nævnte render til små bække som Svinebæk og tildels
Dybdal Bæk, der byder denne art gode livsbetingelser.
Som imago er den taget fra 9. 7.-27. 8.
Leuctra fusca

(Linne) 1 7 58 (fig. 1 7).

Leuctra Klapaleki. Jensen 1945.
Skern A: Tarm Kær, Albæk, Borriskrog, Sdr. Felding, Arvad
(Kaiser). - Holtum A: Hovedvej 18. - Rind A: Høgildgd. (Kai
ser), Bærslund. - Fjederbolt A: Rind Plt. - Søby A: Hovedvej
18. - Hallundbæk: s. f. Kølkær. - Omme A: Rabæk, Sønder
skov. - Karstoft A: Skærlund Bro (Kaiser). - Sønderå: Kyvling,
Tarm Kær. - Tarm Møllebæk: Tarm Vestermark
Den forekommer i åerne samt ved bækkenes nedre løb, tal
rigst i de mindre åer med stærk strøm (f. ex. Fjederbolt A, Rind
Plt.). Imago findes fortrinsvis på træer ved eller i nærheden af
åbredden. I prøverne er den repræsenteret i tidsrummet l. 8.11. 9. med maximum i sidst uge af august.
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Fig. 17. e L. fusca. X L. hippopus.
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Leuctra h ippopus Kempny 1899 (fig. 17).

Leuctra hippopus. Overgaard 1942.
Skern A: Sdr. Felding. - Karstoft A: mell. Classansborg og
udløb. - Tarm J\iløllebæk: Brosbøl Bro, Rheokren v. Brosbøl
Bro, lille kildebæk i Nordendal (afvander til Tarm �vløllebæk).
- Rind A: Kideris (Overgaard 1942).
Arten forekommer meget lokalt og er sandsynligvis begræn
set til kildeområderne. Alle larvefund stammer fra strømkilder
og ganske små bække, der på det nærmeste følger grundvandets
temperatur. Den er meget talrig i den tidligere omtalte rheok:ren
ved Tarm Møllebæk v. f. Brosbøl Bro. Ca. 3 m fra bækkens
bred bobler vandet under stærkt tryk frem af jorden og baner
sig vej til bækken gennem en ca. 25 cm bred grøft, i hvilken
larverne optræder i stort tal. 19. 3. 1950 var talrige imagines
fremme og nogle få ketsjerstrøg gav 48 rf rf og 30 n , overtal
let af rf rf tydede på, at arten på dette tidspunkt endnu ikke
havde nået maximum, hvilket bekræftedes af tilstedeværelsen
af talrige fuldvoksne larver i kilden.
I » Biological Studies on the River Susaa« (Berg 1948) omtales
p. 108 en Leuctm sp. rf (fig. 48, p. 109), der senere af P. Brinck,
Lund, er bestemt til en abnorm L. h ippopus. Blandt de ovenfor
nævnte 48 rf rf findes 2, der nØje svarer til tegningen i >> Susaa « ,

Skern A - systernet
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P. microcephala. X I. d i fformis.

-' I. grammatica.
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hvilket kunne tyde på, at denne abnorme form ikke er så helt
sjælden.
Imagines er taget fra 19. 3.-21. 5., og flyvetiden strækker sig
således over 2 måneder, dog når arten sikkert sin største talrig
hed omkring l. april.
Perlodes micocephala P i etet 1 841

(fig. 1 8).

Perlodes micmcephala. Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern A: Amholm, Tarm Kær, Borris Sønderby, Tarp, Skar
rild, Hesselvig Enggd. - Hind A: Bærslund, Kideris (Overgaard
1942, Kaiser). - Fjederbolt A: Hind Plt. - Omme A: Sønder
skov, Habæk, Hvollig. - Sønclerå: Tarm Kær. - Tarm Bæk:
Tarm Vestermark ca. l km nedenfor Tarm.
P. 1nicmcephala har sin stØrste udbredelse ved den nedre del
af Skern A og Omme A og aftager i antal op ad åerne. Den går
dog fra Skern A op gennem Hind A til Fjederbolt A's nedre løb.
Fra bækkene kendes kun det ejendommelige fund af 3 imagines
med exuvier fra den af ldoakafløb forurenede Tarm Bæk.
Imago kommer tidlig frem, uneler gunstige temperatmforholcl
allerede i slutningen af marts (26. 3. 50: exuvier), ellers i begyn
delsen af april. I sidste halvdel af april er flyvetiden på sit høje
ste; extremt sene fund af (f og � foreligger fra h. h. v. 16. 6.
og 20. 6. 1942.
lsop erla difform.is (KlapiHek) 1909

(fig. 1 8).

Chloroperla cliffonnis. Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern A: Amholm, Tarm Kær, Lunclenæs, Albæk, Borris Søn
derby, Borriskrog, Allier, Sclr. Felding, Tarp, Skarrild. - Hol
tum A (Overgaarcl 1942).
Rind A: Birkebæk, Bærsluncl, Kicle
ris. - Fjederbolt A: Hind Pit., Slumsh·up, s. f. Langeluncl. Søby A (Overgaarcl 1942). - Vorgod A: ø. f. Borris (Overgaarcl).
- Voncl A: Bjørslev Pit. - Omme A: Sønderskov, Hvollig, Gravl,
Dyrvig. - Gw1desbøl A: Habæk, Hosenelal (Overgaarcl). - Søn
clerå: Kyvling, Tarm Kær, Lunclenæs. - Tarm :Møllebæk: Tarm
Vestermark
Den er fundet på betydelig flere lokaliteter end foregående,
men har som denne sin største udbredelse i de store vandløb
og går kun undtagelsesvis op i bækkenes nedre løb. Flyveticlen
forløber nøjagtig som hos P. m.icmceplwla .
-

lsoperla grammatica (Poda) 1761

(fig. 18).

Chloroperla grammat-ica. Overgaarcl 1942, Jensen 1945.
Skern A: Kyvling, Tarm Kær, Lunclenæs, Albæk, Borriskrog,
Ahler, Tarp, Skarrild, Arnborg, Bærsluncl. - Fjederbolt A: Hind
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Plt. - Vorgod Å: ø. f. Borris. - V ond Å: BjØrslev Plt. - Karstoft
Å: mell. Classansborg og udløb. - Omme Å: Sønderskov, Ra
bæk, Hulmose, Dyrvig, Ørbæk. - Gundesbøl Å: Præstbro. Sønderå: Tarm Kær, Lundenæs. - Tarm Bæk: Tarn'l (o. f. byen).
Som foregående fortrinsvis udbredt ved åerne og mere lokalt
forekommende ved bækkenes nedre løb. Den kommer frem
midt i maj og når sit maximmn i første halvdel af juni. Flyve
ticlen er forholdsvis lang, idet både d' d' og n h·æffes til hen
mod slutningen af juli, og endnu ved udgangen af august er
der fundet enkelte n. (14. 5.-26. 8.)
Ch loroperla serricomis (Pietet) 1841 (fig. 19).

Isopteryx serricorn:is. Finclal 1929, Overgaard 1942, Jensen 1945.
Skern Å: Tarm Kær, Lundenæs, Albæk, Ahler, Tarp, Skar
rild, Arnborg, Sandfeldbjerg (Findal) . - Rind Å: Arnborg,
Bærsluncl. - Vorgod Å: ø. f. Borris. - Omme Å: Lundenæs, Ra
bæk, Dyrvig. - Tarm Bæk: ovenfor Tarm.
Arten, der ikke er særlig talrig, synes at være vidt udbredt
ved systemet, dog fmtrinsvis ved åerne. Den er taget som ima
go fra 16. 5. til udgangen af juni, med maximum i første halvdel
af juni. Unormalt sene fund af <n foreligger fra juli (23. 7.).
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Fig. 19. e C. serricornis. X C. bunneisteri.

38

Fig. 20. Skern Å, Pomphule, set mod øst. 2Sfa. 50.

Chloroperla bunnei.steri (Pietet) 1 84 1

l{nisct· fol.

(fig. 1 9) .

lsopteryx Burm.eisteri. Jensen 1945.
Skern A: Tarm Kær, Borriskrog, Ahler. - Vorgod A: ø. f. Bor
ris. - Omme A: Lundenæs, Sønderskov, Rabæk, Hulmose, Dyr
vig. - Tarm Bæk: ovenfor Tarm.
Selvom denne art i prøverne findes i betydelig større antal
end foregående, synes den ikke at være så vidt udbredt i områ
det som denne, og med undtagelse af enkelte fund ved Tarm
Bæk er dens udbredelse tilsynelaelende begrænset til de store
vandløb i Skern A systemets nedre del.
Flyveticlen begynder på samme tid som hos de to foregående
arter; men i modsætning til disse er fremkomsten af imagines
næsten eksplosionsagtig, således at maximum nåes allerede i
sidste halvdel af maj. Efter første uge af maj er kun truffet ��
og 14 dage senere er arten borte. - En enkelt � er dog fundet
så sent som 17. 7. 1949.
Medens det ikke er lykkedes mig at tage larven til C. serri
cornis, er det let at ketsje larverne af C. bunneiste1"'i i begyndel
sen af flyvetiden, når de kryber op ad vandplanterne for at nå
overfladen.

Tarm,

den 7. 3. Hl51.

3!:J
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A faunistic-biological investigation on the Skern

Å,

a river in West-Jutland. I. Plecoptera.

