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Uldhaandskrabben, Eriocheir sinensis M.-Edw.
Af C. V. Otterstrøm.

Det var i 1927, den første Uldhaandskrabbe blev taget hos os,
nemlig i Vesterhavet ud fm Lyngby Fiskerleje. Skønt Dyret blev
indsendt til Dansk Fiskeriforening, forblev Fangsten ubemærket,
indtil A d. S. J e n s e n (3) fremdrog den i sin omhyggelige
Redegørelse for de hidtidige danske Fund. Det blev derfor
Fangsterne i 1933 ved Højer Sluse (4), der først henledte Offent-

Fig. L Uldhaandskrabbe.
Efter Schnellenberg.

lighedens Opmærksomhed paa den truende Invasion af den i
tyske Floder saa ilde anskrevne kinesiske Indvandrer. Snart
fremkom der flere Meddelelser i >>Ferskvandsfiskeribladet«, i
»Flora og Fauna« og i Provinspressen (bl. a. fra Biologen, Urma
ger Hj. U s s i n g (12)), hvorpaa Professor, Dr. Ad. S. Jensen
samlede de spredte Meddelelser i sin ovennævnte Afhandling.
Siden har der været forbavsende stille om Uldhaandskrabben.
En Overgang havde man frygtet, at den skulde blive en Plage
for vort Fiskeri paa lignende Maade, som den var blevet det
andet Steds. Af og til fangedes der en Uldhaandsk:rabbe hist og
her i danske Vande; men det lod ikke til, at vi skulde faa nogen
egentlig Bestand inden for VOlt Lands Grænser. Men nu maa vi
alligevel sætte et Spørgsmaalstegn derved.
I 1949 modtog Biologisk Stations Afdeling for Ferskvands
fiskeri nemlig en Meddelelse fra Rentier L. F i l s k o v i Møgel-
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Fig. 2. Uldhanndskrnbbe i Dækstilling, Randers Fjord, ca. nat. St. Rygskjoldet
ca. 9 cm langt og 7,5 cm bredt. Hj. Ussing fol.

tØnder, hvoraf det fremgik, at han i de to sidste Aar gentagne
Gange havde fanget Uldhaandskrabber i en Jernruse i Tilløbet
til sin Sø, Bønderby Sø. I alt havde han fanget 10 Krabber her samt l i Søens Afløb, hvilken sidste dog ikke tæller med, da den
rimeligvis er identisk med en af de ti, som det lykkedes at und
vige. Af disse Krabber blev 3 taget i sidste Halvdel af Oktober
1viaaned 1949; men ellers faldt Fangsterne tidligere paa Aaret,
saaledes en i Juni Maaned. Krabbernes Størrelse var noget for
skellig - de fleste som et almindeligt Lommeur, nogle kun lidt
større end en Tokrone, enkelte større end et Lommem·. 0)
Bønderby Sø faar Tilløb gennem en Kanal fra Møllestrømmen,
dog kun om Sommeren; omkring l. Oktober bliver der hvert Aar
af Afvandingsselskabet sat Skodder i Kanalen ved dens Afgang
fra iVIøllestrØmmen, og saa kommer der ikke Vand igennem Bøn
derby Sø før l. Maj næste Aar; om Sommeren skal Kanalen yde
Drikkevand til Kreaturerne. iVIøllestrømmen udmunder i Sejers
bækken, der fører til Vidaaen, som gennem Højer Sluse gaar til
Vesterhavet.
Uldhaandskrabbens Biologi er studeret grundigt, navnlig af
0) Tokronens Diameter er 3,1 cm, medens et almindeligt Lommeurs er ca. 5 cm.
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Tyskerne A. P a n n i n g og N. P e t e r s . Dyrets udstrakte
Vandringer er gjort til særlig Genstand for en Afhandling af
Panning (5), og det er hovedsagelig paa Grundlag af denne og
en mere sammenfattende Afhandling (7), at den efterfølgende
Skildring er affattet. Panning har særlig undersøgt Bestandene i
Elben og Weser, og at Materialet her var rigt, kan man forstaa,
eftersom der i Weser ved Bremen fangedes 3,4 Millioner i 1935
og 2,9 Millioner i 1936 af de unge, opadvandrende Uldhaands
krabber; i Elben fangedes i 1935 500 Tons.
Uldhaandskrabbens Vandringer bestaar i dels et Optræk af
unge Krabber, dels et Nedtræk af voksne, der søger ud mod
Legepladserne. Krabber hører jo ellers til i Saltvand, og selv om
Uldhaandskrabben har lagt sig efter at søge Føden i Ferskvand,
har den bevaret Tilknyh1ingen til Havet, idet den yngler i dette
- dens Biologi har altsaa Træk, der minder om Aalens. i\tledens
Aalene yngler ude i det aabne Hav, Tusinder af Kilometer fra
den europæiske Kyst, trækker Uldhaandskrabberne imidlertid
kun kmt uden for Kysten; Legepladserne for Elbbestanden fin
des saaledes i Vadehavet. Yngelen, der forlader Ægget i Løbet
af Foraaret eller Forsommeren, ligner til at begynde med slet
ikke Krabber, men antager først efter et Par Hudskifter Krabbe
formen. Da Yngelen til at begynde med er fritsvømmende, er
der Mulighed for, at den kan spredes vidt omkring med Hav
strømme. Først i Løbet af Krabbemes anden Vinter synes Tran
gen til at forlade Tidevandsommadet og vandre ind i Vand
løbene at melde sig; Dyrene er nu 15-34 mm lange og altsaa
lJ�-1%: Aar gamle; nogle faa forbliver dog endnu et Aar i Tide
vandsommadet Optrækket foregaar paa den tvlaade, at Krab
berne følger det dybeste af Flodlejet; er der et eller andet' Sted
spærret med et Stemmeværk, trækker Krabberne frem og tilbage
langs dette, før de endelig bestemmer sig for at omgaa det; dette
sker hyppigst i varme Nætter efter hede Dage, saa at Fangst
statistikken bliver meget uregelmæssig, medens Fangsterne i
Ruser i Vandløbets dybe Rende bliver mere jævnt fordelt, hoved
sageligt begyndende i Ma1ts og endende i August. Af Mærk
ningsforsØg fremgik det, at de smaa Krabber til at begynde med
trak ca. l km i Døgnet, medens de noget ældre klarede 2-3 lan
pr. Døgn. Panning mener, at Krabberne alt i alt i Løbet af Op
vandringens 6 J\tlaaneder højst kan naa 200-250 km, bl. a. fordi
de undervejs bliver sinket af Hudskifter, der kræver en Hvile
pause. Han tænker sig, at det, der bringer Ungkrabbernes Van
dring til Standsning i Løbet af August Maaned, kan være den
Forvirring, som deres Møde med de nedadtrækkende, voksne
Krabber bringer dem i; det drejer sig jo i Elben og Weser om
uhyre Mængder af Krabber, der mødes. Allerede i Løbet af Ung-
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krabbernes første Vandresommer skulde de i danske Vandløb
have Mulighed for at naa helt op -vort længste Vandløb (Gu
denaa) er kun 158 km. Og Uldhaandskrabben nærer næppe noget
Ønske om at komme op i ret smaa Tilløb, men holder sig sikkert
mest til Floder og større Aaløb. Oppe i disse lever den saa, hvor
længe vides ikke; Kosten skal bestaa af Insekter, Larver, Snegle
o. l. Nogen direkte Skade paa Fiskene gØr den næppe; men hvor
der er overvældende Mængder af den, betyder det jo, at der
gaar en Del Føde fra Fiskene, og Krabben selv bliver efterhaan
den for stor for Fiskene at æde. Det viser sig imidle1tid, at Aal
særdeles gerne æder knuste Krabber, saa rimeligvis tager de
ogsaa en hel Del af de smaa under Optrækket. Ulæmpen ved
Krabberne opstaar i det hele taget først, naar der er mange af
dem; saa kan de fylde Ruserne, og selv om det ikke er saa galt,
kan de beskadige samtlige fangede Fisk -vist ikke saa meget
ved at gnave dem, som ved at saare dem med de skarpe Torne,
naar Rusen løftes op af Vandet. Og Krabberne gnaver af Fisk,
der er fanget i Sættegarn, men bliver selv hængende i Garnet og
volder Tidsspilde, naar de skal pilles ud og Garnet repareres.
De gamle, udvoksede Uldhaandskrabber begynder deres Ned
h·æk (som Regel efter Hudskifte) sidst i August eller først i Sep
tember. Nedh·ækket sætter alle Steder ind paa samme Tid. Ved
Vandringens Begyndelse er Kønsorganerne kun svagt udviklede;
først under Vandringen vokser de til og modnes Øjensynligt sent
fuldstændigt, hvorved en for tidlig Parring undgaas - den kunde
blive farlig for Æggene. Dyrene h·ækker, saa vidt man forstaar,
i Vandløbenes dybere Del og med en gennemsnitlig Fart af 8-12
km pr. Døgn; nævneværdige Pauser holder de næppe. Panning
regner derfor med, at Uldnaandskrabber, der sta1ter fra Saales
Munding i Elben, paa halvanden til to Maaneder kan naa de
ca. 410 km ned til Bmnsbiittel, hvor de saa parrer sig.
Ser vi nu paa Uldhaandskrabberne fra Bønderby Søs Tilløb,
finder vi, at der er Mulighed for, at de som Larver er drevet mod
Nord fra f. Ex. de store Ynglepladser ud for Elben og er havnet
uden for Vidaaen, da de kom i Bundstadiet; der er imidle1tid
ogsaa Mulighed for, at deres Forældre ynglede i Vadehavet ud
for Vidaaen. I begge Tilfælde er de derpaa hLikket op ad Aaen.
Rimeligvis har mange af deres Kammerater valgt Hovedaaen, og
det skulde være sæ1t, om ikke adskillige paa den ene eller anden
Maade er kravlet over Land ved Tønder Vandmølle; her skal
dog kun være set en enkelt, og fra hele Vidaaens indre Opland
foreligger der ellers intet om Uldhaandskrabbens Optræden. De
Krabber, som B o y P e t e r s e n i 1933 fangede ved Højer
Sluse (4), var voksne Individer, og det samme gælder vist, hvad
der senere er omtalt af Fangster fra den nedre Vidaa; maaske
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kommer det simpelthen af, at de voksne interesserer mest og da
navnlig den voksne Han med de mærkværdige, ligesom uld
begroede Klosakse. Imidlertid maa nogle af Smaakrabberne un
der Indtrækket i Vidaaen være drejet ind i Sejersbækken, der
udmunder i Vidaaen Syd for Højer, kun et Par Kilometer fra
dens Udløb i Vadehavet; igen et Par Kilometer op ad Sejersbæk
ken, og de er kommet til Møllestrømmens Munding, og i dette
Vandløb er de søgt ind. Her kunde de maaske ogsaa have levet
ubemærket, om det ikke havde været for den vaagne og interes
serede Rentier L. Filskov.
For om muligt at skaffe oplyst, om der er Tegn til, at der er
opstaaet en fast Bestand af Uldhaandskrabber i Vidaaens Om
raade, og om de forhaandenværende Uldhaandskrabber - til
vandrede som Yngel eller tillagt i Brakvandet ved Aamundin
gen - virker generende for Fiskeriet, lod Biologisk Station Assi
stent, cand. mag. T h. A n d e r s e n bese Forholdene og ind
hente Oplysninger den 18.-19. Februar og den 20. September
1950. Han kom til det Resultat, at de Ung-Krabber, der det fore
gaaende Aar var blevet fanget i Tilløbet til Bønderby Sø, havde
været paa Næringsvandring - paa lignende Maade som de gule
Aal om Sommeren trækker hid og did. Hos to Fiskere i Højer
(begge hed H a n s P e t e r s e n) fik han oplyst, at der i Au
gust-November (særlig i September-Oktober) tages Uldhaands
krabber i Ruserne, af hvilke der staar ca. 300, dels inden for, dels
uden for Højer Sluse; der blev nok taget et Par Krabber daglig.
Ogs�aa i April-Maj tages nogle. Fisker Boy S. Petersen, Rudbøl,
oplyste, at der ogsaa heroppe jævnlig tages Uldhaandskrabber
( 4-5 om Maaneden), og han angav, at de ikke er mindre end
Tokroner. Hans Petersen mente dog, at det var 4-5 Aar siden,
der blev taget Uldhaandskrabber ved Rudbøl, og et Par Aar
siden, den blev taget i Rudbøl Sø. Højere oppe ad Vidaaen fiskes
der ikke med Ruser, hvorfor kun enkelte Krabber er taget, sagde
J a c o b P e t e r s e n , Lægan. Ved Tønder Vandmølle er der
kun set en enkelt for flere Aar siden. 0)
Ved Højer vrimlede det med Krabber i 1949 om Efteraaret;
men det var Strandkrabber (Carcinus maenas). Af dem fangedes
der paa to Dage 20 Tons, der solgtes til Hønsefoder. Der for
lyder intet om, at der var Uldhaandskrabber imellem.
0)

Paa ForespØrgsel har L. Filskov i August 1952 meddelt mig fØlgende. Han har ikke
fanget Uldhaandskrabber i BØnderby SØ siden 1949. Han har forespurgt, om der var
set nogen ved Lindskov Mølle, hØjere oppe ad MøllestrØmmen; man havde der kun
set og fanget een, og det var i Aalefælden, vistnok i September 1949; Vandmøllen
er nedlagt, og der kan i flere Aar være gaaet Krabber op og ned gennem den for
faldne Sluse, uden at det er bemærket. Den lille Pumpestation, der findes ved Sejers
bækkens UdlØb i Vidaaen Syd for HØjer, har et Omløb, saa Krabberne standses
ikke dk
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I 1950 syntes Uldhaandskrabberne at have været færre end i
det foregaaende Aar. Saaledes toges der næppe een hver Dag
(kun store) i alle Ruserne ved Højer tilsammen. Ogsaa Strand
krabberne var aftaget i Antal, saa man opgav at samle dem til
Hønsefoder. - Oppe ved Rudbøl var Rusefiskeriet ikke paabe
gyndt endnu, da Th. Andersen var der. - Han var ogsaa ved
Brede Aa. I Løgumkloster talte han med en Mand, der sagde, at
der var taget 6-7 Uldhaandskmbber neden for Stemmeværket
ved Sommeroprensningen. Ved Ballum Sluse ved Brede Aas
Munding skal Uldhaandskrabben ses, dog ret sjældent.
·