Watering an area of about 2350 km 2 the Skern River System
in West-Jutland (fig. l) is the second largest watershed in Den
mark. Seen from a faunistic point of view it has been very littie
investigated. During the years 1940-50 the author has made
collections of the lower freshwater fauna from this area, the
Plecoptera being the subject of the present paper.
From the watershed formerly 9 species are known, nmv
supplied by further 6 species from my collections; 15 of Den
mark's 24 species of Plecoptera thus are known from the Skern
River System (see p. 21). Futme investigation will show if the
lack of certain species is due to existence- or distributional
ecology.
Table I shows the whole material. The total number of J J
and �� being defined as 100 %, the frequency of each species
has been valuated and figmed in fig. 4. The species are elivieled
in three groups after their frequency (p. 22).
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The flying period of the seven species most abundant is illu
strated on fig. 7. Here the flying period is divided into weeks,
and the total number of imagines of each species being defined
as 100 %, the distribution in each week is valuated. I t is menti
oned that while the summer species are noticed almost at the
same time year after year, the appearance of the springtime
species seems to depend on the temperature conditions during
the time previous to the beginning of the flying pmiod (fig. 8).
These species having a yearly flying period of not more than
4-5 weeks, apparently will get a very lang flying period based
on a material collected during a series of years.
The distribution as known up to date is shown on the maps,
fig. 11, 13, 17, 18, and 19.
At last each species is discussed as to its occurrence, biotop,
flying period etc.
T. nebulosa and N. cinerea are found in all types of rwming
water, the larvae being recorded from the springs down to the
m outh of the river. The larvae of N. C'inerea are also known
from stagnant water as lakes, ponds, » dead branches« of rivers,
and meadows covered with water - but always close to running
water and never in marlpits or peat-ditches.
N. 1neyeri, N. sulC'icollis and N. av'icularis prefer the rivulets
and smaller rivers with a relative strong current of water.
N. standfussi and N. erratica are only recorded in few speci
mens from the area, their habitat usually being rivulets in
forests of East-Jutland and the Danish Islands.
N. picteti and L. hippopus are the only two species from the
Skern River System exclusively appearing in spring-area. Larvae
only being found in springs a).1d their nearest outlets (a steno
thermic biotop).
L. fusca, P. microceplwla, I. difform-is, I . gramrnatica, C .
serricorn-is and C . bunne-isteri get their widest distribution i n the
rivers, exceptionally collected in the lower run of the rivulets.
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Sommerfugle fra Island.
Med Beskrivelse a f t o n y e Lokalforrn er.
Af G eo r g War nec k e, H ambur g-A ltona.
Ved venlig M e l l e m k o m s t af H r . Dr. G. T i m m e nn a n n
i Heykj avik fik j eg i Efteraaret 1 949 fra H r. H a l f d a n
13 j o r n s s o n en l i l l e Send ing S o m m erfugle fra Island,
for hvis Oversendelse j eg her takker endnu e n G ang. S e n
dingen indeholder nogle bemærkelsesværdige D y r blandt
d e saakaldte S torso m m erfugle og forekmn m e r m ig d er
for a t være værd a t b live offentliggj ort.
H r. H . Bj ornsson er h ovedsagelig ornitologisk i n teres
seret. H an s N avn nævnes ofte som I agttager i G U n ter
T i m m erm anns grun dlæggende Værk » Die Vogel Islands«
(Visindafelag I siendinga - Societas Scientiarum I s l a n d i ca
- XXI, XXIV, XXVI I I , 1 938 - 1 949). H a n har a l t s a a k u n
i Forb igaaende s a m l e t p a a S o m m erfugle. D e v a r ikke
præpareret og t i l dels stærkt affløj et ; m e n dette herører
ikke d eres videnskabelige Værdi. S o m m erfuglene er ind
s a m l e t fra Forso m meren t i l Efteraaret 1 949 o m k ring
..
K v i s k e r (O r æ f i) paa Sydøstisland, Sydvest for V a t n a
j o k u ll.
Det dre j e r sig o m 30 Arter, deraf 1 7 »Macrolepidop
terer« og 1 3 » M i crolepidopterer«. Af disse Mikros er i n 
g e n ny f o r Island. Derimod findes følgende iVI a crolepi
d opterer ikke nævnt i den m ig tilgængelige L ittera t u r
o m Island :
1 . Agrotis (Rhyacia) ypsilon R ott.
2. Ribernia def'oliaria Cl.
Som ny Former (? S u b s p e c ies) maa anses :
1 . Ribernia defoliaria Cl. inuariabilis.
2. Eupithecia nanata H b . gelidaioides.
Da der foreligger en o m fattende Behandling af Isla n d s
Lepidopterer f r a C a r l H . L i n d r o t h i hans Værk » Die
Insektenfa u n a I sl ands und i h re Problem e«, U ppsala, 1 931 ,
p. 239-264, hvor der nævnes i a l t 50 Arter, k a n j eg fatte
m ig kort i d e n nu følgende Fortegnelse.

I. Macrolepidoptera.
Schiff . conflua Tr. 2 E k sp l .
af 2 5 . 7. 4 9 . l r ø d b r u n (f , 1 rødligsort ( m el a n i st i s k ) <j'.
2. A grotis (Rhyacia) quadrangula Zett. 28. 8. 49 1 d' .
3 . A grolis (Rhyacia) ypsilon R ott. 5 . 9 . 49. l m eget lys (f .

1 . A grotis (Rhyacia) f'esiiua

42

4.

5.

6.
7.

8.

9.

1 0.

11.
1 2.

Nævnes ikke i den m ig tilgængelige Litteratur om
Island. En Art m ed stor U dbredelse, som ogsaa fore
kommer i Nordamerika. Indslæbt ?
Charaeas (Cerapieryx) g ram in is L. 30. 7. 49. 2 (f (f, 2 ��.
Mamestra (Polia) pisi L . 28. 6. 49. L! meget stærkt af
fløj ede Dyr ; dog er hos de 3 den store h vide Plet i
Forvingernes I ndervinkel tydelig, saa at Beste m m el
sen er sikret. Det drejer sig tilsyneladende om en
te m m e lig lys Lokalform m ed nelviskede Tegninger ;
i m idlertid lader det sig med Dyrenes dam·lige Til
stand ikke afgøre, h vorvidt de kan henføres til alw
reyriensis Walker (1 889) eller pallens 'VmTen ( 1 914).
Hadena (Crino) som m eri Stgr. (f � 28. 6. 49, begge er
ret m ørke, brunsorte m ed sort Mellemfelt, som er ty
deligt frem ti·ædende.
Hadena (Crymodes) exulis Lef. 4 (f (f, 5 n 16. 7 . 49. De
fleste er stærkt affløj ede, 1 Par endnu i Kopula. De
viser alle Artens bekend te store Variabilitet.
Plusia (Syngrapha) in terrogationis L. 8 friske Dyr
20. 7 . 4 9. Sølvpletterne er ret smaa, sam menlignet med
E ksemplarer fra Øvreharzen, men ellers kan der ikke
konstateres Forskelle.
Operop h thera bnun ata L. 3 (f (f 5. 10. 4!=1. L inroth om
taler kun Larverne ; de er meget almindelige paa
Birk. Imagines blev altsaa i al Fald ikke observeret
indtil 1 93 1 . De 3 foreliggende Sommerfugle er røg
agtig brune og ser m eget m ørkere ud end m ellem
e uropæiske Stykker. De svarer til A f bildningen af f.
u nicolor Lam b. i N o r d s t r ø m s ))Svenska Fjarilar«,
Tavle 35, Fig. 1 1 c, baade i Farve og i Størrelse.
Larentio (Cidaria) citrata L. 25 Stkr. (f (f og �� fra 26.
8.-5. 10. 49. D isse mange Ekspl. anskueliggør m eget
godt Artens uhyre Variabilitet paa Island. I blandt dem
findes ogsaa 2 n af unifu luata Culot, en ensfarvet
gulbrun Form (Culot : )) Geometres d' Europe«, Tavle
24, Fig. 492, p. 102), og 7 thinguallata Stgr. ; denne
sidste Form synes altsaa ikke at være sjældPn. J eg
h e nviser ogsaa til Tavlen hos Lindroth, F ig. 50.
Lorentia (Cidaria) m unitota H b. 8 (f (f og n af denne
paa Island almindeligste og m est u dbredte �1 aaler. 1 4.
6. 49.
Lorentia (Cidaria) caesiata Schiff. 1 5 (f (f og �� 26.-28. 7.
49. Racespørgsm aalet for de islandske caesiata forekom
m e r m ig i k ke at være opklaret endnu. A f M angel paa
tilstrækkeligt l'd ateriale fra Nordeuropa og Nm·dame
rika kan j eg endnu ikke træffe en endelig Afgørelse.
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J eg forbeholder m ig Beskrivelsen og Be nævnelsen a f
d e n i slandske Form .
1 3. Lareniia (Cidaria) haslala L. 3 n 1 5. 6. 49 af F o r m e n
Uwlearia H . S . D e t ene Stk. m e d fuldstæ n d ig røggraa
Tilsløring.
1 4. Lurenlia (Cidaria) allemaia i\HU l . (sociaia B k h . ) 2 S t k .
a f 1 6. 6. 49. D y r e n e e r i lettere Grad g r a a formørk e t
og Tegningen i S ø m feltet paa a l l e V inger e r u dviske t ,
altsaa vistnok islandica Pro u t (Sei tz, I V , p. 2 5 8).
1 5. Lorenlia (Cidaria) j'u rcala Th n bg. (sordidaia F .) . 4 O' O'
24. 8. 4 9. De er lige saa store som d e m fra Nord
tyskl a n d , hvis L a rver lever paa Pil. De l igner ogs aa
i Farven, som er noget for m ø rket.
Hi. Ribernia def'o liaria Cl. 7 O' O', 1 � 5. 1 0 . 4 9. Saa vidt j eg
ved i kke h idtil f u ndet p a a Island, i al F a l d i k k e nævnt
i d e n m ig tilgængel ige L itteratu r. Dyrene e r m i ndre,
delvis paafaldende m i ndre e n d m elle m e u ropæiske :
Spænelevidele 32-36 m m , Forvi ngelængde Hi-21 m m .
Pa afalclende e r det endvidere, a l alle 7 O' O' e r overens
ste m m e n d e i F arve og Tegni ng. Rodfeltet e r b r u n t
til gra a b r u n t ( h o s 1 O'), det skarpt afstikkende Mel
l e m fe l t lysegult (som h os d e n man anser som N o m i 
n atform en), Søm feltet igen b r u n t t i l gra abru nt. H os
4 O' O' er S ø m feltet h e n i m od S ø m m e n ganske svagt ly
s e re , men ikke saa plettet som h o s de fl este konti
nentale F o r m er, eller e ndog s o m h o s d e n i Nore1stro m s » Svenska Fj tirilar« .p a a Tavle 42, F ig. 1 9a , a f
hildede O' . At det er H. def'oliaria blev b e k ræftet af
G e n i t a l u n d e rsøgelsen ved G u s t a v M e y e r, H a m b u rg.
Jeg kalder denne iøj nefaldende Lokalform (? S u b
species), h v i s Variabilitet, sam m e n l ignet m e d d e n kon
tinentale Race, aabenbart e r m eget r i nge, invariabilis.
17. Eupithecia nanaia H b. 5 Stk. 1 3. 6. 49. Dyrene er stærkt
sortl a d n e , de hvide B a a n d og Bølgel i n i e r ud viskede,
hos e t enkelt Stk. helt forsv u n d n e . D e e r paafaldencle
forskell ige fra N o m in atfor m e n . I følge L i n drotl1 stem
m e r d e godt o ve rens m ed grønlan elske gelidaia Mosch l . ;
m e n d e t m aatte være e t Tilfælde a f K o n v e rgens, d a
geliclata i følge M c D u n n o u g h ( 1 929, 1 930, Ge n i t al
undersøgel s e !) h ører til hyperboreaia Stgr., m e de n s
0' - G e n i talorgan e rne af d e n i s l a n d s k e A r t stem m e r godt
overens m e d dem af nanata.
Til Adskillelse fra hyberboreaia gelidaia, synes j eg,
at en B e n ævnelse a f denne iøjnefaldende n a nala-Form
e r pa akrævet. J eg kalder d e n su bsp. gelidaloides.
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II. Microlepidoptera.
Bestemt af E . .J ii

c

k h , Bre m e n .

l. Cram bus pascuellus L. (��).
2. Salebria {usca H w.
3.

Stenaplilia islandica Stgr.

4. Acalla maccana basalticola Stgr.
5. Cnephasia nsseana Sc.
6 . Epiblema solandriana L.
7. Ho{nwnnophila psewlospretella S t t .

8. Eneirasis lacteella Sch iff.
9. Bryoiropha sp. (alt for a ffl øj e t).
1 0. Coleophora ? algidella Z .
1 1 . Pluiella m aculipennis Curt.
1 2. Plulella senilella Zett.
1 3. Monopis rusiicella J-1 b.

Burrekrydsning. Aretium Lappa X A. nemorosum. I den lille Falkerslev
skov på Falster fandt jeg i august 1950 et par eksemplarer af nævnte ba
stard, der, så vidt vides, ikke f$6r er angivet fra Danmark.
Det første, der faldt i Øjnene, var, at svøbbladene var endnu stærkere
rødfarvede end hos Skovburre. (Det er jo et ejendommeligt forhold hos
hybrider, at en egenskab, der kun forekommer hos den ene af stamar
terne, imod hvad man skulle forvente, sl>u· endnu stærkere igennem hos
hybriden.) Planterne havde Skovburres udadbøjede grene. Bladene var
lidt mere filtede end hos de omstående Skovburrer. Glatburres hjertefor
mede bladbasis fanutes på højeresiddende blade end hos Skovburre. Kurv
filten manglede som hos Glatburre.
Jeg har i 1946 i Teglstrupskov nær PræstØ fundet en tilsvarende form,
dog med stærkere filtede blade, voksende mellem Skovburrer, men var
dengang lidt i tvivl om stamarterne, da der var nogle hundrede meter til
nærmeste Glatbmre. I Falkerslev skov var der ingen tvivl, idet begge
stamarter voksede mellem hinanden.
L . I n g e r s l e v-H a n s e n.
Apatura iris F. på Fyn. I en artikel i Flora og Fauna, 1947, pp. 25-26,
bringer hr. Palle Johnsen en del oplysninger, der viser, at Apatura iris
i den sidste halve snes år har været i udbredelse her i landet. Året efter
kunne vi i vor Fynsfortegnelse meddele, at C. S. Larsen 1947 havde iagt
taget arten et sted i Sydfyn. 27. 7. 1949 blev der af Bjarne Eckhoff taget
l hun ved. Lindved, og nu kan et nyt fynsk findested noteres, idet jeg
6. 8. 1950 iagttog en lidt beskadiget hun i Staurby skov.
På sistnævnte lokalitet toges 29. 5. 1950 et stk. Gidaria variata Schiff.
ab. stragulata Hh. (Hoffm. og Knudsen nævner i deres bog fra 1938 kun
eet fund af denne ab. - Ø. Nykirke, l-Ifm.).
N i e l s P e cl e r s e n.
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Somtnerfuglenoti tser fra Søn derjyllan d .
Af J . G . Wo r m - H a n s e n .
Lokaliteter: Stensbæk Plantage (St. Pl.) pr. Arnum, ca. 5 km Sydvest
for Gram. - Spandet Egekrat ca. 2 km Syd for St. Pl. - Endn1pskov ca.
2 km Nord for St. Pl.

Limen:it-is cmnilla L. (sibylla): Draved. Sk. 3 Expl. 9. 8. 50.
(Østergård Nielsen.)
Lycaena alcon F. i St. Pl.
Nola centonalis Hl. subsp. contrarialis Heydem. St. Pl. Juli 1950.
Geonistis quadm. L. �'leget talrig ved Lys i St. Pl. i Beg. af
Aug. 1948.
Lithasia deplana Esp. I Antal ved Lys i St. Pl. i Beg. af Aug.
1948.
L. sororcula Hfm. Endrupskov, Maj 1950 (Østergaard N.). St.
Pl. Juni 1949.
E uproctis chrysorrlwea L. 3 Stk. v. Lys, St. Pl. Juli 1950.
Trichiu.ra cra.taegi L. En Larve paa Eg i Spandet Egekrat,
Juni 1949.
Dendrolhnus pini L. St. Pl. Talrig ved Lys i Beg. af Aug. 1948.
Nogle Expl. i Juli 1950.
Sphinx pinastri. St. Pl. I Juni 49 paa Sukkerlokning og en anclen
paa Granstamme. I Juli 1950 v. Lys.
· Macroglossa stellatarum. L. St. Pl. l Stk. 4. 7. 50, sværmende i
Solskin om en Brændestabel.
Cochhcl-ion limacodes Hfn. En Hun udbanket af Eg i et Krat
nær St. Pl.
Pachytelia villosella O. Flere Sække i St. Pl., 1948-49-50.
Plwlacropteryx graslinella Bdv. Flere Sække i St. Pl. 2 Hunner
klækket 13. 6. 50.
Pa.nthea coenob·ita. Esp. St. Pl. l Stk. Hun cl. 2. 8. 48. I større
Antal v. Lys 16.-18. Juli 1950 (tog 35, deraf 2 Hunner).
Trichoclea. albicolon Hb. St. Pl. 3 Expl . i Juni 49.
Bom.bycia vhn:ina.lis F. Flere Expl. i St. Pl. Aug. 48 p. Sukkerl.
Ch rypsedm gemm.ea Tr. Nogle Stk. v. Lys i Beg. af Aug. 48,
St. Pl.
Arenostola h ellmann:i Ev. Enclrupskov, Juli 1950. (Taget af
Østergaard Nielsen.)
Cl1lori.dea maritima. Grasl. Endrl.lipskov, 16. 7. 50. (Taget af
Østergaard Nielsen.)
Laspeyria flexu.la Schiff. St. Pl. Hyppig v . Lys.
Prothymia viridaria. Cl. St. Pl. l Stk. d. 9. 6. 49.
Scopula rub·i ginata Hfn. St. Pl. og Endrupskov, ikke sjælden.
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S. tenwta St. Pl., Juli 50.
S. floslactata Hw. 2 Expl. i Juni 49. St. Pl.
Sterrha sylvestra.ria Hb (strami 1l ata) . Flere Stk. v. Lys, St. Pl.
01thoUtha moen:iata Sc. Hyppig i Spandet Egekrat Enkelt i
St. Pl. og Endrupskov.
Mesotype vi·rgata Hfn. St. Pl. (inde i Landet). Nogle Stk. paa
Lys i Juli 1950.
Cl1esias rufata F. St. Pl. I Juni 49 opskræmt fra Gyvel. I J uli
50 v. Lys.
Gidar-ia unangulata. Hw. Endrupskov. Juli 1950. (Taget af Østergaard Nielsen.)
C . rubidata F. St. Pl. v. Lys 18. 6.49.
C. lwstata L. St. Pl. Ret alm. v. Porsbevoksninger, Juni 49.
E upithecia lhwriata F. St. PL Hyppig v. Lys.
Ennomos au.tunmaria W'ernb. Ved St. PL En Larve paa Eg d.
14. 7. 50, klækket 16. 8 . 50.
Opistogmptis luteolata L. ab. n'ilw Christ. Billede og nærmere
Omtale i F. F. 1949, S. 33.
Boann ia secunda:ria Schiff. St. Pl. Ved Lys, Juli 50.
Siona Uneata Sc. Zoolog. Mus. har Expl. fra VorsØ
Fjord (14. 6. 32, Tuxen) og fra Samsø.

Horsens

To aberrative Lycaena-Hunner.
Af C. S. L a r s e n.

I Sommer modtog jeg nogle Lycaena Arter fra Førstelærer
Høgh Jacobsen, LæsØ (idas, icants, sem-ia:rgus, alcon og enkelte
a rgus).
Da jeg en Dag aabnede en af de smaa Blikæsker, der bruges
til Forsendelsen, blev jeg meget forbavset ved at se et Dyr
ligge med omklappede Vinger, saa Oversiden vendte ud; den
lignede i den Grad Rumlis qu.ercus L. Hun, at jeg udbrød:
» Naa, har de ogsaa den Art paa Læsø! « Da jeg havde blødt
den op, saa jeg, at den paa Undersiden havde den karakteri
stiske sem:iargus Rott. Tegning, saa Dyret maatte jo være denne
sidste Art. Forvingernes metalglinsende blaa Farve er i Form,
Udstrækning og Farve ganske lig quemus Hwmens, dog har
ogsaa Bagvinge Roden svagere metalglinsende Blaat, som mine
Eksemplarer af quercus ikke har. Hwmen af sem·iargus er jo
normalt sortebrun, dog har jeg l Stk. fra Frøslev med ganske
lidt blaalig Bestøvning paa Bagvinge Roden. Da jeg intetsteds
-
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kan finde denne mærkelige Aberration omtalt, og semiærgus i
øvrigt varierer meget lidt, vil jeg give den Navnet Se·m:iargtts
Rott ab pseudoquercus, der jo ganske godt dækker dens Lig
hed med quercus. Det vil være interessant at se, om Aberrati
onen er almindeligt forekommende paa Læsø, og vi maa bede
Høgh Jacobsen se godt efter den, naar A1ten flyver, og han
ellers kan faa Tid dertiL Aberrationen er taget ved Skolen i
Vesterø, LæsØ, 8. 6. 1950.
Efter at ovenstaaende var skrevet og afsendt til ,, Flora og
Fauna« , eftersaa jeg atter mine semiargus fra Læsø og fandt
l Han fra VesterØ 18. 6. s. A., der ved en vis Belysning viser
den samme metalglinsende Farve af Fom1 og U elstrækning som
hos ovennævnte Hun, dog at den ikke er saa iØjnefaldende som
Hunnens, da Grundlarven her er mørkeblaa. Det bemærkes,
at det - ligesom hos querctts Hun - er den nederste Stribe,
der er længst Ovenstaaende Han af pseudoquerctts er yder
mere mærkelig ved, at Følehornene er længere end normalt
Den anden Lycaena Hun er optilete Kn. fanget paa Kloster
hede v. Lemvig 4. 7. 1950 af Th. Ambye.
Hunnerne har i Almindelighed lidt metalglinsende violet
blaa Farve meleret med brungraa og sorte Farver paa Oversi
den i hvert Fald paa jydske Stykker; paa de sjællandske og fyn
ske Eksemplarer synes de graaligbrune Farver at være domi
nerende og lysere.
Denne Hun har midt ud ad højre Forvinge et stærkere blaat
Parti ,og nu kommer det mærkelige: denne blaa Stribe findes
ogsaa paa samme Vinges Underside, men nærmere Kanten.
Ogsaa paa hØjre Bagvinges Overside er der metalglinsende,
blaa Sh·iber - h·e - gaaende vifteformet ud fra Grunden; heraf
er den midterste delt fra J\tlidten af Vingen i 2 Grene. Den
øverste Stribe samt den Øverste Gren af Mellemstriben gaar
helt til Sømmen. - Mon det drejer sig om en Streifenzwittern
(Stribe Hermaphrodit), » Intersex« , som Prof. Dr. Martin Hering
benævner det?
O dense,

de n2 1 . Novbr. 1 950.