Hvorfor har nogle af de europæiske Vandløb, som er blevet
inficeret med Uldhaandskrabber, faaet en overmaade tæt Be
stand, medens andre kun har en beskeden, og atter andre kun
har en meget lille eller endog kun af og til huser enkelte Indi
vider? A. Pa1ming (8) søger at besvare Spørgsmaalet. Han frem
holder først, at Uldhaandskrabben kun kan udvikle en Bestand i
saadanne Ferskvande, som staar i Forbindelse med Brakvand af
passende Saltholdighed (20-30 °l0 0 ) , hvorfor hele Østersøom
raadet udgaar af l\llangel paa brugbare Ynglepladser. Naar der
tidligere var en Del Uldhaandskrabber i Oderen, skyldtes det, at
de dengang kunde slippe over fra Elben gennem Kanalforbin
delser. Hvor Brakvandsommader med passende Saltholdighed
forefindes uden for et Vandløb, afhænger meget af, om der gaar
HavstrØmme i Kystens Nærhed, idet de nyklækkede Larver
(Zoea-Stadiet) lever planktonisk i Kystvandet og kan drive bort
med dette. Ud for Elbens og Wesers Mundinger yder Vaderne
Læ for Brakvandsommadet mod kystnære Havstrømme, saa at
der her er Mulighed for et stærkt Tillæg af Yngel, der kan søge
op i Floderne, naar de har naaet Bundstadiet i deres Udvikling.
Strømmen ind gennem Kanalen vil derimod, tænker Panning sig,
skylle Larverne bort fra Ynglepladser ud for Rhinmundingen;
dette skulde være Grunden til, at der - i hvert Fald endnu ikke er en tilnærmelsesvis saa tæt Bestand i Rhinen som i Elben
og Weser. Men ogsaa til Vandløbene stiller Uldhaandskrabben
særlige Krav, siger Panning; de foretrækker store Lavlands
strØmme. Han gør imidle1tid opmærksom paa, at det varede en
Snes Aar, efter at Uldhaandskrabbens Tilstedeværelse i Elben
var konstateret, før den havde udviklet en stærk Bestand.
Ser vi paa, hvilke hjemlige Vandløb der muligvis kunde frem
byde Betingelser for Udvikling af en fast Bestand af Uldhaands
krabber af et saadant Omfang, at der kunde opstaa væsentlige
Ulæmper, synes i første Række samtlige Vandløb til Farvandene
inden for Kattegat at kunne udelukl<es, skønt der i forskellige af
dem er fanget strejfende Individer (Køge Aa ved Lellinge,
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Susaa). Af Tilløbene til Kattegat skulde navnlig Gudenaaen
kunne komme i Betragtning, da den opfylder forskellige af de
Krav, der stilles; men tvlidclelsaltholdigheden i Randers Fjord
naaede i 1914-16 kun paa Sh·ækningen fra Udby til UdbyhØj op
paa over 20 °l00 i Bundvandet (2), saa Betingelserne er næppe
gode. Størst er Chancerne sikkert i visse af Vestkystens Vandløb.
Navnlig i Vidaaen, hvor der synes at maatte være en ret god Be
skyttelse mod Bortskylning af den pelagiske Yngel fra Yngle
omraadet uden for Aaen, og hvor denne har en i denne Fm·bin
delse ikke for ringe Størrelse; der er kun gaaet 19 Aar, siden Uld
haandskrabben første Gang iagttoges i Aaen, saa endnu kan den
maaske formere sig ubehageligt. S m i d t (11), der har under
søgt det elanske Vadehavs Fauna helt op til 1947 og giver en
Oversigt over de fundne Alter, nævner af Krabber kun Carcinus
maenas (Strandkrabbe) og Po1tunus holsatus (Svømmekrabbe);
ejheller pelagiske Larver af Eriocheir sinensis har han iagttaget,
saa deres Antal kan næppe være stort i det danske Vadehav. Skulde der forefindes en passende Saltholdighed i RingkØbing
Fjord, saa at der her kw1de blive en Yngleplads for Uldhaands
krabber, vilde den pelagiske Yngel inde i Fjorden finde god Be
skyttelse mod at drive bort, og Skjern Aa vilde antagelig byde
de opvoksende Ungkrabber ret gode Betingelser, saa at der her
kunde dannes en Bestand; derimod er det klart, at Ynglepladsen
vilde faa den daarligst mulige Beskyttelse, saafremt den maatte
henlægges til Omraadet uden for Hvide Sande. - For Storaaen
og Nissum Fjord gælder vel. noget lignende; Storaaen er dog
rimeligvis for lille til at kunne byde en større Bestand af Uld11aandskrabber gode Forhold, hvilket antagelig ogsaa gælder de
forskellige Tilløb til Limfjorden, Rye Aa n1aaske undtaget. - Det
er naturligvis en tvlulighed, at en Klimaændring af varigere Na
tur (maaske dog navnlig en stærkere SaltvandsindstrØmning til
de indre Farvande) kan paavirke Uldhaandskrabbens Udbredel
sesommade hos os.
I de værst plagede Vandløb i Udlandet har man gennem
Fangst af de vandrende Uldhaandskrabber søgt at begrænse Be
standen (9, 10). For at give en Forestilling om Størrelsesordenen
skal det nævnes, at det i Elben drejer sig om flere tvlillioner
Krabber aarligt. Fangsten foregaar mest ved Stemmeværkerne,
hvor Krabberne bl. a. lokkes til at kravle op af Vandet for lancl
værts at søge at omgaa Hindringen for Optrækket og herunder
falder i en Grube eller Beholder med glatte Sider. Nu har man
imidlertid sØgt at forøge Fangsten ved at anbringe elektriske
Hegn (Svagstrømskabler) paa Vandløbets Bund og derved lede
Krabberne ind i Fangstindretningerne; Metoden har været kort
omtalt i Ugebladet »Hansa« (1951); det af Landbrugsministeriet
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i Nedersachsen anstillede ForsØg har givet saa gode Resultater
(13), at flere elekh·iske Hegn paatænkes anbragt. - Man har
undersøgt, om Uldhaandskrabben kan angribes af Krebsepestens
Forvolder, Algesvampen Aphan01nyces astac-i Schikora; B e 
n i s c h (l) fandt, at Aphanomyces kunde angribe og dræbe Uld
haandskrabber, men var ikke uden Grund betænkelig ved Iværk
sættelse af en Bekæmpelse af disse med en Parasit, som samtidigt
vilde Ødelægge, hvad der maatte forefindes af Krebsebestande
i det paugældende Ornraade.
LUferafur.
l.

J o h s. B e n i s c h : Kiinstlich hervorgerufener Aphanomyces-Befall
bei 'Vollhandkrabben. Zeitschrift fiir Fischerei und deren Hilfs
wissenschaften. Bd. XXXVIII, H. l, 1940.

2. J. P. J a c o b s e n: Hydrografiske Undersøgelser i Randers Fjord.
Randers Fjords Naturhistorie (ved A. C. Johansen). Kbhvn., 1918.
3. A d. S . J e n s e n : Den kinesiske Uldhaandskrabbe (Eriocheir sinensis
M.-Edw.) i Damnark. Det kgl. Videnskabernes Selskab. Biologi
ske Meddelelser XIII. 3. København, 1936.
4.

C. V. O t t e r s t r Ø m : Den kinesiske Uldhaandskrabbe i Danmark.
Ferskvandsfiskeribladet, 1932, Nr. 1 1 og 12.

5. A l b e r t P a n n i n g : Oher die Wanderungen der Wollhandkrabbe.
Markierungsversuche. MitteHungen aus dem Hambmgischen Zo
ologischen Museum und Institut in Hamburg. 47. Bd., 1937.
6.

: Die Larven von Eriocheir sinensis H . M.-Edw. Zoologischer An
zeiger, 1939.

7.

: The Chinese Mitten Crab. From the Smithsonian Repurt for
1938. vVashington, 1939.

8.

: Gedanken iiber die chinesische Vlollhanclkrabbe. Forschung und
F ortsclU'i tte, 1950.

9.

F r i e d r i c h S c h i e m e n z : Die Vorrichtungen zur Abriegelung
des Wollhandhabbenaufstieges. Fischerei-Zeitung, Bd. 38, Nr.
28, 1935.

10. -

: Die 'Vollhandkrabbe, ein Tier der Weser. Probleme und Auf
gaben um einen beriichtigten Schadling. Die 'Veser, Monats
schrift, 1942, H. 5-6, + 1943, H. l.

1 1 . E r i k L. B. S m i d t : Animal Produetion in the Danish �'addensea.
Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havun
dersøgelser. Serie: Fiskeri, Bel. XI, Nr. 6, 195 1 .
1 2. H j. U s s i n g : Uldhaandskrabben. Randers Amtsavis, 2 3 . April 1942.
13. P. F. M e y e r : Der gegenwartige Stand der vVollhandkrabben-Be
kampfung in Deutschland. Der Fischwirt, 1952, Nr. 10.

77

Strigilis-gruppen i Finland og Danmark.
Af Skat

Hoffmeyer.

I D e d a n s k e u g l e r, s. 205-209, behandles de tre nær
stående mier Oligia (Miana, Procus) strigllis L., ve1·sicolor Bkh.
og latntncula Hb. Da jeg i sommer besØgte nogle samlere i Hel
singfors, spurgte de mig ivrigt, da vi kom til disse dyr, om jeg
troede, der var versicolor i deres rækker. Den ville være ny for
Finland. Nu i efteråret fik jeg sendt over 400 exemplarer fra
direktØr E. A. Heilman - med det samme spØrgsmål.
Jeg afpenslede en række o o, parat til at lave præparater af
'?S?'ne, hvis der skulle blive �rund dertil. Det syntes der mig ikke
at blive, idet der blandt o o ne ikke var en eneste versicolor se
valvebillederne i uglebogen s. 207. V ersicolor synes at mangle i
Finland, den går altså ikke så hØjt mod nord som de to andre.
Men når jeg sammenlignede de finske strigiUs og latrttncula
med mine danske rækker, var der flere forbløffende forskelle.
Strigilis. l) De finske dyr er gennemsnitligt mindre end de
danske; der var ikke den nogenlunde klare størrelsesforskel mel
lem str-i.gilis og latru.ncula som hos os. 2) Der var intet finsk
eksemplar med den sorte »bjælke« under ring- og nyremærke
(ab. conjuneta Heyclemann); den fineles på ca. halvdelen af de
danske. 3) Der v�r il<ke eet eksemplar af den sorte form (ab.
aethiops Osthelder), som vi i Danmark dog fmtrinsvis fineler
nordpå. 4) Variationstilbøjeligheden gik hos finnerne i lys ret
ning - der var ingen eksemplarer af abb. nigrolimbata Wolff og
fasciata Tutt (afbildet i uglebogen s. 206).
Latruncula.. l) Her var de fleste eksemplarer den brogede
nominatform; kun en femtedel var den mØrke ab. aethiops Hw.,
der jo i Danmark er langt den hyppigste. Hos os har vi den bro
gede i Nord- og Midtjylland, sammen med den mørke; i det
Øvrige land er den brogede en sjælden undtagelse. 2) Resultatet
var, at finnerne ved første blik virkede versicolor-agtige ; ikke få
eksemplarer havde en rødlig farvetone, næsten vinrØd (så karak
teristisk for versicolor) og lyse mærker. Der var dyr in1ellem, som
vi, hvis de var fanget i Danmark, ville kalde versicolor uden nær
mere undersøgelse. 3) De finske dyr er gennemsnitligt større end
de danske - sml. st1·igilis uneler punkt l. 4) Ligesom hos os var
langt de fleste eksemplarer »Conjuncta«; dog var der forholdsvis
flere uden tværbjælke end hos os. 5) Enkelte havde så skarpe
ribbetænder på den ydre mellemlinje, at de - det var tilmed
store eksemplarer - fik megen lighed med strigilis.
Ofte kan folk ikke forstå, hvad interesse det har at have mange
eksemplarer af en art. Her er et godt eksempel.
-
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Jeg vil endelig henlede opmærksomheden på en bemærkning
af dr. Frithiof Nordstram i Opuscula Entomologica 1943, s. 431,
vedrørende versicolor's forekomst i Sverige: »Da der hos de tre
arter findes en vis variation i de hinanden iØvrigt meget lignende
genitalorganer, bør de for nylig på genitalundersøgelser grun
dede meddelelser om fund af versicolor ikke betragtes som abso
lut pålidelige.« - Jeg ved ikke, hvad dr. Nordstram her sigter til.
At der findes en vis variation, har jeg selv lagt mærke til; men
jeg har aldrig haft grund til at tvivle om pålideligheden af versi
color- �'ens lange næse.

Eupithecia inturbata Hh.

1

Jylland.

Af Sirat Hoffmeyer.

I spinderbogen, s. 55, omtales de fire danske naur-arters besyn
derlige faunistik. De fire atter (to spindere og to målere) er her i
landet særlig knyttet til naur, hvorimod de andre steder kan
h·ives på løn og ahorn. Hos os er derfor de fire arter kun fundet
på Øerne (ekskl. Bornholm), især i den sydlige del af øerne.
I sommer konstaterede imidlertid Kit·k-Thomsen og jeg, at en
af de fit·e atter er brudt ud. Vi tog et dusil1 eksemplarer af Eupi
thecia i'nturba.ta i hans have i Njær ved Hammel. Det passer sam
men med, at den forekommer i Finland, Sverige (op til Dalarne)
og det sydlige Norge.
Eksemplarerne kom til lys, ubehageligt sent: kl. lit Der står en
temmelig stor naur i haven, og den sætter blomster (inturba.ta
larven lever på blomsterne). Men arten er næppe indført med
denne naur, som rimeligvis var for ung til at blomstre, da den
blev plantet. Forekomsten er rimeligvis knyttet til ahornene, som
også huser Loboplwm sertata Hh. (målet·bogen, s. 81).
Et kuriosum: det er den 2. danske måler, der i Njær - i Jyl
lands hjerte - er taget » ny for Jylland « . Den l. var Coenotephria
sa.glttata. F. (målerbogen, s. 130).
Omluing Toxacampa craccae. Jeg beklager, at jeg har »trådt i det«, da
jeg gav F. o. F. meddelelse om fundet af Toxoca.mpa craccae. Den er nem
lig taget på lys. Sagen er, at jeg den nat, jeg tog den, havde både lys og
sukkerlokning igang. Fangsten blev sendt til lu. forstkandidat C. S. Larsen,
der bestemte dyrene og sendte mig meddelelse om dem. Denne meddelelse
har jeg misforstået, skønt den i og for sig var tydelig nok, og T. craccae
blev forvekslet med en anden. Og nu beder jeg F. o. F. modtage min uforbeholdne undskyldning.
Høgh Jacobsen, Læsø.
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Fig. l.