Rettelser : S, 53 F o d n o ten : »for« rettes t i l »fra«
S. 64 Lin. 10 f. n . : 5 rettes til 51
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Cerioda p hnia setosa Matile,
en for Danmark ny Dafnia-art.
A f D e sm o n d S. J o h nso n, M . A., Lo ndo n.

Af slægten Ceriadaphnia Dana vides otte arter at leve i Vest
europa. Heraf er de syv tidligere angivet fra Danmark, enten
af Poulsen (1928) eller af Berg (1929) eller af begge disse for
fattere; kun C. setasa Matile var ikke kendt. Fund af denne art
i to lokaliteter nær Hillerød er derfor af interesse. U nder et
studieophold ved Københavns Universitets Ferskvands-biologi
ske Laboratorium indsamledes, 22. 7. 1950, tahige parthenoge
netiske hwmer i et vandhul, » Vandkalvedam«, i Præstevang,
og l. 8. 1950 nogle få individer på et andet sted i samme vand
hul. En enkelt parthenogenetisk og en enkelt ephippie-bærende
hun fandtes i » Vildandedam« , StrØdam, d. 25. 8. 1950.
I alle tre tilfælde fandtes arten først efter længere tids søgen
i tykke mudderlag, som hovedsagelig bestod af forrådnende
Lemna •J n ·i·nor. Ved de sædvanlige indsamlingsmetoder bliver
den derfor i regelen overset
C. setasa kan let kendes fra de andre a1ter af slægten - med
undtagelse af C. laNeaudata P. E. Muller og C. mtunda G. O .
Sars - ved det stærkt nedtrykte hovede o g den klodsede, ikke
sammentrykte krop samt ved ma1'lgelen af en kam på kloen.
Fra de to nævnte arter adskiller den sig ved, at knudepunkterne
på skjoldets netformede skulptur bærer fremspringende, hår
lignende spidser, fra den første tillige ved den smallere postab
domen ("hale«), og fra den sidste ved det afrundede hoved e.
I "Vandkalvedam « var den ledsaget af flere andre "graven
de« dafnier, som Alona tenwicaucUs G. O. Sars, Pleuroxus adun
cus (Jmine) og Ceriadaphnia mtunda, foruden af fritsvømmen
de former. I "Vildandedam« ledsagedes den af en rig fauna af
Dafnier, af hvilke Alanapsis ambigua Lilljeborg - i Danmark
tidligere kun kendt fra et andet vandhul i Strødam - og Grap
talebe·ris testudina:l"ia (S. Fischer) er bundformer; en anden
Ceriadaphn:ia-art, C. reticulata (Jurine) fandtes mellem vand
planterne.
Summary.

In July and August 1950 the Cladoceran Ceri.odaphnia setasa
Matile, which has not previously been recorded from Denma1-k,
was found in two pools �1ear Hillerød, Zealand. The specimens
were found only after prolanged search in thick deposits of
detritus consisting mainly of decaying Lemna minar.
Litteratur.

Berg. J(aj, 1 929 : A Paunistic and Biological Study of Danish Cladoce rn . Vidensl< .
Me d d . natu rh . Foren, 1\nb. 88. p p . 3 1 - 1 1 2 ,
Poulsen, E. M. , 1928 : Faunistischc und hio logischc U n tersuchungen ilbe1· d i e C l a 
docerenfauna v . Diinemark. Vide nsiL l\ledd . n a t urh . F o r e n . Kob. 8 6 , p p . 203-42.
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Perletnorsfuglen Bol aria arsilache Es p .
og " Skovholmen " i Kirkeby Skov ved Svendborg.
A f K . G r o t h , Svendbor g.

Det havde længe harmet mig, at jeg kun havde een Arsilache
Hun i min Samling, medens der var en fin og variabel Række
Hanner, hvorfor jeg i Juni 1950 besluttede at raade Bod paa
Mangelen. Jeg valgte >> Skovholmen« i Kirkeby Skov til mit Fo
rehavende, som den bedste Arsilache-Lokalitet i Nærheden.
Først et Par Ord om » Skovholmen« . Denne er en langstrakt
Hængesækmose paa 4l!\ ha i den nordøstlige Del af Kirkeby
Skov, Syd for »Sellebjerget« , en skovklædt sandet Bakke, der
oprindeligt har været Overdrev. Dette er dog længe siden, men
endnu findes sparsomme Rester af den oprindelige Flora ved
Vejkanterne. Øst for 1vlosen stod der indtil foi· et Par Aar siden
Granskov; nu er her et stort aabent Terræn, der bliver beplan
tet paany. Syd og Vest for lVIosen hæver der sig Storskov, for
det meste bestaaende af Løvtræer, dog er der en Bræmme af
Graapil og lignende mellem Mosen og Skoven. Skovholmen ·(a
ger sig smukt ud, naar man kommer ad Skovvejen fra Svend
borg-Odense Landevej; skov- og kratomkranset, som den er,
og med nøkkerosedækkede Vandpartier i Forgrunden. Her har
der i Tidernes Løb været lidt spredt Tørvegravning. Langs Syd
siden af Mosen er der en vandfyldt Grøft. Den øvrige og største
Del af Mosen er flad og fyldt med Sphagnum, kun hist og her
afbrudt af smaa Grantræer, Birke- og Pilebuske eLler ogsaa
Lyngtotter, hvor Bw1den er fastere. Soldug er meget udbredt,
og store Dele er overspundet med Tranebærranker, en af Arsi
ladtes Foderplanter. Kæruld og andre Planter, der er karakteri. stiske for saadanne Moser, mangler selvfølgelig heller ikke.
Færdselen her er ret vanskelig, navnlig efter Regnperioder, og
der er mange lumske Steder, som man maa gaa uden om; der
er derfor ingen Mulighed for at løbe Sommerfuglene op.
Den 17. Jtmi gjorde jeg det første Forsøg. Vejret var fint, og
der var Arsilache i Mængde, som næsten alle var friske; men
der var k u n H a n n e r. I Løbet af ret kort Tid kunde jeg ind
samle omtrent 30 Stykker. Jeg antager, at der fløj flere Hun
drede; men jeg er overbevist om, at der imellem disse ikke
fandtes en eneste Hun. Aabenbart var Flyvetiden lige begyndt
og Hunnerne ikke kommet frem endnu.
Tilbagevejen førte forbi en Skoveng med blomstrende Tidsler
og en sandet Bakke med .Tidsler, » Skabioser« (Knautia) og en
Del andre Blomster, men begge Steder ingen Sommerfugle.
M it andet Forsøg fandt Sted den 26. Juni. Paa Mosen det
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samme Billede som første Gang; Masser af Arsilache-Hanner,
denne Gang til Dels affløjede, men ingen Hunner. Efter nøje
Undersøgelse af Forholdene paa. i\ilosen gik jeg paa Hjemvejen
til den før omtalte Skoveng, der ligger flere Hundrede i\ileter
fra den Del af Mosen, hvor Hannerne holdt til, og er adskilt fra
denne ved Løvskov, og her fandt jeg til min Overraskelse paa
Tidslerne et større Antal frisk klækkede Arsilache-R u n n e r,
men slet ingen Hanner. Jeg tog 1 1 Stykker og fortsatte Vejen
over det aabne Terræn, hvor der indtil fornylig har været Gran
skov, og kom til den ligeledes allerede omtalte sandede Bakke .
. Her fandt jeg yderligere 4 friske Hunner.
Den 26. Juni, midt i Flyvetiden, fløj alt.saa Hannerne kun i
1'--il osen og Hunnerne kun udenfor de1me!
i\ilin tredie Ekskursion oprandt den 8. Juli. Denne Gang var
der baade Hanner og Hunner paa Mosen; de fleste Hanner var
affløjede og Hurmerne ligeledes, dog i mindre Grad. Paa Hjem
vejen fandt jeg paa Skovengen og den sandede Bakke kun gan
ske faa Hunner. Flyvetiden nærmede sig sin Afslutning.
Og nu til Forklaringen af det her beskrevne Fænomen. D e r
f i n d e s s l e t i n g e n B l o m s t e r i M o s e n i A r s i l a
c h e s F l y v e t i d, fra J\1I idten af Juni til Midten af Juli, naar
man ser bort fra en Smule Klokkelyng. Men Hmmerne skal tage
Føde til sig, før de kan give sig af med Forplantningen, og de
er altsaa nØdt til at opsØge Blomster i Nabolaget udenfor Mo
sen, hvorefter d e flyver tilbage til de der ventende Ha1mer.
Aabenba1t behøver disse sidste ikke nogen Næring før Bryl
luppet.
Hvis Samlere andre Steder er ude efter Arsilache-Hunner
uden at finde nogen, kan det være, at Forholelene er de samme
som paa Skovholmen, og de burde da unelersøge de nærmeste
Steder udenfor Mosen, hvor der fineles Blomster, særlig Tidsler.
Bupalus piniarius L., r5' med Huniarve. Kom munerevisor F .

H orneman, Od ense, t o g d. 8 . 7 . 1947 ovennævnte Farvea b errat i o n
v e d Grenaa.

Farven er nærmest som

den kendte, r e t sj ældne·,

Farveaberration af 9 ab. fuscanlaria Krulik, altsaa mørk graabrnn·
Jeg saa e n lignende r5' i L u nge Bjerge ved Gelsted i Aar, dog uden
at kunne fange den. Saavidt jeg husker, har Dr. Rolfmeyer ogsaa
fanget en r5' m e d H unfarve.
Det er i øvrigt en meget variabel Art, og Variationerne er u b e
grænsede. For hvem, der i nteresserer sig for denne Arts Variation,
henviser jeg t i l en Afhandling af K lemens D z i nrzynsk i , Wien, i
Berl. Entomol. Zeitscb ri ft, B a n d LVII, Jahrgang 1 91 2 , m e d 2 Farvetavler.