Brugden (Cetorhinus maximus (Gunnerus)) fra Dybsø. Brugden, også kal
det kæmpehajen, da den kan nå en længde af 10, måske endda 15 m, er
kun få gange taget i danske farvande, nemlig ved Skagen og i Albækbug
ten (bl. a. et eksemplar på 8 m, 5 tons).
I 1951 trængte nogle brugder imidlertid længere ind i vore farvande; en
fangedes således i Kolding havn, en anden skal - efter et dog hidtil ube
kræftet rygte - være taget ved Bornholm, og en tredie fangedes i januar i
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år af undertegnedes broder, salgschef Povl Larsen, ved kysten af Dybsø i
Smålandshavet, hvor fisken var strandet mellem nogle store sten. Det
drejede sig om en hun, der målte 4 meter og vejede 288 kg.
Fig. l viser den imponerende fisk, umiddelbart før den omdannedes til
kyllingefoder på destruktionsanstalten i Bårse. Af fig. 2 får man et godt
indtryk af de store gællespalter, der er karakteristiske for denne art.
Knud Larsen.

Fil(. 2.

Mukt-el, 49

cm,

godt F/2 kg. Gudhjem, oktober 1951.

Stor malu-el (Scomber scombrus L.), fanget ved B omhol m Toldassistent
Dam Johansen, Gudhjem, meddelte i brev af 19/12 1951, at der i første
halvdel af oktober af en fisker fra Gudhjem blev fanget en maiu'el, der
målte 49 cm og vejede noget over l% kg (jvfr. fig.).
Selv om denne størrelse ligger væs�ntligt under makrellens maksimums
størrelse, 62 cm, er det dog en for danske farvande bemærkelsesværdig stor
maluel, idet vægten her sjældent overstiger l kg.
Knud Larsen.
.

Stor stalling (Thymallus thymallus (L.)) fra Gudenå. Den 13. juni 1951
fangede A. Jacobsen, Øll10lm, i Gudenåen lidt nord for Øll1olm en stalling
af en efter danske forhold usædvanlig størrelse. Fiskens længde var 53 cm,
dens mndmål foran rygfinnen 34 cm og dens vægt 2,1 kg.
Normalt bliver de danske stallinger - muligvis p. gr. af hård befiskning
ikke over 42-43 cm med en vægt af godt l kg. I Sverige og Nordfinland sidstnævnte sted fortrinsvis i vandløbene nær den russiske grænse - kan
den derimod nå en vægt af indtil 3 kg. Fra Norge angives ca. 2 kg som
maksimum.
Endnu ikke publicerede undersøgelser over stallingens alder og vækst
har vist, at efterkommere efter de i 1936-37 i Gudenå udsatte stallinger
vokser ovennåde godt. Den heromhandlede fisk har i så henseende ikke
udgjort nogen undtagelse, idet den har nået den store størrelse på kun godt
8

år.

Knud Larsen.

Isfugl set ved Hjøning. Søndag den 5. oktober 1952 sås en isfugl ved
Magbækken i den sydlige del af Hjørring. Magbækken blev tidligere i sin
hele udstrækning benyttet som kloak, mens den nu på det sted, hvor fuglen
iagttoges, ikke længere er kloak, idet denne ledes hen til et rensningsanlæg.
.
Der er sandsynligvis tale om en sb·ejfer, da mine elever også omtaler den
fra St. Knudsby n. v. f. Hjørring.
Hamid Jørgensen, lektor.

Abeblomsten, Mimulus luteus L. Afledt af C. V. Ottersb·øms meddelelse
i F. o. F., 1951, s. 144. I en grøft lidt syd derfor har jeg set Abeblomst i den
brunplettede fmm, siden jeg i 1939 kom til HjØrring.
Hamld Jørgensen,

lektor.
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Gedehamsen Eumenes coarctata Linn.
på to lokaliteter i Østjylland.
Af I. Pet er ]e11se11.

Etunenes coarctata er en 11-16 mm lang hveps, der hører til
de solitære gedehamse. Den er ejendommelig ved, at hunnen
laver de nydeligste små krukkeformede lerceller til opbevaring
af forråd og æg.
Hvepsen betegnes i faglitteraturen som sjælden. J. C. N i e l 
s e n ( 1907) angiver den fra Tisvilde. H j. U s s i n g har i >> Flora
og Fauna« 1944 og 1949 omtalt fundet af nogle celler fra Fladbro
hede v. Randers. Desuden skriver O l e H a m m e r (1950):
» Krukkerne er praktisk taget aldrig fundet i Danmark« .
Siden 1940 har jeg fundet Eumenes coartata's celler i antal på
to lokaliteter i Østjylland: Fårup mose og Mou hede. De fleste
fund er gjort det første sted, og jeg skal derfor i al korthed prøve
på at beskrive denne .
Fårup mose er beliggende et par kilometer sydvest for Jelling.
Den er en lille højmose med et areal på ca. 2 ha., hvoraf halv
delen i de sidste par år er blevet afvandet og kultiveret. Bevoks
ningen består af de typiske hedeplanter af Lyng- og Bøllefami
lien: Hedelyng, Klokkelyng, Rosmarinlyng, Tranebær og Rev
ling samt hist og her Blåbær, Tyttebær og Mosebølle. Desuden
dominerer en række arter af Græs- og Halvgræsfamilien: Blåtop,

Fig. l. Tom celle af Eu
menes coarclala fm Få
rup mose 24. 7. 52.
H . Hedegoord

Iot.

Hvid næbfrø, Bølget bunke, Hunde hvene samt Alm. Kæruld,
Skedestrået kæruld, Tosnablet star, Hirse star og Lyse siv.
Op over denne plantevækst rager enkelte spredte træer eller
buske: Grå pil, Selje pil, Stilk eg, Vorte birk, Bævreasp, Bjergfyr
og Enebær.
Her i mosen fangede jeg som dreng mine første sommedugle,
bl. a.: Papil-io maclwon, Satyrus sømele, Coeno·nym,pha tulUa,
Callophrys nt.b'i, Dasych'ira fascelina, Lasioca:mpa quercus, Ma
crothylada ntbi, Cosnwtriche potatoria, D-iacrisia san:n·io, Anmta
rny·JtilU, Ermaturga atomaria, Perconi: a strigilla?'ia.
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Ewnenes coarctata blev fundet første gang d. l. septbr. 1940.
På en tur i mosen fandt jeg 2 af dens smukke og ejendommelige
lerkrukker. Jeg anede dengang ikke, at det var en Emnenes rede,
men ved samtale med lærer H. B a y e r, Jelling, blev jeg klar
over, at det var et sjældent fund. Siden eftersØgte jeg forgæves
dyret; og det var først i 1947, at jeg tilfældigvis igen fandt dens

Fig. 2. Rede med 3 celler af Eurue·
nes coarclala. fra Mou hede 2. 4. 52.
Hunnen kl. 2. 6. 52.
H. Hedegnord

fot.

celler. En eftersøgning samme efterår med lærer Bayer gav yder
ligere 4 reder. Endelig har vi i år (1952) fundet 3 reder, hvoraf
de 2 var klækkede.
De 9 fund af Emnenes på ialt 30 celler fordeler sig således:
l. 9. 40. Rede med 2 celler

21.
3.
11.
11.
3.
24.
24.
24.

9 .. 47.
10. 47.
10. 47.
10. 47.
11. 47.
7. 52.
7. 52.
7. 52.

anbragt
Rede med 5 celler anbragt
Rede med 3 celler anbragt
Rede med 8 celler anbragt
Rede med 2 celler anbragt
Rede med 2 celler anbragt
Rede med 4 celler (klækkede)
Rede med 3 celler (klækkede)
l tom celle på Lyng.

på Lyng.
på Klokkelyng.
på Klokkelyng.
på Lyng.
på Lyng.
på Klokkelyng.
på Lyng.
på Lyng.

Fra Mou hede i Nordøsthimmerland foreligger følgende fund:
26. 5. 51. l o ketset på blomstrende Guldblomme.
2. 4. 52. Rede med 3 celler anbragt på Lyng. l <? klækket 2. 6. 52.
9. 5. 52. Rede med 3 celler anbragt på Lyng. l <? klækket 7. 6. 52.
Disse 11 redefund på 36 celler sammen med et enkelt fund af
imago viser, synes jeg, at Eumenes i det hele taget må være mere
udbredt end oprindelig antaget. Den vil sikkert kwme findes
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mange andre steder, men den er ret vanskelig at opdage. Celler
ne er oftest 2-3 sammen anbragt på vegetationen ret lavt og
undertiden helt nede ved jordoverfladen. De er næsten alle fun
det i udkanten af lokaliteterne.
Den kraveformede indgang foroven har jeg fundet på alle de
tomme celler. Derimod er det sjældent, at de lukkede celler har
krave. Det kommer an på, hvad tid på året man finder dem. Hos
celler, der findes om foråret, mangler de i hvert fald. Jeg antager,
at regn og frost i vinterens løb får disse til at smuldre bort.
Mou, oktober 1952.
Litteratur.
J. C. N i e l s e n: Gravehvepse og Gedehamse. (Danmarks Fauna. 1907,

p. 71.)
j. U s s i n g : Spredte entomologiske Bidrag. (Flora og Fauna 1944, p. 128).
H j. U s s i n g : Euroenes com·ctata Linn. (Flora og Fauna 1949, p. 67-68.)
O l e H a m m e r : Enlige hvepse. (Vort Lands Dyreliv skildret af danske
zoologer. Bd. II 1950, p. 353-354.)

H

Den solitære gedehams. I F. o. F., 1 949, pag. 67, fortæller Hj. Ussing
om celler af den solitære gedehams, Eu.menes coarctata, funden på Fladbro
Hede v. Randers. Da det åbenbart er en stor sjældenhed at finde celler af
denne gedehams her i Jylland, kan det måske være af interesse at høre, at
jeg den 18/7 1951 fandt tre sanunenbyggede lerceller af denne art liggende
frit på tørvemosset ved en tilgroet sø i Ahl Plantage sud for Ebeltoft. Des
værre knustes den ene celle med indhold ved uforsigtighed fra min side jeg anede ikke, hvad det var! Der lå en lille, gullig larve i det kugleformede
med tæt spind forede rum. Cellens diameter var ca. l cm. I hver ende af
•lerklumpen• var der tydelig nok afsat to anche celler.
Desværre havde jeg ikke tålmodighed nok til at følge udviklingens gang.
Da jeg l/8 atter var i Silkeborg, pillede jeg den ene celle op, og her lå en
sammenrullet sort hveps med pæreformet baghop med gule tværstriber.
J eg lod den ligge i cellen, men dagen efter havde den arbejdet sig ud. Den
døde hen på eftermiddagen uden at få sig rettet ud. Da Eumenes, som Us
sing skriver, er let at kende, fandt jeg ret hwtigt ud af, at det måtte være
en o af denne art. Den 9/8 skar jeg forsigtigt den tredie celle op og fandt
en velvoksen o, 16 mm lang, som endnu lever svagt, men som desværre
aldrig bliver flyvefærdig, da hØjre forvinge er misdannet, sandsynligvis
p. gr. af den megen omtumlen.
Besluivelsen af •luukkerne• stemmer med Ussings, bortset fra, at der her
var 3 sammenbyggede celler, der som sagt lå aldeles frit på mosset.
Silkeborg, 10/8 195 1 .
N . E. Ørberg.
Eriopus juventina Cr. i Jylland. I min sommerferie i Hou har jeg 30/7
taget l stk. Eriopus itwentina. på lys. - Arten er ikke før taget i Jylland.
Emil Frandsen.
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Et Besøg

paa

Af C.

M.

Hirsholmene.
Poulsen.

De nordligste danske Øer i Kattegat er beliggende 6-7 km
nord-Øst for Frederikshavn og kaldes med en Fællesbetegnelse
for Hirsholmene. Det samlede Omraade er paa 40 ha ialt og
bestaar foruden selve Hirsholm, der er beboet, af Græsholm,
Kjølpen, Kovsholm, Deget, Maageholm og Tyvholm foruden
nogle Stenrev, der ved Lavvande rager over Havfladen.
Øerne ejes af Staten, sorterer under Marinen og er Reservat,
hvorfor der - bortset fra den beboede Ø - kræves speciel Til
ladelse til et Besøg. De er kendt som Yngleplads for et stort Tal
af Havets Fugle og rummer den eneste danske Koloni af R i d e n
(Rissa tri. clactyla L.), der indvandrede her i 1941. (Salomonsen,
1941 i Dansk Ornith. For. Tidssk.)
Hirsholmene er Danmarks mindste Sogn, i Øjeblikket med
nogle og tyve Beboere, og de smaa Forhold har i Tidens Løb
givet forskellige Udslag. I 1870'erne rejste Beboerne Indsigelse
hos Kirkeministeriet, fordi Præsten brugte Kirkeloftet til Opbe
varing af Hø til sin Ko. Præsten fik dog Medhold paa allerhøjeste
Sted. Kirkeskatten blev fortrinsvis erlagt i Flyndere. Der tilkom
ogsaa Embedet l)� Lod af Bjergelønnen ved Strandinger. I 1905,
da en engelsk Damper forliste, maatte Præsten til Justitsmini
steriet for at faa sin Bjergelod udbetalt, ialt 337,20 Kr.
I 1917 var det galt igen, idet et hollandsk FartØj grundstødte
og skaffede Øen ekstra Indtægt - men denne Gang var det ikke
Befolkningen, men Øvrigheden, der krævede Præstens Andel til
Stiftets Kasse - trods det, at Præsten havde været aktiv Deltager
i Bjergningen.
Talmæssigt er det gaaet tilbage for Øens Befolkning, Kroen er
nedlagt, Jordemoderen flyttet til mere frugtbare Egne, og Sogne
kaldet indlagt under et Embede paa Fastlandet. Men des bedre
er det gaaet Fuglene, idet der nu ruger 1 1-12.000 Par aarligt
derude. Naar man fra Postbaaden er gaaet i Land i den lille
Havn, er der en Fugl, man bØr ofre lidt Opmærhomhed. Langs
Kysten fra den Østre Havnemole og om forbi Fyrtaarnet træffer
man S k æ r p i b e r e n (Anthus spinoletta littoralis Brehm.)
mellem de mange, store Sten. Denne Fugl, der i Danmark kun
yngler her og paa Nordre Rønner, er forholdsvis let at kende fra
dens nærstaaende Slægtning, Engpiberen, idet dens Overryg
virker olivengrøn, og Benene er smte.
Paa den relativt korte Strækning iagttoges 8 enkelte Fugle
syngende eller ængsteligt pibende, alt efter, hvor nær deres Rede,
man befandt sig. Besøget fandt Sted 6. Juni, og der har sikkert
været et tilsvarende Antal rugende Fugle paa dette Omraade.
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C. M. P. fot.