Ode ns e ,

29. Novbr. 1950.

C. S. Larsen.
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Angaaende et Forslag.
Paa Omslaget af det sidst udkomne Hæfte af E n t o m o l o
g i s k e lVI e d d e l e l s e r findes bl. a. følgende Annonce:
» Da der til det foresiaaede K u r s u s f o r A m a t Ø r
e n t o m o l o g e r sidste Efteraar kun meldte sig 6 Delta
gere, kunde det beklageligvis ikke realiseres i denne Om
gang. Der arbejdes nu med Sagen med Henblik paa Reali
sering i det kommende Efteraar, og der søges derfor stadig
Tilslutning til dette Kursus (min. Antal Deltagere 12. Pris
pr. Md. Kr. 15,00).
Dr. phil. Sv. Gisle Larsson, Zoologisk \,J1 luseum, har velvil
ligst tilbudt at ville lede et saadant Kursus, og Professor Dr.
phil. R. Sparck har ligeledes velvilligst stillet Zool. Studie
samlings Lokaler i Nørregade til Raadighed for Formaalet
een Aften om U gen gennem Vinterhalvaaret.
En nærmere Redegørelse for Kursus m. v. vil antagelig
fremkomme i det førstkommende Hæfte af Flora og Fauna.
Eventuelle Interesserede i denne fornyede Henvendelse
bedes venligst sætte sig i Forbindelse med undertegnede.«
Forslaget til nærværende Kursus blev ogsaa publiceret i Fjor
i >> Flora og Fauna« , og ved venlig imødekommenhed fra Redak
tør Sigfred Knudsens Side skal der nu gives en kortere RedegØ
relse for Planen med dette Kursus, som altsaa desværre ikke
blev nogen Succes i første Omgang.
Det er inden for det praktiske Erhvervs Onu·aade en kendt
Sag, at for at kunne arbejde nogenlunde tilfredsstillende i et
Fag skal man i hvert Fald til en vis Grad beherske baade dets
Teori og Teknik, og det er derfor nærliggende at antage, at det
samme gØr sig gældende for Folk, der ønsker at arbejde med
entomologiske Studier ud over det rene Samleri. Det maa vel
endvidere erkendes, at for at kunne arbejde rationelt med selv
meget begrænsede Omraader inelen for de enkelte Insektgrup
per, er det nødveneligt at have et vist Kendskab til hele Insekt
ordenen. Hvis man derfor som Amatør ønsker at kvalificere sig
til mere specielle entomologiske Studier i sin Fritid, maa man
nu gaa den autodidaktiske Vej med dybtgaaende Selvstudier
suppleret med mere eller mindre tilfæleligt Samarbejde med
Folk, der til Dels er inde i Emnet. Fremgangsmaaden er be
hæftet med adskillige .tvlangler. Saafremt man arbejder alene
uden er ret væsentligt Kenelskab til og Træning i almindelig
Entomologis Teori, !vletode og Teknik, som Fagentomologerne
har faaet det, vil man, hvis man ikke er ganske usædvanlig clyg-
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tig, efter mit Skøn meget let enten ret hurtigt køre fast, naar
man da ikke bevæger sig ad kendte stier, eller ogsaa vil man
meget let komme til at begaa saadanne kedelige Fejl, at ens
Arbejde, der iØvrigt kan være aldrig saa godt i Enkeltheder,
bliver delvis utilfredsstillende i sine Resultater og derfor bl. a.
ikke altid modsvarer den Tid og de Kræfter, som bliver sat ind.
Da der nu baade i København og Aarhus findes de fornødne
Lokaler, Undervisningspræparater og sidst men ikke mindst de
fornødne og virkelig kvalificerede, fagentomologiske Leder
kræfter, skulde det derfor synes saare indlysende, at ogsaa in
teresserede Amatører her benytter de foreliggende Muligheder
og slaar sig sammen om en eller to Vintres Træningskursus i
almindelig Entomologi.
Disse Kursus kunde f. eks. anlægges med een ugentlig Under
visningsaften paa ca. 2 Timer, hvor Halvdelen af Tiden gik til
Orientering i Insektordenen, Vejledning i Brug af Literatm og
de tekniske Betegnelser m. v., medens Resten af Tiden kunde
optages af Øvelser med Præparater, Øvelser i Beskrivelse af
morfologiske, systematiske og biologiske Detailler etc.
Det er klart, at Lederne af saadanne Kursus indtil videre maa
honoreres af de respektive Deltagere med en anstændig Beta
ling - maaske vil paagælclencle Institutioner en Gang finde det
hensigtsmæssigt selv at holde entomologiske Kmsus for Ama
tører? - men som det ses af Annoncen, kan Udgiften for et
rimeligt Antal Deltagere dog holdes inden for en Størrelses
orden, der f. eks. svarer til U clgifterne ved en Vinters Danse
unelervisning eller det, det koster en Københavner at tage paa
en 2-3 elages Ekskmsion til Bornholm efter en sjælden Som
merfugl.
Det er naturligvis endvidere klart, at de Amatører, som even
tuelt gennemgaar saaclanne entomologiske Kursus, paa ingen
Maacle vil faa Grund til at føle sig som halve eller kvarte mag.
scient'er, men der er Anledning til at formode, at man ved Del
tagelse i hvert Fald vil komme i Forbinelelse med virkelig inter
esserede Amatørentomologer til fælles Gavn.
Det bliver saa interessant at se, om Aarhus eller København
kommer først med Realiseringen, eller om denne slet ikke vil
finde Sted. Det sidste vil være beklageligt og vel ikke helt smig
rende for Dansk Amatørentomologi.
ColbjØrnsensgade 3, København V. i April 1 95 1 .
Telf. Eva 1452.

Aage

H an sen,

IngeniØr
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F oreni ngstneddelelser.
Naturhistorisk Forening for Lolland-Fal ster.

T u r e n e i l 9 5 O.
7. 5. 1950: Tur til Vindeby. Leder Lærer Kring, Nykøbing F.
22 Deltagere.
28. 5. 1950: Nathu· til Aalholm Slotspark. Ledere: Vægter
Linelhardt Hansen, Krenkerup, Saxkøbing, og Tandlæge Kjærs
gaard Hansen, Maribo. Der var 36 Deltagere. Vejret var koldt
og blæsende, dog uden Regn det meste af Tiden.
20. 8. 1950: Tur til Ivrøens Klint og Klintholm, hvor Godsejer
Scavenius havde inviteret Foreningen til at bese Slotsparken.
34 Deltagere. Vejret var fint, og det er altid interessant at kom
me til Møen. Botanisk blev der dog ikke set mere end ventet. 0 )
24. 9. 1950: Svampetur til Rettestrup Skov ved Næstved. Le
dere: Lærer MøUer, Nykøbing F., og Konsulent Grøntved, Næs
tved. Ca. 50 Deltagere - incl. en Del fra Sjællands Naturhisto
risk Forening. 0 )
·

F o r e d r a g i V i n t e r e n 1 9 5 1.
20. l. 1951 holdt Vægter Linelhardt Hansen, Krenkerup, et
vel tilrettelagt Foredrag om Fiskeørnen og Fugleunger. I Til
knytning til Foredraget vistes der et Par Film om Emnet. Der
var ca. 25 Tilhørere.
10. 2. 1951 holdt Lærer Ingerslev Hansen, NykØbing F. et meget
interessant Foredrag om Plantebestøvning. Der blev vist en Del
Lysbilleder og Film over Emnet.
Begge Foredrag var godt gennemarbejdet og havde fortjent
�t langt større Auditorium, end Tilfælelet var.
G e n e r a l f o r s a m l i n g d e n 1 0. 4. 1 9 5 1.
Formanden bød de ca. 50 mødte Medlemmer velkommen og
mindedes afdøde Lærerinde, Frk. R. Iversen, Rørbæk, Saxkø
bing, der havde staaet som J\1Iedlem i Foreningen siden 1919 til
hendes Død.
Dagsordenen blev oplæst og Beretning aflagt, hvorefter Kas
sereren, Lærer Folmann, Nykøbing F., aflagde Regnskab. Sam
tidig oplyste han, at Medlemsantallet var gaaet t·ilbage fra 156
til 151 i 1950.
Til Bestyrelsen genvalgtes Lærer Folmann,
Nykøbing F., og Trafikkontrollør Petersen, Maribo. Til Reviso
rer nyvalgtes cand. pharm. E. Pynclt og Boghandler B. Pyndt,
begge Nykøbing F.
De af Bestyrelsen foresiaaede Ture i 1951 blev alle vedtaget:
22. 4. Radsted Moser, hvor der efterhaanden er ved at udvikle
-

0) Svampenotitser for disse Tme kommer i næste Hæfte.
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sig et rigt Fugleliv, 20. 5. Pomle Nakke - nænnest botanisk
Tur, dog selvfølgelig ogsaa noget for andre Interesser, 3. 6. Nat
tur til Maribo Sø - altid et godt TeHæn for Fugleiagttagelser,
10. 6. VejrØ i Smaalandshavet, 26. 8. Vintersbølle ved VOl·ding
borg, 23. 9. Svampetur til Næsbyholm Storskov. Det blev over
ladt til Bestyrelsen at gennemføre de averterede Ture, saavidt
det m: muligt. Man blev enige om at gøre noget, for at faa Tu
rene gjort interessante ogsaa for nye, ukyndige Medlemmer.
Efter Generalforsamlingen viste Lærer Falmann nogle glim
rende naturhistoriske Film. Aftenen sluttede med et hyggeligt
fælles Kaffebord.
G. Dybkjær,
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A f g a a e d e M e d l e m m e r i l 9 5 O.
Æresmedlem, fhv. Købmand Hg. Jørgensen, Maribo. Død
Restance
Konsulent Straarup, BØtØ pr. Væggerløse.
Boghandler J. Bruun, Stubbekøbing.
Restance
Restance
Lærerinde, Frk. Parup Hansen, Hyldetofte.
Restance
Bestyrer \Vorm Nielsen, D. L. F. Eskildstrup F.
Defektrice Inge Lise Holch, Maribo.
Udmeldt
TØimer T. Damsgaard, NykØbing F.
Restance
Restance
Defekh·ice Lis V. Petersen, Nykøbing F.
Restance
Lærer H. Schmidt, Vesterborg.
Lærerinde, Frk. Holm, Vesterborg.
Hestance
Restance
Konsulent H. i'vlouritsen, Saxkøbing.
Konsulent H. C. Pontoppidan, Sundby L. Nyk/F. Restance
Frk. Inger M. Jørgensen, Nykøbing F.
Udmeldt
Udmeldt
Frk. Nora Petersen, Riserup.
Lærerinde, Frk. R. Iversen, Rørbæk, Saxkøbing.
Død
T i l g a a e d e \l ll e d l e m m e r i l 9 5 O.
Skovfoged K. A. Jacobsen, Raclstecl, Saxkøbing.
Cand. jur. Bent Kofoed, NykØbing F.
Assistent K. Jensen, Sygekassen, Nykøbing F.
Fru Gerela Christensen, Nede1'gade 15, Nykøbing F.
Frk. Kista Sørensen, Nykøbing F.
Kæmner C. J. Andersen, 'i vfaribo.
Elev Erik Kjær, Maribo.
Prokurist K. Dyrefjæld, Nykøbing F.
Fru Direktør Nygaard, NykØbing F.
Kollektrice E. Jensen, Nykøbing F.
156
i'vfedlemstal pr. l. l. 1950
15
Afgaaede i Aarets Løb
lO
Tilgaaede i Aarets Løb
Medlemstal pr. l. l. 1951

151

G. Dybkjær.

55
Bornholms naturhistoriske Forening 1 950.

14. 5. 1950: Botanisk ekskmsion til Aakirkeby Klint og stran
den ved Risegård i Aaker under ledelse af adjunkt Poul Nør
gård, Rønne. Ca. 75 deltagere. >> Klinten« ved Aakirkeby er en
granitskråning - en brudlinie - der står skarpt markeret i for
hold til det sydligere liggende fladland, hvor undergrunden
består af nexøsandsten og andre kambrisk-silmiske dannelser.
Floraen på klinten er præget af den om foråret og sommeren
stærk,t udtørrede bund med flipkrave, gæslingeblomst, lyng o.
s. v. uden at rumme mindre almindelige arter. Strandklinterne
ved Risegård er prægede af det udglidende, næsten plastiske
ler (fra keupmtiden og altså betydelig ældre end det jyske, så
kaldte plastiske ler). Lerets rØde farve ses i overfladens mange
sprækker og danner med vegetationens frisk-grØnne tæppe de
smukkeste farvekonh·aster. Her forekommer mange mindre hyp
pige arter, hvoraf vi fandt: skærmarve (Holosteum umbella
tum), der allerede nu havde kastet frøene; filtet hestehov (Peta
sites spurius), hvis grålige blade dannede tætte bevoksninger i
sandet ved klintens fod; vå1potentil (Potentilla vema); biber
nelle (Poteriwm sanguisorba) og strand-loppemt (Pulicaria dy
senterica).
20. 5.-21. 5. 1950: Besøg af Lunds Botaniske Forening (gen
visit efter vor forenings besøg i Skåne 1949) under ledelse af
docent Ove Almborn, Lund. 14 svenske og enkelte danske del
tagere. En stor del af øen blev besøgt ved hjælp af tmistbil og
unelertegnedes førerskab. En mængde af Bornholms karakteri
stiske og sjældne planter blev beset, hvoraf nogle enkelte skal
nævnes: Rosetter af den efterårsblomsh·ende orchicle, skrueaks
(Spimnthes spimlis), sumpviol (V·i ola u Uginosa), enblomsh·et flad
bælg (Lathyrus sphaericus), tandrod (Dentaria bulbifem), ved
varende måneskulpe (Lunaria recliviva), orientalsk takkeklap
(Bu:nias orientalis), Anemona apennina, der netop nu elannede
de skønneste hvidblå tæpper, storblomstret kodriver (Pri' lnula
acaulis) nu udryddet i Sverige, nordisk lim1æa (Linnæa bom
alis), enblomstret vintergrØn (Chi:maphila u niflom), slangetunge
(Ophioglossum vulgatum,) og liden åkande (Nuphar pum.U um).
Der var efter ekskmsionerne stærk stemning for at fortsætte
samarbejdet andre år.
30. 5. 1950: Geologisk-erhvervsgeografisk ekskursion til gra
nitbrudet Klippeløkken og kaolingraven ved Rabækkeværket i
Knudsker under ledelse af ingeniØr Schmidt og unde1tegnede.
Ca. 50 deltagere. Granitens og kaolinens kemiske bestanddele
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og bjergarternes tilblivelse blev gennemgået. Da ekskursionen
var lagt på en hverdag, blev der lejlighed til at se virksomhe
derne i drift.
4. 6. 1950: Den traditionelle ornithologiske nattur til Almin
dingen. De ca. 200 deltagere blev delt i tre hold under ledelse
af repræsentant Knud Nørregård, København, adjunkt Poul
Nørgård og undertegnede. Fuglenes individantal og deres lyst
til at synge var der ikke noget at klage på; men som sædvanlig
var Almindingens alisantal ikke stort. Skovsneppen, der hvert
år lader sit »ortt-ortt-ortt-pisp« høre, når den kommer farende
henover skovlysningerne, var iår desværre ikke særlig villig til
at vise sig.
25. 6. 1950: Botanisk ekskursion til klitstrækningen ved Bo
derne under ledelse af professor Kaj Gram, København. Ca. 50
deltagere. Fra lerklinterne v. f. Boderne kan nævnes fund af
skrænt-star (Cm·ex Ugerica), rød rundbælg (Anthyllis vulne
raria, var. cocC'i·nea), der her i landet kun er kendt fra Bornholm,
strandært (Lath yrus marit-imt1s), bibernelle (Poterium sangui
sorba), smalbladet klokke, samt kantet og vinget perikon. Lofts
gårdsskoven, der ligger Øst for Boderne, er et dødt klitterræn
og et eldorado for botanikere. Den almindeligste plante her sy
nes at være den ellers ret sjældne orchide, knærod (Goodyem
repens), desuden fandtes 5 arter vintergrøn, nemlig liden v.,
mose v., eensidig v., grønblomstret v. og enblomstret v. (hen
holdsvis Pyrola m.inor, rotu.ncUfolia, secunda, v·irens og Chi
m aphila uniflora). Desværre blev hjertebladet fliglæbe (Ustera
cordata) ikke iagttaget på sit gamle findested.
27. 8. 1950: Snegleekskursion til Gudhjems omegn under le
delse af magister :tvlandal-Barth, København. Ca. 40 deltagere.
Der blev lagt vægt på undersøgelse af sneglene - og forøvrigt
også regnormenes - biologi, mere end på egentlig artskend
skab. Lederen efterlyste et medlem, der ville kaste sig over
Bornholms snegle som speciale.
l. 10. 1950: Svampeekskursion til det beplantede klitterræn,
Sandflugtskoven, beliggende mellem Rønne og Hasle under le
delse af overlærer F. H. 'tvløller, Nykøbing F. Ca. 80 deltagere.
Ved en hmtigt gennemført generalforsamling aflagde forman
den, overlærer Th. Sørensen, Aakirkeby, beretning om en i alle
henseender vellykket sæson. Til bestyrelsen genvalgtes apoteker
Hm·ild, Nexø. - Sandflugtskoven - også kaldet Sandflugten er en ca. 150 år gammel skov plantet på ·d et rene flyvesand, der
fastholdes af et tyndt mosdække. Dette ll\-1 km brede læbælte,
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Hønnes » Nordskov«, består langt overvejende af nåleskov, hvor
af de mange åbne partier med rødbrune skovfyrre afbrudt af
småbækkenes hasselbevoksede kløfter og de mosklædte gamle
klitgryder giver skoven en næsten enestående skønhed. Sand
flugten byder på en meget interessant flora, hvoraf blandt frø
planterne kan nævnes adskillige pletter af Linnæa og i hvert
tilfælde 6 arter vintergrØn; bevoksninger af lmærod (Goodyera
repens) træffes flere steder. Skoven er tillige afgjort øens fineste
svampelokalitet, og udmærker sig navnlig ved sine mange sjæl
dent forekommende pigsvampe (Hydn um). Følgende svampe
liste er udarbejdet af ekskursionens dygtige leder, der iØvrigt
afsluttede med en lærerig udstilling.
Amanita citrina, excelsa, muscaria, porphyrea, rubescens.
Amanitopsis vaginata.
Lepiota excoriata, granulosa, naucina, procera.
Tricholoma album, decorum, equestre, flavobrunneum, gram.
mopod'ium, 'imbricatwn, melaleucum, myomyces, nudum,
panaeolwn, pessundatwn, rutilans, sapon a cewn, sei'unctum,
sulphureum.
Clitocybe dealbata, dicolor, infundibuliformis, inversa, laccata,
nebularis, odora, suaveolens.
Omphalia fibula.
Collybia asema, b utyracea, C'irrlwta, dryophila, maculata.
Mycena galericulata, parabolica, pura, zephynts.
Pieurotus cO'It'icattts.
Paxillus atrotomentosus, involutus.
Inocybe geophila.
Hebelama crustuliniforme.
Cortinarius alboviolaceus, collinitus, elatior, hemitrichus, melleopallens, mucosus, semisanguineus, torvus, triumplw ns
Pholiota mutabHis, spectabWs.
Flammula ochrochlora.
Naucoria semiorb'icularis.
Pluteus cerv·i ntts subsp. atromarghwtus Konr.
Psalliota arvensis, cupreobrunnea, silvatica, -vaporaria.
Stropharia aeruginosa.
Hypholoma fasciculare, hydrophilum.
Caprinus atramentarius, comatus.
Marasmius peronatus.
Lactarius confusus Lundell, deliciosus, gly cios m u s, helvus,
q u'ietus rufus, subdulcis, tab i dus, torminosus, vellereus,
vietus.
Hussula adusta sensu Schaff., decolora:ns, densifolia, depalle11S,
emetica, graminicolor, ochroleuca, sangu'inea, sardonia, ver
sicolor, xerampeli na .
.