Fig. l. Sølvmangekolonien paa Græsholmen.

Paa Græsholmen, der er langt den største af de ubebyggede
Øer i Gruppen, lever der vilde Kaniner, og Øen benyttes i Som
mmtiden ogsaa som Opholdssted for Kreaturer til Græsning. Der
findes her en større Koloni af S Ø l v m a a g e r (Larus m·gen-

Fig. 2. Tyvholm er halvmaaneformet.

C. M. P.

fot.
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tatus Pont.) spredt over den nordlige Del. Endvidere træffer man

S i l d e m a a g e (Lants fuscus L.), S t o r m m a a g e (Larus

canus L.), H æ t t e m a a g e (La:rus r·idibundus L.), H a v
t e r n e (Sterna paradisaea Pont.) og S p l i t t e r n e (Stema.
san.clvicensis Latham.), deraf de sidste 4 Arter i Kolonier her eller
paa Naboøen Tyvholm.
Endvidere findes enkelte Par af S t o r P r æ s t e k r a v e
(Camd1·ius hiat-icula L.), S t r a n d s k a d e (Haenwtopus ostm
legus L.), R Ø d b e n (Tringa. totm1:us L.), T o p p e t S k a I l e 
s l u g e r (Mergtts sermto·r L.) m. fl.
Den nordligste af Øerne, Tyvholm, bestaar stort set kun af en
Samling Kampesten; i den nordligste Spids findes dog lidt Sand
og :tvlarehalm. Paa Øen ruger omkring 10.000 Par Fugle, og Tæt-

Fig. 3. Tillid.

C. M. P. fot.

heden pr. m 2 overgaaes næppe af Nordatlantens berømte Fugle
fjælde.
Da jeg fra den fladbundede Baad, der var nødvendig af Hen
syn til Stengrunden, af det urolige Hav blev kastet op paa de
vaade og glatte Sten, følte jeg mig som en ny Robinson Kruse.
Og ikke helt uden Grund. I Tilfælde af mere Blæst vilde Havet
rejse sig, og det kunde let betyde et forlænget, ufrivilligt Ophold.
Jeg var gaaet i Land paa Sydspidsen, og under min Fremtrængen
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i dette Ingenmandsland maatte jeg passere hen igennem saavel
en Hættemaagekoloni som Splitternernes Boplads. Her var Re
derne med Æg, og i nogle Tilfælde nyklækkede Unger, anbragt
saa tæt, at man kun med største Forsigtighed kunde bevæge sig
uden at anrette Ulykker.
Luften var fyldt med skrigende Fugle, og mange foretog Styrt
dykninger mod Fredsforstyrrerne, idet de udløste det sædvanlige
KalksprØjt Foruden at blive camoufleret af denne ekstra »Bema
ling« kom man eftm·haanden til at dufte lidt i Retning af de
berygtede Guano-Øer ved Sydamerika.
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Fig. 4. Tyvholms Nordspids. I Luften Hættemanger og Splitterner. I Marehnl·
men og pna Stenene rugende Rider.
·

Af størst Interesse var Kolonien af Ride. Denne nordatlantiske
Fugl indvandrede som Ynglefugl i 1941 efter et forgæves ForsØg
2 Aar i Forvejen paa Helgoland. Oprindelig bestod Kolonien kun
af faa Par, men tæller nu henved 300 benyttede Reder. De øvrige
Maagearter ruger alle i lave Reder, men Riden derimod bygger
ofte meget høje Reder, indtil 50 cm, af Tangplanter, Græs og
lignende, iblandet egne Ekskrementer, og anbringer dem yder
ligere paa Toppen af en stor Sten. Med den blaahvide Fugl som
Topfigur virker Arrangementet overordentlig nydeligt. Ridens
normale Ynglepladser er de noksom bekendte Fuglefjelde, og det
er derfor næppe helt tilfældigt, at Arten her i Danmark valgte
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Tyvholm, idet de store Sten, der af Isskruninger og Storm er
stablet op, danner veritable Hylder, hvor Fuglene i nogen Grad
kan føle sig hjemme.
Riderne har taget den nordlige Del af Øen i Besiddelse, og det
var meget mærkeligt at se, hvorledes de rugende Fugle roligt
blev liggende og uden Uro iagttog min Fremtrængen. Hætte- og
Stormmaagerne gaar vrælende paa Vingerne, naar man kommer
nærmere end 10 m, og Svartbagen gaar ikke paa Rede, saa længe
et Menneske er inden for Synsvidde. Fotografering af disse kræ
ver derfor opstillet Hytte, lange Forberedelser og en Medhjæl-

C. III. P. fot.

per. Medens Hættemaagerne som en ikke ganske tørlagt Sky
skraalede over mit Hoved, gik jeg uden ForsØg paa at skjule mig
ind i Kolonien, valgte mig en rugende Hun paa sin ejendomme
lige Rede og tog derpaa et Billede paa 90 ems Afstand. Jeg har
været Natravn og Skovsneppe lige saa nær, men naar disse Fugle
blev liggende, var det ikke i Tillid til mig, men til deres egen
beskyttelsesfarvede Fjerdragt. Denne Fugl gjorde intet ForsØg
paa at lege Skjul - den fulgte interesseret med i Begivenheden,
drejede Hovedet lidt og strakte Hals, naar et eller andet forekom
den særlig mystisk.
Den tillod endog, at vi samtidig fotograferede den fra begge
Sider (se Fig. 3 med Dr. Kluz fra Universitetet i Prag inden for
Rækkevidde).
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C. M . P . fot.
Fig. 5. Ride paa Reden. Fuglens mørke Vingespidser ses tydeligt.

Naar en Maage i fuldt Dagslys bliver liggende paa sin Rede
forhøjning under saadanne Omstændigheder - saa kalder jeg
det Tillid. Bengt Berg havde i sin Tid Sensation med sin Ven,
Fjeldpiberen, men efter mit Besøg hos Riderne paa Tyvholm er
jeg ikke saa imponeret af Svenskerens Bedrift. Det var jo efter
længere Tids Bekendtskab og Tilvæ1ming til samme Person her var det fremmede j\tlænd i sorte, flagrende Regnfrakker, der
efter 10 Minutters Forløb fik Lov at stryge Fuglen paa de pastel
blaa Vinger.
Den Dag, jeg besøgte denne sjældne Fugl paa Danmarks nord
ligste Ø, havde næsten alle Riderne Æg; der saas kun een Unge.
Ogsaa her skiller Fuglen sig fra de øvrige Maager, idet dens
Unger er helt hvide og ikke brunplettede. Den gamle Fugls Ud
seende kan nok flygtigt minde om Stmmmaage, men de lave,
sorte Ben og de helt sorte Vingespidser skiller dog tydeligt, selv
paa Afstand. Er man saa heldig at se dens elegante Flugt og Dyk
ninger efter Fangst, er man klar over, det er en mere frem
ragende Flyver end Maager i Almindelighed. Dens lyse Stemme
er ogsaa noget for sig og fæstner sig dybt i ens Bevidsthed sam
men med Vindens og Havets evige Brus paa den stenede Strand
derude i Kattegat paa Fuglenes grØnne Øer.
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Sommerfugle i Ramten Skov, Djursland.
Af Sv. A age Erichsen og A m a u Møller.

Læge Steffensen, Ekspedient Sv. Aage Erichsen og jeg havde
længe talt om at besøge en Lokalitet for Sommerfugle, som Dr.
Steffensen havde fundet paa Djursland og omtalt for os i rosende
Toner.
Den 14/8 1948 kØ1te Dr. Steffensen os de1til. Vi var indstillet
paa Aftenfangst med Sukkerlokning og Peh·omaxlygter, men tog
alligevel af Sted i god Tid for at orientere os. Erichsen og jeg var
naturligvis meget spændt paa at se dette meget omtalte Sted, og
vi blev bestemt heller ikke skuffede.
Jviaalet for vor Tur var Ramten Skov, en Lokalitet ca. 50 km
NØ for Aarhus. Vi parkerede paa en Vej, der var som en Alle
af gamle Ege og gammel Bøgeskov paa den ene Side, og paa den
anden Side Tørvegrave, der ikke havde været i Brug længe, og
som nærmest lignede et Par smaa Skovsøer, hvori nogle unge
Birke spejlede sig. Fmtsatte vi ud ad Alleen, afløstes de gamle
Ege af enkelte Bævreasp, Enebær og Naaletræer med en Under
bevoksning af Lyng, Blaabær, �1Iosebølle og Tyttebær. Mod Ud
kanten af Skoven er det hovedsagelig Bævreasp og Eg, der domi
nerer, og uden om Skoven findes der et ret stort Lyngareal med
Masser af Brombær og Gyvel samt enkelte tørre Marker og Mo
sedrag med Pilebuske. At her maatte være Chance for mange
gode A1ter, var vi ikke i Tvivl om, hvilket ogsaa senere viste sig
at være rigtigt. Stillede vi vore Lygter op i Bøgeskoven, var det
udelukkende Skovdyr, der kom til dem, men kun 50 m bmte
havde vi de fleste Ege-, Mose- og Lyngdyr, saa hvad kunde vi
Ønske os mere. Desværre var Vejret paa vor første Aften ikke
det bedste, det var for klart. Af Spindere og Maalere flØj der kun
en Del almindelige A1ter. De bedste Ugler var to Catocala pro
ndssa, Enargia paleacea, Plusia intmTogaUon:is, Calynmia tmpe
zina, ab. fasciata og nogle Dyschorista suspecta. Vi var der 4
Gange til i 1948 med betydeligt større Held, og i de følgende
3 Aar har Aarhus Entomologklub afholdt flere Ekskmsioner
dertil, med det Resultat, at adskillige » gode<< Dyr sidder i vore
Samlinger.
Ved Hjælp af Oplysninger fra de forskellige Samlere og vore
egne Notater er det muligt at give en samlet Liste over de sjæld
ne og mindre sjældne Dyr, der indtil nu er fanget i Ramten Skov.
Paa adskillige Efteraarsaftener var det endog saa taaget, at vi
kun kunde se ca. 2 m frem foran os. E t saadant Vejr er som be
kendt alle Samleres Skræk; men disse Aftener føltes Taagen ikke
kold og klam, og dette var vel Grunden til, at Dyrene alligevel
fløj. - Af Arter, vi mener bør nævnes, er følgende:
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Spinderne: Cerum b·ifida, Statt:roptts fagi., Drymon'io trhnacula
og chaonia, Pheosia trønwla, Ph. d-ictaeoicles, Notoclonta dronte
clarius, Peri.clea anceps, Ochmstigma melagona, Oclo·ntosia car
·Jn elita, Pygaem c·wtula, P. pigm, Drepa : n a lace1t·inaria, Pa.Ump
sestis or ab. pennarginata, Polyploca flavieorn·is, Dasyehim
faseelina, Triehium emtaegi, Epienaptera ilieifoUa, Lasioeampa
trifoli'i, Roeselia st1"igula, Conwela se·nex, Ph-ilea irmrella, Litha
sia. griseola, L. eomplana i Antal, Diaphora menclica i AntaL
Uglerne: Acmnycta leporina, euphorbiae, rwnicis ab. saUeis,
Agmt·is GineTea i Antal, Rhyaeia submsea, Rh. glamosa i Antal,
Rh. mv·icla, Rh. shnulans, Rh. sauci. a, Diarsia clahli-i, D. u:mbmsa,
D. eastmwa, Actebia pm.eeox, Ammoeonia eaeC'imacula, Aeti.notia
polyoclon, Triehoclea albieolon, Mamestra eonti.gua, Apleeta
t-incta, Mon·i,nw populi, M. opima, Letteania puclorina, Cueullia
chamwm:illa e, Bombycia vhn·i na.Us i Antal, Aporophyla lutulenta
i Antal, Chloantha soUclaginis, Xyl-ina furC'ifera, Crhw sa tura i
Antal, Cr-ino aclusta, Grypsedm gemnwa i Antal, Dryobota pmtea,
Con:istra rub·i ginea ·i Antal, 01thosia p·istachw, Dyschorista su
specta i Antal, Xaitthia aum go, X. oeellaris (palleago-Form), ny
for Jylland og fjerde danske Eksemplar, X. gilvago, Hadena
hepaUca, Oligia hawo1thi-i i Antal, Sidentia fissipuneta, Hyppa
reeUlinea, Apannea. lueens, A. crinanensis, Ipimorpha subtusa,
Calymnia trapezina. ab. fasciata, Enargia paleaeea i Antal, Chlo
riclea. clipsacea., Porphyrin-i a paula. i Antal, Catoeala. fmxini, C.
prom:i ssa, C. sponsa, PZ.usia festueae, P. interroga.Uonis, Toxo
campa. pastinum, Bomoloeha fontis, H ypena. rostmlis.
iVIaalerne: Pseudoterpna pruina.ta, Chlorissa viriclata., Comi
baena pustulata, Tha.lem fimbrialis, Cosymbia pendularia, alle
disse Alter i Antal, C. quereimontaria, 01thol-itha coaretata, O.
pl·wnbaria (Sommerformen), Lithostege farinata (31/8), Chesias
legatella i Antal, Ch. rufata, Cid.aria eueulata, C. blancliata, C.
ruberata, Eupithecia lina.riata, E. irriguata, E. dodoneata, E.
trisignaria, Ariehanna n!-ela·n aria i Antal, Ellapia fascia:ria, Enno
mos erosa:ria, Selenia luna:r ·ia, S. tetralwwria, Ph. syringaria ,
Epione repanclaria., E. vespe1ta.ria., Biston strataria, N yssia. zona.
·l"ia, Bom·mia. einetm'ia., B. ribeata, B. a.renar·ia, B. robomria i
Antal, Pachycnemia hippoeastanaria, SeUdosema e·l"ieetaria,
Dyscia fagaria., Gnophos obscurata.
Med en venlig Tanke til Dr. Steffensen og Ramten Skov glæ,
der vi os til atter at komme der og til de forhaabentlig mange
nye A1ter, dette Aar vil bringe os.
Aarhus, Marts 1952.
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Nogle bemærkninger om Skærpiheren,
Anthus spinoletta littoralis Brehm.
Af Sv. Wi.lladsen Nielse11.

Inden for dansk omraade er Skærpiberen faatallig og lokal.
Antallet af danske ynglepar overstiger næppe 50.
Kun faa oplysninger om attens biologi foreligger fra Dan
mark, og der skal derfor her anføres nogle iagttagelser fra Nor
dre Rønner n. f. Læsø.
Med absolut sikkerhed er arten i Danmark kun konstateret
som ynglefugl paa de smaa kattegatØer Hirsholmene c. 6 km
nø. f. Frederikshavn og paa Nordre Rønner c. 8 km n . f. Læsø.
Afstanden mellem de to lokaliteter er c. 25 km. Fra tidligere tid
foreligger meddelelser om yngleforekomster paa de mere be
søgte Øer i Kattegat og nordlige bæltomraacler. Det drejer sig
sikkert i mange tilfælde om forvekslinger med Engpiber, Anth:us
pratensis L .. Det kræver et ikke ringe kendskab og øvelse at
kende de to arter fra hinanden. Forskellen i stemmerne er ikke
særlig nævneværdig, Skærpiberens mørke ben i modsætning til
Engpiberens lyse, rødlige kræver gode belysningsforhold og
helelige omstændigheder for at kunne anvendes. Skærpiberens
mere robuste udseende, betydeligere størrelse og mørke rygfarve
er i forening de bedste skelnemærker fra Engpiberens spinklere
skikkelse og lys-gulbrune farve.
Racefordelingen og udbredelsen i det europæiske arktisk
boreale 1) omraade fordeler sig saaledes:
A. s. spinoletta (L.). I centraleuropas bjergegne op til c. 2500
m, muligvis noget Østlig orienteret. Hyppigst standfugl, men
træk er konstateret vest- og sydpaa til Portugal, sjældnere til nv.
Afrika, Balearerne, Sicilien, Grækenland og Cypern. Er buffet
i England og Nord- og Vesttyskland.
A. s. petrosus (Montagu). Kysten af nv. Frankrig, Kanaløerne,
England, men trækomraadet ellers Belgiens, Frankrigs, Portu
gals, Spaniens og Vestmarokkos kystegne.
A. s. meine1tzhageni E. G. Bil·d. Ydre Hebrider.
A. s. kleinschmidti Hmte1t. Færøerne.
A. s. littoralis Brehm. Hirtsholmene og Nordre Rønner, Sve
riges vestkyst med tilhørende øomraader (muligvis paa de syd
lige Øer i Oslofjord), Finske vig, Østkysten af Sverige, Aalands
Øerne, vestkysten af Finland, Hvidehavets kyst, Kaiahalvøen og
Polarhavets kyst. (I Finland kendes et par forekomster fra indt

Arktisk-boreal tages her i samme forstand som hos R. Sparck, 1942. Arktisk: nord for eller oven for skovgrænsen, boreal: fra de subtropiske ørk
ner i syd til skovgrænsen i nord, arktisk-boreal : begge omraader tilsammen.

94

landet, der dog er noget usik�·e.) Tidligere forekommende paa
skær i Vanern i Mellemsverige.
I Danmark hyppigst stand- eller sh·ejffugl, vestsvenske fugle,
vel ogsaa russiske, finske og Østsvenske fugle, trækker til Nord
tysklands, Hollands, Belgiens og Nordfrankrigs kyster. Er truffet
i Balticum, Italien og Czechoslovakiet.
De syd- og mellememopæiske racer bebor indlandets bjerg
onu-aader, norud er de tilknyttet klippefyldte kystegne. I hele
omraadet synes udprægede trækbevægelser ikke at finde sted.
Hvis populationerne ikke er standfugle, er h·ækbevægelserne af
svagere karakter. I de sydlige omraader, hvor forekomsten er
knyttet til indlandets bjergegne, synes b·ækbevægelserne at fore
komme mere udviklet end i den sydlige del af det nordlige om
raade. Artens træk er sikkert samvirkende med ernæringskravet,
idet bevægelserne er noget vestligt orienteret til isfrie kyststrækninger, hvor passende føde forekommer.
R. Sparck, 1942, regner Skærpiberen som en af Danmarks
første beboere, der fulgte den vigende is efter sidste istid. Denne
antagelse er besnærende dels paa grund af okupationen af ark
tisk omraade, dels da forekomster i Vanern tyder paa en ind
vandring, da Yoldiahavets tidligere ishavssund gennem mellem
sverige eksisterede. Det maa imidlertid erindres, at det lavt
liggende danske landskab aldrig har dannet omraader, der har
kunnet tilfredsstille en art, der normalt bebor bjergomraader.
Det ville være paafaldende om en indvandring, der har resul
teret i de ret talstærke bestande i Sverige, Finland og Nm·drus
land kulle være foregaaet med et omraade som Danmark, der
er helt afvigende i henseende til de landstrækninger, hvor arten
ellers træffes, som mellemled. De fennoskandiske populationer
er sikkert indvandret ad veje, der forløber Øst for Danmark,
modsvarende den centraleuropæiske grundforms mere østlige
udbredelse i vesteuropa. De vestsvenske, danske og de even
tuelt forekommende, talmæssigt meget faa, sydnorske fugle, kan
da være indvandret fra Øst gennem Yoldiahavets ishavssund.
De østsvenske, finske og russiske bestandes sydvest langs
østersøomraadet forløbende trækveje synes at understØtte denne
teori. En indvandring gennem ishavssundet synes imidlertid
ikke at finde begrundelse i den nuværende racefordeling, idet
den fennoskandiske race ikke ses at have naaet Norges syd- og
østkyst. En fra det vestlige kontinent forløbende indvandring
over England og Norges vestkyst helt nordud til Varangerfjord
(A. s. petrosus (Mont.)) er utvivlsomt foregaaet senere end ind
vandringen nordøstover til Hvidehavet, sandsynligvis tidsfæstet
i fastlandstiden medens Østersøen var ferskvandssø. Man kan
saaledes ikke udelukke den mulighed, at Skærpiberen er ind·
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vandret i Danmark under fastlandstiden, og indvandringsvejen
er fulgt langs Ancylussøens afløb, der stort set følger Yoldia
havets tidligere ishavssund . Dette omraade maa paa hint tids
punkt have indeholdt ypperlige betingelser for arten, klippe
fyldt, og i en natmlig forløbende position sydvestpaa for den
bestand, der var udbredt langs Sveriges østkyst.
Salomonsen, 1940, fandt 27 par Skærpibere ynglende paa Hirs
holmene i 1939, Loppenthin, 1945, angiver fra samme localitet,
paa gnmdlag af en række undersøgelser i 1936, 1937, 1940 og
1944, at en halv snes par eller lidt flere yngler paa Hirsholmene,
l til faa par paa Græsholmen, gerne l l?ar paa Kølpen og ogsaa
ynglende paa Deget. Samme forfatter (1945) nævner arten som
almindelig ynglefugl paa Nordre Rønner. tviøhl-Hansen, 1947,
anser Skærpiberen for I-lirsholmenes karakterfugl og nævner 8
par som ynglende paa denne ø. I 1951 besøgte jeg Nordre Røn
ner og anslaar antallet af ynglefugle til at være 10-15 par for
delt over smaaøerne. Ihvorvel Skærpiberen bebor klippelignen
de biotoper, synes en passende vegetationsyppighed af betyd
ning.

Fig. l . Yngleplads for Skærpiber. Nordre Rønner 1951.

Forf. fot.
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Fig. 2. Yngleplads for Skærpiber. Nordre Rønner 1 9 5 1 .

Forf. fol.

Salomonsen, 1940, skelner mellem to lokaliteter, idet der p. 28
anføres: » De holder udelukkende til paa de store Stenhobe
langs Kysten, der udgør deres eneste Næringsbiotop. Hvor Ste
nene mangler, og Kysten er en flad Sandstrand, mangler Fuglene
ogsaa. De yngler i Bevoksningen lige bag Kystens Stenbælte,
og Græs- eller Buskbevoksning e1' derfor ogsaa nødvendig for
denne Art. « Der anføres yderligere, at rederne altid laa tæt inden
for strandens stenbælte, ca. 5-10 m, et fund dog ca. 25 m fra
dette og - » var anbragt i tæt, højt Græs, under en tornet Busk
eller i en Hulning i Jorden, under en Sten eller i en Jordvold,
men altid med Indgang ind gennem tæt Vegetation, altid godt
dækket fra oven og fra Siderne.« Møhl-Hansen, 1947, er Øjen
synlig af anclen opfattelse, idet han finder - »8 Par fordelt paa
Øens (Hirsholm) NØ-Kyst. Denne bestaar næsten udelukkende
af et ca. 50 m bredt Bælte af store Sten, der er mere eller mindre
overgroet med Græs og Korbær. 1tl ellem disse store Sten findes
Rederne oftest. « Samme forfatter finder dog ogsaa en enkelt
rede paa jorden i kort græsmark. Loppenthin, 1945, anfører i
bearbejdelsen af sine undersøgelser paa Hirsholmene (1936, 37,
40, 43 og 44) følgende redeanbringelser: l rede mellem sten
uden vegetation, l rede i hul i stengærde (Begge anbringelser
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Hv. Vipstjert-lignende), 2 reder under rosenbuske, 2 reder un
der græstotter (Engpiber-lignende)), og 2 reder i græstotter tæt
opad sten. Naar Salomonsen, 1940, placerer Skærpiberen som
ynglende i et bestemt omraade skyldes det, at denne forfatter
i sit arbejde grupperer avifaunaen i et system, der muliggØr en
økologisk baseret vurdering af omraadet. Sligt har denne for
fatter tidligere forsØgt og har prisværdigt undersØgt disse inter
essante, men utroligt komplicerede forhold (1935-46). Det synes
imidlertid, efter forholdene paa Nordre Rønner at dømme, som
om arten inden for hovedlokaliteten - klippefyldte kystegne vurderer 3 omraader som ynglebicitop.
a) Et omraade, der i forbindelse indeholder sten og vegetation.
Vegetationen kræves tilpas høj, saaledes at reden kan anbringes
skjult med stØtte af et eller flere klippestykker. (Fig. 1.)
b) Ren græsvegetation. Reden anbringes under en tot eller
tue 2. Den omkringgroende vegetation kan være ganske kort.
(Fig. 2.)
c) Rent klippeomraade. Reden anbringes direkte mellem eller
under klippestykker (her sten) uden nogen form for vegetation 3 .
(Fig. 3.)
Følgende maal blev noteret:
R e d e r.
l) Bygget af grove græsstængler, temmelig løs, i fordybning i
jordsmonnet, i kanten af lille tue i c. 10 m høj græsbevoksning.
Totale udstrækning
11,0 cm
Redeskaalens diameter 6,5
H.edeskaalens dybde
4,5 2) Bygget af grove græsstængler. Redeskaalen af fine bløde
græsstængler. Anbragt mellem store sten pletvis bevokset med
c. 20 cm højt græs.
Totale udstrækning
9,5 cm
Redeskaalens diameter 6,5 H.edeskaalens dybde
5,0 3) Reden anbragt under et bræt i fordybning i jordsmonnet.
Yderst bestaaende af meget faa grove græsstængler. Rede
skaalens udforing bestod af fine bløde græsstængler.
Totale udstrækning
8,0 cm
Redeskaalens diameter 6,5
Redeskaalens dybde
5,0 -

-

2
3

Fund under brædder, fiskekasser el. lign. er truffet i saadanne omgivelser,
men maa regnes til a, da saadanne genstande er stedfortrædere for sten.
Loppenthin, 1945, nævner et fund paa Hirsholms nordre havnemole. Et
ganske ejendommeligt fund blev gjort paa Nordre Rønner, 1951, hvor en
rede med store unger var anbragt i midten af en ca. 2 m høj varde (Sven
skerens grav) bygget af store sten i et omraade, der synes egnet til anden
anbringelse.

Forf. fot.

Fig. 3. Yngleplads for Skærpiber. Nordre Rønner 1951. Tejster paa den
store sten.