,
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Hygrocybe conica, citrina, miniata.
Camarophyllus pratensis, virgineus.
Limacium agathosmum.
Gomphidius roseus, viscidus.
Nyctalis asterophora.
Cantharellus aurantiacus, cibarius.
B oletus badius, bovinus, chrysenteron, edulis, ecluUs var. fuseo
nther Forq., granulatus, luteus, miniatoporus, rufescens, sca
ber, subtomentosus, variegatus.
Polypoms amorphus, annosus, caesius, leucomelas (2 mycelier
under Pilms nær Hasle), sistotrenwi.des, versicolor.
Trametes gibbosa.
Hydnum auriscalpium, cyathifonne, ferrugineu.m, friab'ile, graveolens, hnbricatum., nigrwn.
Thelephora palmata, terrestris.
Ciavaria abietina.
Sparassis crispa.
Phallus impudicus.
Scleroderma vulgare.
Lycoperdon furfuraceum, gemmatum, hyemale, ni.grescens,
pyrifonne, saccatum.
Bovista plumbea.
Helvella crispa.
Feziza hemisphaerica, leporina..
Ame Larsen, Rønne.
Kratsnegle som føde for mus? I et skel mellem en mark og en eng her
ved Faaborg har jeg i vinterens løb indsamlet en del huse af kratsnegle;
disse havde en ca. l cm høj og 10-12 mm bred åbning, der gik helt ind
til columella. Husene var i et antal af 3-8 samlet ved indgangen til muse
huller, der målte ca. 3 cm i diameter. På stedet havde der været en be
voksning af stor nælde, som nu var afhugget, hvorved man let kunne
overse området, men til gengæld ikke opstille fælder. Da jeg ikke før
havde set fænomenet, forespmgte jeg på biologisk samling i København;
men der havde man aldrig hørt om et sådant fund før. Fra Zoologisk
Museum i København meddelte dr. Degerbøl, at han intet kunne finde
herom i litteraturen; men at han mente, at skovmus og spidsmus kunne
åb�e snegle på denne måde. Da jeg har skovmus eller snaære halsbånds
mus mistænkt for at være gerningsmændene, ville jeg være taknemmelig,
om nogle af F. og F.'s læsere, der har vææt ude for iagttagelser, der
kunne hjælpe til løsning af problemet, ville sende mig et par ord om
deres iagttagelser.
J. K. G r o t h,
Bøjestræde 8, Faaborg.
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Litteraturann1 eldelser.
Victor Hansen: Biller. Korcl1s danske Atlas. Redigeret af llans Hvass.
Tegninger af H. Bylow-Hansen. Branner og K orch 1950.
l\'ied denne udmærkede lille Bog har H øjesteretsdommer Victor Han
sen afhjulpet et længe følt Savn for B egynderen, der staar helt paa bar
Bund og mangler en ældre Samlers . Hjælp og Vejledning til at komme i
Gang. Bogen begynder med en Gennemgang af Billernes Bygning og
Systematik, derefter følger lidt om deres Levevis, Forekomst og nogle
gode, gamle Lokaliteter nævnes. Det sidste Afsnit i Teksten er en udførlig
Vejledning i Indsamlingsteknik, Præparation og Opstilling af Samlingen,
Derefter følger Farvetavlerne, som viser Billerne i naturlige Farver, ud
mærket gengivet af Tegneren. Bogen afsluttes med Navnefortegnelse paa
Dansk og Latin samt en Litteraturfortegnelse.

Alt i alt en fortræffelig Bog, som forhaabentlig vil give Stødet til, at
mange Samlere, som staar paa Skillevejen, bliver Billesamlere.
Siewert

z

Pouls

e

n.

August Brinkmann: Mikroskopet og mikroskopiske preparat. 148 sider.
Illustreret. (Forlagt av Johan Grundt Tanum, Oslo. 1950.) Pris 1 5,40 d. kr.
Der indledes med mikroskopets historie og teori, blandt andet omtales
mikroskopering med mørkefelt, polariseret og ultraviolet lys. Af særlig
betydning for biologer er et lille kapitel om tegning efter mikroskopiske
præparater. Hovedafsnittet behandler fremstillingen af det mikroskopiske
præparat både det levende og det døde. Der afsluttes med en nyttig,
alfabetisk gennemgang af vigtigere glasvarer og kemikalier.
Som fremhævet af forfatteren er der lagt særlig vægt på teorien; bogen
skulle herved blive en introduktion til mikroskoperingens kunst. l sin korte
form og tiltalende typografi er det lykkedes at skabe en håndbog, som
man let finder sig til rette med. Ved siden af er der blevet plads til de
mest brugte tekniske metoder opskriftmæssigt behandlet samt en del prak
tiske vink.
Forlagsomtalen af bogen, der gør den til den eneste af sin slags på et
nordisk sprog, er unægtelig stærkt overdrevet, efter at Følger og Christi
ansens »Vejledning i mikroskopisk Teknik« er kommet i et par udgaver.
Denne fortrinlige håndbog finder ingen omtale j litteraturlisten!

P o u l B o n d e s e n.
Dania Polyglotta. (Årlig bibliografisk oversigt over afhandlinger, artik
ler, sammendrag, etc. udkommet på fremmede sprog i Damnark.) Årgang
1949. Under redaktion af K . Schmiclt-Phiselcleck 'i samarbejde med Ingrid
Appel. Det kgl. Bibi. København 1950.
Bindet indeholder desuden et samlet Index for de fem f�lrste årgange
1945-49.
P o u l B o n d e s e n.

GO

L. v. Ubisch: Utvicklingsfysiologi. 82 pp., 127 figs. (John Griegs For
lag, Bergen. 1950. Pris: 6,00 n. kr. hft.)
Forfatteren, professor Leopold von Ubisch, tidligere ved universitet i
Miinster, nu bosiddende i Bergen, har forssJgt på kortfattet, populær
videnskabelig måde at opridse hovedtrækkene af udviklingsfysiologien
eller den eksperimentelle fosterlære. En sådan bog udfylder utvivlsomt
et savn indenfor den nordiske litteratm, men er ligeså sikkert vanskeligt
tilgængelig uden forudgående kendskab til emnet. Ved at begrænse sig
til hovedproblemerne og bruge ret få, oplysende referater af forsøg er det
alligevel lykkedes forfatteren at skabe en klar oversigt over emnet. Udvik
lingen hos visse hovedtyper beskrives og i det eksperimentelle afsnit fort
sættes med de samme typer til demonstration af fragmenterings- og trans
plantationsforsøg. Efter en kort gennemgang af gradient- og feltgradient
hypoteserne - spændende lekture, særlig klart anskueliggjort 111ed
Lithiumchlorid-forsØg på sØpindsvinefoster. som eksempel - sluttes af med
forfatterens egen hypothese : Gradienterne· (gradvise forskelligheder igen
nem kimen) må være tilstandsgradienter af det kolloidale plasma. Udvik
lingen af et foster med de for arten karakteristiske træk fremkommer da
ved et samspil mellem aktiverede gener og plasmaet i et bestemt omr>1de
af gradientsystemet Hypothesens videre udbygning til belysning af frem
komsten af modifikationer og mutationer fremkaldt af samme påvirkning
rummer et inspirerende arbejdsprogram udover udviklingsfysiologiens
snævrere rammer.
Til slut må det være en dansk læser tilladt at give luft for sin irritation
over et eksempel på for vidtgående fornorskning: ordet »celle«, som natur
ligvis bruges talrige steder i bogen, er stavet med »s« - selle - og er
dermed gjort næsten ukencleligt. Lad gå at bruge denne bogstavering,
hvor ordet er gået over i dagligsproget, men i et videnskabeligt ( eller
populær-videnskabeligt) arbejde bør ordets tilknytning til latinen ikke
ændres! I en anclen naturvidenskabelig bog på norsk udkommet samticligt
(»Mikroskopet« - se anmeldelse ovenfor) er ordet »celle« bogstan!ret
på normal vis!
P o u l B o n d e s e n.
>>Havbundens PlanteHv« af Jan Boetius. Gyldendal 1949. 64 s. Kr. 6,35.
I strandens opskyl, på bolværker og sten i strandkanten vil enhver
kunne finde repræsentanter for havbundens planteverden. Skønne og ejen
dommelige alger, hvis dekorative former og farver vil tiltrække den in
teresserede, blot man een gang er blevet opmærksom derpå. Hidtil har
man imidlertid savnet en særlig vejledning, der kunne vække interesse
for disse vækster uden for specialisternes kreds, og den foreliggende lille
bog må derfor hilses som en værdifuld forøgelse af vor populære, natur
historiske litteratur. Den rummer smukke og vellignende fotografier, der
sammen . med en kort og klar tekst giver den bedst mulige introduktion
til emnet.
H. M
. . Thamdrup
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>>Forteclming over Sveriges Fåglar«. Udg. a f Sveriges ornitologiske
Forening. Svensk Natur 1949. 1 00 s. Sv. kr. 5,50.
På baggrund af en voksende, gensidig interesse for nabolandenes natur,
vil ovenstlwnde bog have krav på interesse her i Danmark. · Den svenske
fuglefortegnelse er en parallel til den danske liste udgivet af Dansk orni
tologisk Forening, men fremtræder med fyldigere oplysninger om den
enkelte art. I indledningen gives en kort oversigt over navngivf!ing, ucl
breclelsesspØrgsmål og trækforholcl. Det er en række dygtige, svenske
ornitologer, der står for arbejdet, som bærer præg af stor omhyggelighed.
Listen tager således vidtgående hensyn til de enkelte racers forhold. For
tegnelsen kan anbefales på det bedste til alle, der interesserer sig mere
indgående for fugleverdenen.
H. M. Thamdrup
>> Studies in Bird Migration«. H. Chr. lv lortensens samlede arbejder ud
givet af Poul Jespersen og Å. Veclel Tåning med stØtte af Rask-Ørsted
fondet. Munksgaarcls forlag 1950. 270 sider.
Alle, der her i landet har noget kenelskab til fugle, ved, at det var dan
skeren, overlærer H. Chr. .tvlortcnsen, Viborg, der gennem sin ringmærk
ningsmetode skabte forudsætningen for et effektivt studium af fuglenes
træk. Overlærer .Mortensen stod blandt anclet gennem en omfattende kor
respondance i forbindelse med udenlanelske ornitologer, der tog hans me
tode op, således at den efterhånden er i brug verden over. Hidtil har det
imidlertid ikke været muligt for andre end danske læsere at sætte sig ind
i lv lortensens publikationer, der kun i få tilfælde er offentliggjort på frem
mede sprog. I betragtning af den betydning, overlærer JVIortensens frugt
hare initiativ har haft, er det yderst fortjenstfuldt, at de to kendte ornito
loger, clr. Poul Jespersen og clr. Å Veclel Tåning har samlet, hvad der fore
ligger fra Mortensens hånd, og udgivet det på engelsk. I en indledning
tegnes et fængslende billede af overlærer Mortensen, hans arbejdsmetode
og utrættelige energi, og derefter følger 19 afhandlinger og artikler af
i\llortenscn med redegørelse for en lang række resultater af hans ring
mærkningsforsøg.
Bogen er først og fremmest udgivet for en international læsekreds med
det formål at fastslå overlærer Mortensens indsats, og på dette felt har
den en væsentlig mission. Samtidig giver den imidlertid enhver dansk
fugleinteresseret lejlighed til at få et samlet overblik over Mortensens
arbejder, og der er næppe tvivl om, at elanske ornitologer vil vide at på
skønne det.
Overlærer H. - Chr. Mortensen fortjener til fulde det minde, der således
er rejst ham gennem hans egne værker.
H. M. Thamdwp