Hartling, 1929, angiver for en finsk rede. Indvendig diameter
5,5 cm, udvendig diameter 9,5-10 cm, dybde 3,5 cm.
Æg. - Niaal af 6 kuld.
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21,15 X 16,11 mm
Gennemsnitsmaal
Minimum 20,0 X 15,8 og (22) 20,5 X 15,5
Maximum 22,7 X 16,0 og (22) 20,9 X 16,7
Soderberg, 1938, angiver 19,2-25 X 15-17,5 mm. Hosenius,
1936, angiver gennemsnitsmaal af 91 æg (72 svenske, 19 dan
ske) 21,24 X 15,82 mm. Maximum 25,2 X 15,3 mm og 21,2 X
17,5 mm. Minimum 19,2 X 14,3 mm. Jourdain (Witherby m . fl.
1949) angiver i gennemsnit af 19 æg 21,5 X 15,4 mm. Maximum
24 X 17 mm. Minimum 19,2 X 14,5 og 20,1 X 14,3 mm.
LiUerafur.
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Sommerfuglenotitser fra Stollig v . Aabenraa. Blandt mine sommerfugle
fangster i 1951 kan jeg nævne 2 Ennomos autumnaria, l Polia polymita,
l Lasp. flexula., en mængde Bmch. sphi.11x, der er meget alm. her, mange
T'l'ich. crataeg-i., der er almindelig i denne egn, l Geonistis q uadm.
E. B undgaard.
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Polygonum Raii Bge ssp. norvegicum på FanØ og Manø. De hyppigste
subspecier under Polugonum RaH har deres udbredelse ved kysterne af de
britiske øer og Frankrig. En af dens underarter, ssp. norvegicum Samuels,
har imidlertid en nordlig, nærmest subarktisk udbredelse, idet den hyppigst
er fundet i Nordnorge ved kysterne omkring Lofoten og når til M mmansk
egnen i Sovjetunionen. (Eric Hulten: Atlas over vaxternas uthredning i
norden). Herfra er den med havstrømmene trængt sydover. Således er der
en del findesteder i egnen ved Alesund, samt et par mellem Stavanger og
Kap Lindesnæs. Fra 1926 til 1939 er den fundet på den jydske vestkyst dels ved Jammerbugten mellem I-Iiltshals og Bulbjerg [I Botanisk Museums
herbariwn ligger der eksemplarer fra Svinkløv 1 926 (C. O. ·p l e n g e), Slet
testrand 1930 (K. W i i n s t e d t, C a r l C h r i s t e n s e n), Tornby klit
1936, Klim strand 1937, Tomp strand 1937, Tranum strand 1939 (de 4
sidste fund er gjort af J o h a n n e G r ii n e r ) l - dels ved Søndervig vest
for Ringkøbing i 1932 af Johanne Griiner. Hertil kan nu fØjes to sydligere
findesteder: Manø 1949 og Fanø sh·and 1951. Hr. konservator Wtinstedt
har vist mig den venlighed at bekræfte bestemmelsens rigtighed. Der kan
herefter ikke være nogen tvivl om, at man kan vente at finde planten langs
hele den jydske vestkyst.
På Fanø og ManØ vokser Polugonum Raii ssp. norvegicwn på sandstran
den i de Øvre opskylshræmmer og kan derfor kun være tilført med kyst
strømmen. På Fanø er den truffet spredt, men i ret beskedent antal fra
Rindby strand til Sønderho strand. Planten sender lange udløbere ud og
blomstrer og fruktificerer livligt. Det er således tydeligt, at den klarer sig
bech·e her end f. eks. Gakile maritima, Atriplex-arterne, Aster T1·ipolium og
Seirpus m aritinws, hvis frø også kan spire i opskyllet, men kun udvikle sig
til kummerlige småplanter og (Cakile undtaget) uden blomster. Kårene er
hårde: Om sommeren truer sandflugten bestandig med at tildække planten,
og i vinterhalvåret er voksestedet ofte overskyllet. Det er dog vinterstorm
floderne, der skal bringe plantens (relativt store) frugter op på det niveau,
hvor spiring kan lykkes. Forekomsten er dømt til at være ubestandig, og
allerede i 1952 var planten sjældnere. Det er at håbe, at den interessante
Anfred Pedersen .
nyindvanch·er kan holde sig på de to øer.
Rettelse: Lektor Einar \Vahlgren, Malmø, har gjort opmærksom på, at
der i F . o. F., 1-2, 1952, er en Fejl omh·ent midt på Siden; der skal stå:
Wahlgren: Puralider etc. og ikke vVahlstrøm.
Red.
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Leverikten (Fasciola hepatica).
Af Hj. Ussing.

I mange Aar stod i min Saniling et Spirituspræparat af L e v e r
i k t e n; men det var ikke godt konserveret; jeg havde faaet
Dyret fra en zoologisk Ven i Tyskland.
Der skulde imidlertid gaa adskilli ge Aar, inden det lykkedes
mig selv at finde og udpræparere denne berømte I k t e, og hvis
ikke en god V en, Dyrlæge C h r i s t e n s e n, som den Gang var
ansat paa Randers Slagtehus, hjalp mig med at skaffe Materiale,

l. Leverikten (Hj. U.)
2. Galdegang fyldt med Lever·
ikter (Hj. U.)

3. Indkapslede Cercarier paa
Græs. X 10 (Hj. U.)
4. Limnæa trwrca tula, Lever·
iktens Mellemvært (Hj. U.)

tror jeg næppe, min Drøm om at studere Leverikten levende var
gaaet i Opfyldelse.
Først et Par Ord om Ikten og dens Relation til vore Husdyr,
især Faarene, hvis farligste Snylter den er. Mindre hyppig finder
vi den hos Oksen, og det synes, som om Dødsprocenten er min
dre her end hos Faaret.
Det er just ikke nogen Vandring ad en makadamiseret Vej,
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man maa foretage for at blive klar over denne Snylters Biologi.
Jeg tØr nok antyde, Biologen naar kun Resultatet ad Krogveje,
men ikke desto mindre stiger hans Beundring mere og mere for
Naturens vidt�nderlige Tilpasningsevne - alt som han nærmer
sig Maalet.
Leverikten, som paa Dansk ogsaa benævnes »Faareflynderen « ,
er e t fladtrykt ormelignende Væsen paa e t Par Centimeter og
med et stærkt forgrenet Tarmsystem, som let ses paa velpræpa�
rerede Dyr i gennemfaldende Lys.
Dens moderne Navn i Systemet er F a s c i o l a, men de gamle
Zoologer kaldte den D i s t o m u m, hvilket betyder Dyret med
to Munde, fordi de to kraftige Sugeskaale i Forenden opfattedes
som Munde.
I udviklet Tilstand lever den altsaa sit Snylteliv i Faarets og
Oksens Galclegange, hvor den ernærer sig, dels af Galden, dels
Materie og Blod, der udskilles i de syge Organer. Dertil kommer
ydermere de Affaldsstoffer, Ikten selv afgiver i Galgegangene, og
man mener, disse Stoffer forgifter Værtens Organisme, hvad vist
er meget sandsynligt.
.
Faarets Ædelyst nedsættes, Ulden lØsner sig, store Forstyrrel
ser indtræder i Fordøjelsen, og i Løbet af kort Tid fører denne
elendige Tilstand til Døden.
Var det saa endda kun eet eller faa Dyr, der angribes af Lever
ikten. Desværre er det mange Dyr, og vi har gode statistiske
Beregninger over disse Angreb.
Heleligvis kan det nu ses, at » Leversygen« optræder periodisk,
og der kan gaa flere Aar, hvor den næsten slet ikke mærkes særlig har man ført god Kontrol med dette i Tyskland. Naar vi
herhjemme maaske næppe er saa nelsat for Tab af Dyr, ligger det
ogsaa væsentlig i, at de store > > Schæferier« ikke findes hos os,
fordi Faareavlen ikke spiller saa stor en Rolle i Danmark som i
flere andre Lande.
Maaske ogsaa vor relative korte Sommer har nogen Indflydelse
paa Iktens Økologi. Jeg er selv af den Tro, at Leverikten slet ikke
er saa almindelig hos os som længere Syd paa.
Et kan slaas fast - ogsaa gennem mange Aars Beregninger og det er, at særlig fugtige Somre giver større Leverikteaar.
Uden at detaillere maa jeg kort berøre, hvorledes Udviklingen
gaar for sig. Fra den voksne Ikte inde i Værtens Galdegange af
gaar en Mængde Æg, der føres ud med Ekskrementerne. Disse
Æg s k a l i Vandet for overhovedet at komme til Udvikling, og
naaes dette ikke, gaar de til Grunde.
Af Ægget klækkes en Larve forsynet med Boretap, og denne
Larve opsøger nu i Vandet en lill� Mosesnegl, Limnæa tnmcatula,
som for Resten slet ikke er almindelig i Danmark. I fugtige Som-
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re føres disse smaa Snegle ofte op i Engene i de allermindste
Tilløb og Grøfter, hvorfra jeg selv har samlet nogle Stykker; men
dette skaber yderligere Fare for Inficering. Nu borer Iktelarven
sig ind i Sneglen, mister sine Fimrehaar og omdannes til en sæk
lignende Organisme, en S p o r o c y st. Denne hviler endnu
ikke, den deler sig i talrige Celler, R e d i e r, og nu opnaar den
det sidste Stadium i Sneglen, idet Redien faar Hale og benævnes
en C e r c a r i e, der borer sig ud.
Sker dette i Vandet, svØmmer Gerearien livligt om en kort Tid,
indkapsler sig paa en Vandplante og er nu parat til fortsat Ud
vikling i et af vore Husdyr, om Skæbnen da vil det.
Men ikke alle Gerearier slipper ud i Vandet, fordi den lille
iVIosesnegl af og til lever oppe paa Land i det fugtige Græs dette har jeg ogsaa selv iagttaget - og derved lurer Faren jo
dobbelt for Faar og Kvæg, der let faar disse C y s t e r i sig.
Endnu længe efter Slaaningen kan disse Cyster holde sig leve
dygtige i EnghØet Alle disse Stadier er mikroskopiske, og Biolo
gerne har udført et enestaaende Arbejde for at naa til Bunds i
denne sælsomme Udvikling.
Alt i alt maa Leveriktesneglen ikke siges at være almindelig
hos os; dens Biotop er mindre Vande, Smaabække og oversvøm
mede Enge, hvor Pytter bliver staaende hen paa Sommeren. Det
er altsaa vor mindste i'vlosesnegl, ca. 15 mm, s o m e r L e v e r i k t e n s Nl e l l e m v æ r t .
Sluttelig vil jeg fortælle, hvorledes det lykkedes mig at opnaa
smukke Præparater af dette interessante Dyr.
Min Ven, Dyrlægen, sendte mig en Dag hele Kallunet af en
Okse, frisk dampende lige fra Slagtehuset. Man mente, at denne
Okse indeholdt Leverikten, og derfor skulde Indvoldene jo alli
gevel clestrlleres.
J eg gik saa i Gang med Operationen. J eg skar og klippede og
naaede omsider ind til Galdegangene. Blodet flød, og aldrig har
mit Værksted været Vidne til slig en Operation!
Snart viste den første Leverikte sig; jeg tog den forsigtigt ud
med Pincetten og anbragte den paa en Glasplade, hvor den
endog bevægede sig ganske godt. Efterhaanden kom der flere
frem, og det viste sig, at selve Galdegangen var fyldt med Ikter,
delvis sammenrullede i en fæl sort Masse, som fuldstændig havde
ødelagt Organets naturlige Struktur. Det var en underlig Ople
velse, og jeg tænkte paa, hvad det ulykkelige Dyr maa have lidt
med en Galdegang, der nærmest kunde betegnes som krystalli
seret og fyldt med op mod hundrede Ikter.
Jeg naaede at nelpræparere adskillige samt et Stykke Galde
gang med Dyrene og det fæle Pus in situ.
Saa skete Katastrofen! Det elektriske Lys gik pludselig ud,
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svigtede over hele Byen som Følge af et meget alvorligt Uheld
paa Værket, og det blev borte ca. )f Time.
Jeg stod der blodig med mine levende Ikter, som krøb paa Pla
der rundt omkring, og alt var .t·l'lørke - for Resten den mest fatale
Situation, jeg har været ude for.
Sagen var, at den fine Konservering af dette for nlig saa sjældne
Materiale først kunde ske oppe i min Stue, hvor alle mine Sager
til det Brug la a parat. J eg famlede mig frem i Mørket til at finde
et Stearinlys og fik Dyrene samlet sammen i en støne Glas
skaal. Kallunet havnede i Skraldespanden. Endelig kom Lyset
igen, og Arbejdet kunde fortsættes.
Ved at placere Ikterne med et let Tryk mellem to Objektglas
under Fixering med Formol lykkedes det at faa meget fine Præ
parater. Senere overføres de til Alkohol.
Hver Gang jeg ser paa Fasciola i mine Samlinger, mindes jeg
denne Oplevelse, hvor det lykkedes at nelpræparere Dyrene fra
de natmlige Omgivelser - denne mærkelige Snylter, der har sat
saa mange Forskere i Arbejde, skabt udødelige Resultater og
blottet en Økologi, hvis Forløb for Resten i mangt og meget
minder om Bændelormenes.
Randers, November 1952.

En krageklobastard Ononis hil·cina X repens. På en mark og en vejkant
lidt (�st for Nysted fandt jeg for nogle år siden en bevoksning af den på
Lolland meget sjældne Stinkende Krageklo. Imellem planterne var der et
eksemplar, der var rigt forsynet med grentorne, medens Stinkende Krageklo
som bekendt er tornløs og kun undtagelsesvis kan have enkelte torne. J eg
eftersøgte derfor og fandt også ganske rigtigt i en halv snes meters afstand
et eksemplar af Markhageklo. Det var altså sandsynligt, at det drejede sig
om en bastardering; men først i år har jeg været på stedet ved frøsætnings
tide. Alle forefundne O. hircina ( 1 1 eks.) havde ansat de velkendte meget
tykke bælge, medens det mistænkte eksemplar var sterilt. Bælgene udvik
ledes i en meget smal form, ca. 2 mm X l O nm1, hvorefter de visnede og
faldt af. Det er altså den ikke tidligere fra Danmark angivne bastard
Onanis hircina X mpens. Bastarden har O. hircina's tætte endestillede
blomsterstand og er næsten lige så tæt behåret, men adskiller sig ved at
have O. repens's talrige grentorne og ved, at de fleste veludviklede blade
som hos O. 1'epens er ovale - ikke elliptiske, samt ved at være steril.
L. Ingerslev-I-Iansen.
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Om vor Boloria-Art (Lep.).
Af K. Grot/1.

" om Subspecier« hedder et Bidrag af Georg Christensen i
Flora og Fauna, 1952, S. 43-44. Forfatterf:1n anfører som Eksem
pel paa en Subspecies vor �vloseperlemorsfugl, hidtil kendt som
"arsila.che Esp . « , tidligere som var. af pa.les Schiff. og i nyere Tid
mest som selvstændig Art, saaledes ogsaa af Hoffmeyer og Knud
sen, 1938. Georg Christensen stØtter sig til et Arbejde af B. C. S.
'iVarren: " systematic Revision .of the Genus Boloria«, 1944, hvor
efter vor Boloria-Art som en geografisk Race eller Subspecies af
pa.les Schiff. maa benævnes Bolaria pales ssp. alethea. Hem.
Georg Warnecke, Hamburg, har i den Anledning bedt mig
berigtige Forholdet og har forsynet mig med den fornødne Ori
entering, som jeg herefter følger.
Uden dermed at ville forringe vVarrens værdifulde Udredning
paa anch·e Punkter, hævder 'iVarnecke, at vVarrens Definition af
" arsilache aut. « som Subspecies af pales maa anses for at være
forældet, idet nyere Undersøgelser har godtgjort, at den er en
selvstændig Art. Han henviser til det vigtige Arbejde: A. C r o s
s o n D u C o r m i e r e t P. G u e r i n : "A propos de la divi
Bolo·ria aqu.ilona·ris
sion specifique du genre Bolaria Moore
Stichel en France« ; Revue Frangaise de Lepidopterologie,
Nov. 1947.
De franske forfattere beskæftiger sig indgaaende med vVar
rens Afhandling, men er uenige med ham i at betragte aqu.Uo
IW1'is (alias arsilache aut.) som en Subspecies af pales Schiff. og
anfører vægtige Grunde for, at den er en selvstændig A1t. Bl. a.
har de klækket aqu.il'mw.ris og er i Stand til at give en første Be
skrivelse af dens Larve. 1vled Warren er de enige i, at napa.ea
Hoffmsg. (= isis Hb.) og graeca Stgr. maa udskiBes fra pales som
selvstændige Arter. Det vilde føre for langt at gaa ind paa flere
Enkeltheder; de to Arbejder, det franske saavel som Warrens,
maa læses, og vi nØjes her med at resumere. Napaea Hoffmsg. er
en typisk boreo-alpin Art, idet den flyver i Sydeuropa i Alperne
m. m. og desuden i Sverige og Norge. Den findes højt oppe i
Bjergene og holder sig mest til tørre Steder. Aquilona.ris Stich.
(arsilache aut.) er udbredt i Sphagnummoser i Mellemeuropa
inkl. Frankrig, i Østeuropa (og Asien) samt i næsten hele Skan
dinavien og Finland, baade i Lavsletten og i mindre høje Bjerg
egne, hvor der findes Sphagnummoser. Den naar Alpernes Rand
egne, men gaar ikke op i de højmontane Regioner. Ifølge vVar
rens omhyggelige Genitalundersøgelser findes i Skandinavien,
foruden aquilonaris, kun napaea; hvad der hidtil er gaaet under
-
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Navnet » pales Zappan-ica Stgr. " er i Virkeligheden napaea og en
boreal Form af denne, f. f'1'igido Vilarren.
Navnet » arsilache Esp . « kan desværre ikke mere bruges. Hvad
Esper kaldte arsilache var den alpine pales Schiff., og da Schif
fermiillers Beskrivelse er ældre, er Espers a rsilache et Synonym.
Men Esper havde ogsaa Dyr fra Uffenheim i Franken (Bayern),
altsaa Sphagnummose-Arten, og dem opførte han som »a'l'silache
var. « , u d e n at give dem et Navn. Naar man i den senere Litte
ratur brugte »a·rsilache Esp . « for Sphagnummose-Arten, skyldes
dette antagelig Knoch, der anvendte Navnet for Fonnen fra Har
zen. Det ældste Navn til Erstatning for arsilache autorum. er
aabenbart aquilonaris Stichel (1908). VVarnecke anbefaler, at
man holder sig til dette Navn.
Til Slut nogle Bemærkninger for egen Regning. Hvad der
navnlig interesserer os her i Danmark er, om vor A rt maa regnes
til aquilona'l'is Stich. eller til dens større og kraftigere tegnede
Subspecies alethea Hem. Der er ellers ingen Forskel mellem de
to. Ifølge Wa,rren er aquilonar·is, stort set, Formen Nord for, og
ssp. alethea den Syd for Østersøen; dog findes aquilona'l'-is ogsaa
spredt i det Sydlige, helt ned til Alperne. Om a.lethea siger War
ren bl. a.: »lt extends westward into Denmark . . . « . AquUona.'l'is
er beskrevet efter 3 Stykker fra Gellivara. De nordskandinaviske,
de finske og de nordrussiske Populationer har utvivlsomt nogen
mindre Vingelængde end de danske, men allerede i Sydsverige
er de, ifølge NordstrØm, større og nærmer sig stærkt de sydlige
Former. Warren afbilder nogle nordtyske Kæmpeeksemplarer af
�lethea-Racen, som jeg ikke kender :tviage til fra Danmark. Jeg
skal gengive nogle lVIaal fra det 1viateriale, jeg h:u til min Haa
dighed: Warrens 6 aqtt-ilona.ris fra Nordskandinavien, (han har
ingen fra Sydsverige), og fra Finland og St. Petersburg har en
Forvingelængde (fra Rod til Spids) af 16,5-19,5 mm og gennem
snitlig af 17,9 mm. En Dværg fra St. Petersburg paa 14 mm reg
ner jeg ikke med; Dværge kan forekomme overalt, men mit Sam' menligningsmateriale indeholder tilfældigvis ingen. Endvidere
har han 8 alethea fra Nordtyskland, Harzen og Bayern, som maa
ler 18-24 mm, gennemsnitlig 20,3 mm. Jeg selv har 42 Eksem
plarer, alle fra Fyn, hvis Maal er 17-22 mm, gennemsnitlig 19
mm. Da StrØm angiver 18-21 mm og KlOcker 18-22 mm som
Maal for danske Dyr, regner jeg med, at de fynske Maal svarer
til dem fra hele Danmark. Vi ligger altsaa imellem de smaa nord
skandinaviske a.quilona'l'is og de store sydlige alethea, men
n æ r m e r e a.qttilonaris. Jeg slutter m i g derfor til vVarneckes
Anbefaling at benytte Navnet a.qu:ilona'l'is Stich. for vor Boloria
Art, naar vi maa sige Farvel til det længe brugte Navn » m·si
lache<< .

1 07

Sommerfuglenotitser 1 952.
Af K. Grot/1.

Stauroptts fagi m elaena. n. f. (Billede Nr. l).
Den her, til Sammenligning med et normalt Eksemplar (Bille
de Nr. 2), afbildede melanistiske fa.gi tog jeg den 7. 7. 1952
ved Lys i Svendborg.
Paa Oversiden er den
paa alle Vinger ensfarvet
sortbrun med reducere
de lyse Tegninger, der er
gullige til lysebrune, Brv
stet og Bagkroppen er li
geledes sortbrune med
lyse Haar paa Bagkrop
pens yderste Led. (Den
uregelmæssige lyse Plet
paa Bagkroppen skyldes
Afgnidning af Haarla
get.) Følerne, Skulder
dækkene og Randparti
erne paa alle Vinger er
rustbrune. Paa Undersi
den er Brystet sortbrunt
og Forvingerne mØrke
graa, medens Bagvinger
ne og Bagkroppen kun er
ubetydelig mørkere end
hos normale Dyr.

Rebel har beskrevet en
ab. obscum i Berges
Schmetterlingsbuch, 9.
· Oplag, »med stærkt for
mØrkede, skarpt tegnede
Fm·vinger« . Man maa
gaa ud fra, at ab. obscu
m's Bagvinger ikke er
formørkede; ellers vilde
Rebel have sagt det. Svendborg-Dyret er der
for noget andet, hvorfor
j eg foreslaar at kalde det
1nela.ena.

s.

Proden·i a littoralis Bdv. (= litura F.) (Billede Nr. 3 og 4).
Denne Art, der hører hjemme i tropiske og subtropiske Egne
og er udbredt og mange Steder meget almindelig fra Østasien til
de Kanariske Øer, bliver lejlighedsvis indslæbt til Nordeuropa
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med Frugtforsendelser. Den er een Gang før blevet anmeldt for
Danmark, nemlig af H . P. S. Sønderup i Flora og Fauna, 1926,
S. 51, og den er nævnt af Skat Hoffmeyer i » De Danske Ugler« ,
S. 225, med e t Billede i Teksten, som viser e n mørkere Form,
hvorfor jeg benytter Lejligheden til at bringe Fotografier af et
Par af mine i Aar klækkede lysere og stærkere tegnede Eksem
plarer. Fra et Bananmodneri her i Nabolaget fik jeg 6 Larver, der
var kommet med Bananer fra de Kanariske Øer, og de blev alle
klækkede. Det er sandsynligt, at der var mange flere, men jeg fik
kun de tilfældige Fund. Larverne, der var halv- til næsten fuld
voksne, saa ud som typiske nØgne U glelarver; de var violetgraa
og havde store sortagtige Sidepletter med et gult Punkt foroven
paa de forreste 2 Pletter paa hver Side. Jeg fodrede dem i Be
gyr1delsen med Bananskaller, men da disse hmtigt gik i Forraad
nelse, forsØgte jeg Salat og Mælkebøtteblade, som de imidle1tid
forsmaaede. Selv Pileblade, som jo Sønderup havde anvendt med
godt Resultat, vilde de ikke rØre. Derimod kunde de godt lide
Blade af Vin og af Vildvin, derimod ikke den kendte Stueplante
der gaar under Navnet » Russisk Vin « . Ogsaa Lantana tog de
gerne til sig. Men allerbedst fandt de Behag i Gulerødder, som
de udhulede fra Rodspidsen, og som de krøb helt ind i. Ogsaa
Kmtofler gnavede de paa. De forpuppede sig under Mos og
klækkedes 25 til 27 Dage senere. Sønderups Uttoralis, der stam
mede fra Italien, tilbragte 58 Døgn som Puppe.
Prodenia littoralis kan næppe faa Fodfæste i vmt Klima; ellers
vilde det jo være sket for længe siden. Men da dens indslæbte
Lm·ver om Sommeren udmærket kan tidvikle sig til Sommerfugle
her, er der intet til Hinder for, at Uglen viser sig f. Eks. under
Lysfangsten, naar man erindrer, at :Masser af fordærvede Bana
ner i Aar blev kØ1t ud til Lossepladserne.
Der var forøvrigt mange andre Dyr i Bananklaserne, til Trods
for at disse var pudrede med et DDT-Præparat. Foruden store
Kakerlaker og Edderkopper var der endnu en Sommerfugleart,
hvis Larver levede i individuelle Sække, men ofte selskabeligt,
og som forvandlede Banankødet til en fedtet, sartagtig og ilde
lugtende Masse. J eg fodrede dem med grønne Æltebælge og
klækkede nogle af dem. Det drejer sig om Hofmannophila pseu
dospretella Stt. (bestemt efter Spuler). Den forekommer ifølge
Spuler i Mellemeuropa og i det sydvestlige Rusland; dens Larver
lever >>in einem Sacke zwischen u·ockenen Mehlfriichten« . Der
var mange af disse Larver, og de havnede selvfølgelig sammen
med de Ødelagte Bananer paa Lossepladserne, hvor de kan have
udviklet sig til Sommerfugle. I E ngland oph·æder pseudospre
tella ofte som et farligt Skadedyr (jfr. Woodroffe i Bull. of Ent.
Research, Vol. 41, Pa1t 3, London, Feb. 1951).
Cosy,mbia linea:ria ophthalmaria Obthr. (Billede Nr. 5).
Jeg afbilder denne, vistnok ikke almindelige Form, som jeg
har taget i Svendborg den 9. 7. 1952.

C. S. Larsen.
1874-1952.

C. S. Larsen var født i Faaborg; han stammede fra det kendte

handelshus I. I. Larsen, i hvis ledelse han en årrække tog del.
Men han var uddannet som forstmand og kandidat fra Landbo
højskolen, og i sin alderdom kaldte han sig atter forstkandidat;
han ledede selv driften af sin skov, og fra sit hjem i Odense
nåede han den på cykel.
Tidligere havde han boet i nærheden af Faaborg, og et besØg
hos ham var en oplevelse. Det var lærerigt at se hans spænde
grejer og hans bøger, og det var fornøjeligt at blive kørt ud på
en fangsttur i den flotte landauer. Men nahu·ligvis var det selve
samlingen, der var det interessanteste.
C. S. Larsen var den første danske storsamler; på en tid, da
alle andre nøjedes med få eksemplarer af hver art, havde C. S.
Larsen lange rækker. Han var en ivrig sukkerlokker, og han fik
natsommerfugle sendt fra fyrene og fra andre samlere; han
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erhvervede en række andre samlinger og indlemmede dem i sin.
Vi skylder ham, at de fleste af vore berømte sjældenheder er i
behold den dag i dag. Hans lange rækker var uvurderlige, når
bestemte arter skulle undersØges. Som årene gik, blev de fleste
af hans store sjældenheder fordelt på andre samlinger, men de
havde det godt i de år, de var hos ham.
Alt dette gælder storsommerfuglene, men C. S. Larsens små
sommerfugle var et kapitel for sig. Hans dygtighed til at præ
parere viste sig særlig her; også hans dygtighed til at klække.
Han viste ofte den resignation at blive hjemme og sidde og præ
parere de microlepidoptera, som de fremragende markarbejdere
Sønderup og Guclmann sendte ham. Hans samling af småsom
merfugle blev fordelt mellem museerne i København og Århus,
broderparten til København. Her endte også hans store trope
samling.
Af hans publikationer er micros-fortegnelsen langt den bety
deligste; den er fra 1916 med et stort tillæg 1927, og den afløste
Bang-Haas fra 1875. Hans mindre artikler - i Flora og Fauna og
i Entomologiske Meddelelser - er lettere Stof.
Især i de sidste år vendte han tilbage til dagsommerfuglene og
havde megen glæde af sine solskinstimer i den fynske natur. Han
samlede stadig ivrigt uden dog at give sig ret meget af med de
mangeartede videnskabelige problemer. Han var en meget ihær
dig samler, og som sådan har han været dansk naturvidenskab
en god mand. ·
Sigfred Knudsen. Skat H offmeyer.