Vagn Holstein: Spurvehøgen (Aecipiter nisus L.) Biologiske studier over
danske rovfugle III. 150 s. il!. 14 kr. (Hirschsprung).
Skovrider Vagn Holstein har i dette værk atter givet et særdeles væg
tigt . bidrag til belysning af danske rovfugles biologi. Arbejdet hviler på
forfatterens 1 0-åi-ige studier af årligt 10-15 spurvehØgepar i Jægerspris
store skovdistrikt.
Den store grundighed og utrættelige tålmodighed, som forfatteren har
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udvist under de talrige iagttagelser, har her skabt en virkelig alsidig og
meget interessant biologisk skildring af vor mest almindelige rovfugl. Som
vel ethvert sandt og godt arbejde inden for naturvidenskaben vil denne
bog trods sin absolut grundige behandling af de mange forskellige spØrgs
mål vedrørende spurvehøgen næppe sætte noget punktum for forskningen,
tværtimod vil den utvivlsomt inspirere til yderligere iagttagelser, muligvis
også af jydske høge. Den danske spurvehøg står iflg. forfatt.e ren mellem
den engelske bestand (af udprægede standfugle) og den skandinaviske
(udpr. trækfugle) og flere sjællandske end jydske høge trækker bort. Også
redebygningstiden synes at fremvise forskelligheder mellem østdanske og
jydske fugle.
En behandling af byttets aflivning - ikke mindst, når det gælder en så
stor fugl som skovskaden, kunne have været ønskelig.
Vagn Holsteins bog har ikke blot bud til den videnskabeligt arbejdende
urnitholog, men til alle naturinteresscrede. Også for en naturhistorielærer
vil bogen være af stor værdi. Ja, hans elever vil heri kunne se eksempler
på, at naturvidenskabelige resultater hviler på ganske enkle iagttagelser.
Ivlan skal stå tidligt op, hvis man vil studere spurvehøgens liv. Rede
bygningen, f. eks., foregår i morgentimerne, idet hØgene afbider mindre
grene, som de i næbbet bærer til redestedet. Interessant er det at læse om,
hvorledes hannen bringer bytte til hunnen på jorden, i luften eller i reden
under de ".forskellige forhold. Denne bytteoverlevering på ædestedet har
forfatteren også konstateret allerede ved redebygningstidens begyndelse.
Da bogen hviler på originale og grundige iagttagelser, er der selvsagt
flere afvigelser fra tidligere teorier. Da det ligger uden for anmelderens
opgave at komme ind på de mange interessante enkeltheder skal blot som
eksempel nævnes, at der findes en interessant beskrivelse med illustration
af, hvorledes hunnens plukkesteder i forhold til redetræet skifter under
yngletiden. Med dette arbejde for sig vil man endog kunne skrive et skema
over, hvad man kan vente at iagttage i de forskellige stadier af yngle
perioden.
Bogen er' prydet med 17 udmærkede fotografier taget i redehøjde på
2-3 meters afstand. Man ser f. eks., hvorledes ungerne i en alder af 1 8-20
dage bogstavelig talt forandrer sig fra dag til dag, og hvorleeles moderen
skærmer de små unger mod solens stråler. Spurvehøgen er forøvrigt med
henblik på redeforstyrrelse Danmarks mest standhaftige rovfugl.
Det er en grådig familie, der her beskrives. Til en hun med fire unger
bringes i yngletidens fire måneder ca. 500 småfugle. Efter en byttelistc,
som forfatteren har udarbejdet, kommer musvitten ind som n r. l, derefter
følger bogfinke og gulspurv. I jagtøkonomisk henseende er spurvehøgen
normalt ganske betydningsløs.
Knud Christensen
�laj 1951

Danmarks Fauna 56. Biller XIV. Clavicornia. 2. del af Victor Hansen.
Dette bind omfatter de resterende 8 familier af Clavicornia samt hele
gruppen Bostrychoriclea. I modsætning til l. del, hvor der er flere familier,
der er særdeles vanskelige at arbejde med, er de fleste familier i dette
bind relativt lette at have med at gØre. Der er udmærkede bestemmelses-
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tabeller til familier, slægter og arter, og bestemmelsen lettes i hØj grad
på grund af de mange detailtegninger, som er klare og anskuelige, og som
derfor hurtigt og sikkert hjælper med til at finde frem til det væsentlige
med hensyn til de forskellige karakterer.
Der er også i dette bind ·en lang række ypperlige tegninger af de en
kelte biller, som regel e& een eller nogle få arter afbildet inden for hver
slægt, og de. er udført således, at man ofte alene ved hjælp af dem kan
finde frem til dyret og altså derigennem lære en repræsentant for slægten
at kende.
Når man har anvendt tabellerne og fundet frem til et resultat, kan
man få yderligere sikkerhed for bestemmelsens rigtighed ved at gennem
læse artsbeskrivelsen, hvor talrige enkeltheder er medtaget.
For nogle ret vanskelige slægter, for eksempel Scymnus, er der givet
to artsoversigter, af hvilke den ene er baseret på undersidekendetegn,
medens den anden holder sig til oversidekendetegn.
Der gøres rede for arternes udbredelse her i landet, og der er ligeledes
givet en vejledende oversigt over billernes forekomst, hvorved der kan
blive mere plan i indsamlingen.
Det er en bog, det vil være værdifuldt at eje for den naturinteresserede,
og nødvendig for den, der giver sig af med studiet af og indsamling af
biller.
Schjøtz-Christensen

Ento1nol ogisk Samvirke.
Antallet af Folk, som beskæftiger sig med Insekter her i Lan
det - hvad enten det sker under sportslige Former ved Anlæg
af Samlinger eller i mindre Omfang ved specielle Studier af
mere videnskabelig Karakter - har navnlig i den sidste Menne
skealder vist en meget betydelig Stigning. Dette glædelige Re
sultat skyldes ikke mindst Oprettelsen af de naturhistoriske
Landsdelsforeninger, der ·samarbejder om » Flora og Fauna« , og
det er en Kendsgerning, at disse 5 Foreningers Medlemmer for
en stor Dels Vedkommende arbejder med Insekterne.
Foruden den 83aarige Entomologiske Forening i København,
der med sine ca. 220 :tvledlemmer er Landets ældste og største,
rent entomologiske Forening, findes af mere specielle entomolo
giske Sammenslutninger: Lepidopterologisk Forening paa Fre
deriksberg med et lille Hundrede Medlemmer og de tilsvarende
Foreninger i Aarhus og Odense med tilsammen vel et lignende
Antal Medlemmer. Det vil altsaa sige, at Tallet paa de aktivt
entomologisk interesserede Folk i Danmark i Dag snarere ligger
over end tmder 600, og at disse Folk er grupperet i en halv Snes
Foreninger, som tildels ikke samarbejder meget, og hvis respek
tive Medlemmer ofte har ringe Føling med hverandres Arbejder
og Interesser.
For en rent praktisk Betragtning synes disse Forhold faktisk
noget utilfredsstillende, og der vil antagelig være god Grund til
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i Stedet at foreslaa det snævrest mulige Samarbejde etableret
mellem alle de nævnte Foreninger, et Samarbejde paa frit kam
meratligt og sagligt Grundlag f. Eks. om Dannelsen af et intimt
Samarbejdsorgan - e t D a n s k e n t o m o l o g i s k S a m
v i r k e -, der kunde tage sig af vigtige Fællesopgaver, som de
enkelte Foreninger af forskellige Aarsager ikke magter alene
paa helt fyldestgørende Maade.
Af saadanne Fællesopgaver kan nævnes Udgivelsen af et
A a r s s k r i f t f o r A m a t Ø r e n t o m o l o g e r, med detail
lerede fannistiske i\tleddelelser, Artikler om Fangst og Præpara
tionsmetoder, Vejledninger i Arbejder med de mindre populære
og mindre kendte Insektordner - det er der haarclt Brug for Beskrivelser med gode Billeeler af karakteristiske Lokaliteter,
Rejsebeskrivelser, Personalia, Foreningsreferater, fyldige og
saglige Anmeldelser af dansk og udenlandsk entomologisk Lit
teratur - herunder ogsaa Tidsskrifter o.s.v., o.s.v.
Grundstammen i dette Aarsskrift, som der efter undertegne
des Anskuelse i Virkeligheden er et relativt stort Behov for,
kunde dannes af entomologisk Stof af ovennævnte Karakter,
som nu i mindre Omfang fremkommer i >>Flora og Fauna<< og i
>>Entomologiske Meddelelser<< , men saaledes at disse to Tids
skrifter naturligvis ogsaa fremtidig forbliver dels det gode og
gedigne biologiske Skrift om mangesidet og aktivt Arbejde i
dansk Natur og dels det 100 % entomologiske Skrift med danske
videnskabelige Afhandlinger oversat til Hovedsprog, hvorved
disse Afhandlinger paa rette Maade bliver kendt i Udlandet og
vekselvirker med tilsvarende derfra. Desuden kunde Aarsskrif
tet optage det Stof, som de mindre og mere specielle entomolo
giske Sammenslutninger nu med saa stort Besvær søger publi
ceret og iØvrigt være et almindeligt Fællestidsskrift i tiltalende
typografisk Udstyr for a I l e entomologisk interesserede Folk
her i Landet.
Andre Fællesopgaver er formentlig blandt meget andet Op
rettelsen af Kursus i Forbindelse med Museerne i København
og Aarhus til Hjælp for de Amatører, som eventuelt har Lyst,
Tid og Evner til at udføre videregaaende Specialarbejder inden
for dansk Entomologi (jfr. Indlæg Side 5), ligesom rimelige
Andele i offentlige Midler, Legater og Tipspenge etc. f. Eks. til
den entomologiske · Publikationsvirksomhed m. m. sandsynligvis
bedst opnaas ved Fælleshenvendelser, i Stedet for at man som
nu retter Henvendelser herom til paagældende Myndigheder
fra en 3-4 forskellige Sider.
Et snævert entomologisk Samvirke vil maaske endelig kunde
medvirke effektivt til, at de entomologiske Kredse Øst og Vest
for Storebælt kommer i nærmere Kontakt med hinanden, hvilket
jo næppe vil være til nogen Skade!
Aage Hansen
J(o!Jcnhavn, i April 1 951 .
·
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Forre t n i ng e n g r u n d ! . 1 884

D e n rigti g e , samm enfo l d e l i g e

Ketsjerri ng.

Let o g s o l i d , straks

klar til Brug

Kr. 5 , -

Holger Leonild
Manøgade 1 3, København Ø.

Indbinding af Tidsskriftet
R i n g e l ler s k r i v t i l l l l i g, og j eg s k a l
s e n d e D e m Prøveb i n d og Ti l b u d
Stort Lager a f nye Materialer

H E L LE R U P B O G BI N D E R I
v/ A R N E
l l el le r u pvej . 10 . Tlf. H E 3795

SØRENSEN

Insektkasse J.•
efter opgi vet i\ I a a l . Spændbrætkasser uaed BrMeUer e fter
Ø n s l<e l everes i fl n es t e ;

haanulavet

U d førelse. Skriv efter P d s l i s te

Viceinspektør S. Johs. Sørensen
Rose n g a a rdsvej 29 . O d e n s e . T l f. 6660