Bornholmske fangster 1 952. Trods dårligt vejr, der gang på gang har
stoppet planlagte ekskursioner, er min sæson blevet reddet ved een eneste
aften med godt resultat. Det var i Pedersker den 2. august - og da var det
tordenvejr. - Den aften kom der til lyset: 4 Geleria lineata livomica, 3
CucuWa fmrtdatrix og l Perizoma bifasciata, alle nye for min samling. Des
uden kom der 2 Th. pinivora, l ·pygm.aeola og flere pini, quercus og pigra.
Endvidere galii, populi, pi.nastri og elpenor.
Skarpegade 20, Rønne, 9. l l. 52.
]. C hr. Jensen.

111
En Afvigelse hos Perlemorsommer

B. euphrosyne. Fig. I viser
øverst Undersiden af en nonual B .
euph rosu ne med tydelig sort Plet i
Midtcellen nær Roden af Bagvinger
ne, medens der nederst er vist Under
siden af et Ekspl. - taget d. 2 1 . 5. 49
i Odder - der totalt mangler sorte
Skæl i den tilsvarende Plet.
Fig. II. l, 2, 3 og 4 viser skematisk
Forstørrelse af Eksempler paa omtalte
Pletter hos normale Individer. lvlan
ser den noget varierende Udbredelse
og Placering af de gule, rødbrune og
sorte Skæl, de sidste dog altid som
Dominanter i Helhedsbilledet.
Fig. II. h. og v. viser henholdsvis
hØjre og venstre Bagvingeplet hos
Eksemplaret fra 1 949; ingen sorte
Skæl og kun et Par rødbrune Skæl
cenh·alt i den gule Rodplet paa
Fig. I.
venstre Vinge.
Af samtlige Dyr, unclers9igt dels i private samlinger, dels paa Natmhisto
risk Museum, indenlandske som udenlandske, normale Typer som Aberfuglen

lf.

0.

1.

h.

Fig. II.

v
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rationer, er dette det eneste, jeg hidtil har fundet ganske uden sorte Skæl
paa eller omkring den gule Rodplet.
Afvigelsen er maaske ikke af primær Art, men dog ganske interessant,
da den giver et andet Karakterbillede af Vingens, ja hele Dyrets Underside.
Det skal bemærkes, at Oversiden er helt normal; som bekendt er der ingen
Forbindelse mellem Skælbeklædningen paa Over- og Undersiden.
Skulde en eller anclen Samler støde paa et tilsvarende Dyr i sin Samling
eller ved fremticlige Fangster, vilde jeg være taknemmelig for l'vled
delelse derom.
Randlevvej 49, Odder.

Stig Aagesen.

Oporini'er fra Finlancl. Den finske samler E. A. Heilman sendte mig ca.
200 eksemplarer af målerslægten Oporinia til bestemmelse. De var fra
forskellige egne i Finland.
Resultater var 20 O. christyi Prt., alle fra Niariehavn på Ålandsøerne.
Resten var uutumnata Bkh. Ingen dilutata Schiff. Fannistisk er dette i sin
orden, sml. De danske Målere, s. 86-9 1 : autwn nata går op i Lapland;
begge de to andre arter er tidligere meldt fra Ålandsøerne. Særlig dilutata
larven er følsom overfor nattefrost og dermed den sarteste af de tre arter.
løvrigt forekommer det mig værd at notere følgende.
C h risty i erne var meget ens, lysegrå, svagttegnede. Kun en enkelt havde
de sorte streger på ribberne, der er så karakteristiske for danske christyi.
Den ydre mellemlinje var ret stærkt takket indefter, hvorved dyrene kom
til at ligne dilutata; men den gik altid i en omtrent ret vinkel til kanten,
langt udenom midtpletten. - Jeg havde egentlig ventet, at der trods dette
var dilutata.'er imellem og lavede derfor en del genitalpræparater. Da de
var færdige, tog jeg præparaterne af en dansk dilutata. og en dansk christyi
og tegnede bugpladerne (se målerbogen, s. 87) ovenpå hinanden med
tegneapparat Derefter tegnede jeg finnerne ovenpå igen, og resultatet
efterlod ingen tvivl : alle var oplagte ch ristyi.
De mange a.utwnnata'er var gennemgående store og smukke, skilmende,
stærkttegnede. Et par var hvidgrå med brune bånd, et par havde m·egel
mæssigt mørkere mellemfelt, en enkelt var i retning af de ensfarvet grå
brune eksemplarer fra Fyn og Jylland, som er omtalt i målerbogen s. 89.
Valverne gav mig en lille overraskelse. På mange var underkanten stærkere
kitiniseret end vanligt ,På danske eksemplarer. Derved blev det i og for sig
naturligt, at der i nogle tilfælde fremkom et lille fremspring, ja hos en
enkelt en veritabel • næse • , der hvor de to andre arter har deres spidser. Jeg
har aldrig før set dette, hverken i naturen eller i litteraturen.
'

-

Skat

Hoffmeyer.
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Om Døgnfluen Heptagenia flava (Rostock) 1 877
i Danmark
(Ephemeroptera).
Af Carlo F. ]euseu.

" . . . samt døgnfluen Heptagenia flava« - staar der i >> F. & F . «
1939, p. 7-8, hvor Herman Poulsen i e n artikel: »Insekt-Notit
ser fra Ørre« omtaler forekomsten af forskellige sjældnere insek
ter fra Storaaen ved Ørre og Nybro, og det er alt, hvad der hidtil
er publiceret om denne interessante arts forekomst i Dani11ark.
Da det ved Skern Aa w1dersøgelserne konstateredes, at H epta
genia flava var udbredt over det meste af Skern Aa systemet og
till�ge ikke var særlig sjælden, søgte jeg, ved henvendelse for
skellige steder, at skaffe klarhed over, hvad man egentlig kendte
til artens . forekomst og udbredelse. De oplysninger, jeg herved
kom i besiddelse af, danner gnmcll aget for nedenstaaende over
sigt over H. flava's »historie« i Danmark. Jeg sender her en tak til
lærer M. C. Rye Falkholt, mag. sc. E. W. Kaiser og købmand
Herman Poulsen, for den hjælp de har ydet mig ved at stille
deres notater til min rådighed.
Heptagenia flava blev taget første gang i Danmark af lærer
Falkholt, der i brev af 11. 3. 1952 bl. a. meddeler følgende om
fundet:
» Det første Stk. C? tog jeg i Sommeren 1929 (August) og nævnte
det for Esben-Petersen; men han kom saa ikke ud til mig før i
Forsommeren 1930; det lykkedes os at tage endnu et Stk. ogsaa C?, som E.-P. fik med sig; det er det først bestemte Stykke
frå denne Lokalitet - lige tæt ved det Sted, hvor Holtumaaen
munder ud i Skernaaen. Senere paa Sommeren tog jeg flere
Eksemplarer af begge Køn.<< Derefter nævner Falkholt, at han
har taget den i Skern Aa paa strækningen Brande-Hesselvig,
samt i Holtum Aa ved Holtum Gaard og Tornvig :Mølle.
I sidste halvdel af 1930'erne bliver arten fundet i Storaa, og
herom skriver Herman Poulsen i brev af 27. 8. 1952:
» Desværre er det meget lidt, jeg kan fortælle om Arten, ud
over at den paa det Tidspunkt ikke var sjælden. Jeg tog den
adskillige Gange i min Have, beliggende op mod Aaen ved
Broen i Nybro Mølle. Jeg sendte Vaarfluer o. l. til Findal og
Esben-Petersen dengang, og derfra har jeg Bestemmelsen « .
I juli 1941 bliver der paa foranledning a f natmfredningsraa
det foretaget en tmdersøgelse af Skern Aa, og ved denne lejlig
hed finder mag. sc. E. W. Kaiser larver af denne art dels ved
Skern Aas nedre løb, dels i Omme A a ved Hvollig, og siden 1942
har jeg som tidligere nævnt fundet den over det meste af Skern
Aa systemet. Desuden har jeg fundet den i Linding Aa og i Ky-
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bæk, begge tillØb til Varde Aa. I mag. sc. E . W. Kaisers ret bety
delige samling af Døgnfluer, som er stillet til min raadighed, har
jeg yderligere fundet 2 larver fra Karup Aa ved Hagebro. Da
der i denne samling, der indeholder prøver fra vandløb fra det
meste af Danmark, ikke findes andre eksemplarer end de
nævnte, kunne det tyde paa, at H. fhwa i særlig grad var knyttet
til vestjydske vandløb. Kun fortsatte indsamlinger kan afgøre,
om dette er rigtigt.
Fra dr. phil. S. L. Tuxen har jeg faaet en fortegnelse over
H. flava. i Esben-Petersens samling, der findes paa Zoologisk
J\1I useum. Arten er repræsenteret ved 26 eksemplarer, de fleste
fra Skern Aa og Storaaen, desuden er der 5 ekspl. fra Varde Aa,
Nørholm, samt 2 stk. fra Kongeaa, Villesbøl. Hermed er arten
altsaa kendt fra 4 vandsystemer, der afvander til vestkysten,
samt fra Karup Aa.
Jeg beder dr. S. L. Tuxen modtage min bedste tak for oplys
ningerne.
Heptagenia fla.va. staar H. sulphurea. Miill nær og ligner denne
meget, men vil dog altid let hmne kend�s paa den tydelige
mørkebrune mediane længdelinie paa bagkroppens overside, et
kendetegn, der kan bruges, baade naar det drejer sig om larver,
subimagines og imagines, dertil kommer, at H. flava. gennem
gaaende er større og kraftigere bygget.
Det synes mærkeligt, at hverken Esben-Petersen eller Findal
har fundet anledning til at give meddelelse om denne arts fore
komst i Danmark, saa meget mere som det drejer sig om en af
de arter, der har deres nordgrænse her. Den kendes saaledes
hverken fra England eller Fennoskandia, men forekommer i Hol
land, Tyskland (saa langt mod nord som til Hamborg (Ulmer
1927)), og Rusland.
H. flava har ll.er i ;landet en meget lang flyvetid, jeg har taget
den fra omkring l. juli til ca. l uge ind i oktober, men flyvetiden
er paa sit højeste i august, og den maa saaledes nærmest betrag
tes som en sensommerfonn. Falkbolt angiver dog, at flyvetiden
er fra l. juni, hvilket sikkert skyldes unormalt tidlige individer,
da de fleste larver paa det tidspunkt endnu er ret smaa. Paa den
anden side er flyvetiden i Tyskland (Schoenemund 1930) maj
august og i Mellemeuropa (Ulmer 1929) juni-september.
Den flyver paa varme, stille dage, skriver Falkholt, selv har
jeg ikke set arten » danse « , kun taget enkelte <j><j> ved solnedgang,
naar de kom flyvende op mod strØmmen, derimod har jeg taget
adskillige eksemplarer i træer og buske, der voksede ved vand
løbet. I almindelighed skjuler de sig under bladene og endnu
oftere i græsset under buskene. Man ser i det hele taget ikke
meget til imagines, men antallet af larver viser, at den er tal
I�igere end fund af imagines tyder paa.
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Klækning af larver i aquarium er ret vanskelig. Dyrene lever
tilsyneladende i bedste velgaaende indtil sidste hudskifte. Naar
dette skal finde sted, stiger larven op til overfladen og her rev
ner larvehuden; men naar dette stadium er naaet, er det, som
den ikke har kræfter til at frigØre sig fra larvehuden, og den
dør ret hurtigt, et forhold som ogsaa er iagttaget andetsteds
(Schoenemund 1930). Hvis de samme vanskeligheder gØr sig
gældende i naturen, er det nmaske forklaringen paa den store
forskel i antallet af larver og imagines.
Tæl'm, okt. 1952.

Stor Tornskade (Lanius e. exenbitor L.)
som ynglende øst for Tarm.
Af Carlo F. ]euseu.

Stor Tornskade, der i de sidste 20 aar har sØgt at vinde indpas
som ynglefugl i Danmark, yngler sikkert nu hvert aar her i lan
det, selv om dens forekomst endnu er præget af en vis ustadig
hed, idet den snart dukker op et sted for at yngle et aar eller to
og saa forsvinder igen ligesaa pludselig, som den kom.
Der er dog næppe tvivl om, at Jyllands oligotrofe omraade
med afvekslende heder og plantager, øver en vis tiltrækning
paa denne art; og det er sikkert her, den først og fremmest vil
søge at slå sig ned som ynglende.
Paa hede� og plantageomraaderne mellem Tarm og Hoven
synes Stor Tornskade at have gjort sit store fremstød i aarene
1940-43, hvorefter den igen er forsvundet fra egnen som yngle
fugl for i de følgende aar kun at vise sig som en noget uregel
mæssig træk- og vintergæst lviuligvis har den dog, som det vil
fremgaa af det følgende, forsøgt et » CO?ne back« i 1951-52.
Det var i 1940, jeg første gang konstaterede deru1e a1te tilstede
værelse som ynglefugl her paa egnen. I tiden april-juni havde
jeg flere gange bemærket en enlig fugl, der holdt til paa hede
strækningen langs Vejle landevej (Tarm-Stoustrup Hede) 3-4
km øst for Tarm. Da jeg aldrig saa mere end een fugl, regnede
jeg egentlig med, at det drejede sig om et oversomrende individ.
Stor var derfor min overraskelse, da der cl. 2. 7. var ikke mindre
end fem fugle paa lokaliteten, nemlig en gammel og 4 lige ud
fløjne unger. At ungerne lige havde forladt reden fremgik tyde
ligt af, at de endnu ikke var helt sikre i flugten, ofte fløj de
først op, naar man kun var et par meter fra dem for i lav vak
lende flugt at flyve et ganske kort stykke og saa atter slaa sig
ned. Et par dage efter - d. 4. 7. var jeg atter paa stedet, men
saa kun en af de gamle fugle; ungerne var borte, sikkert trukket
længere ind paa heden. Reelen fandtes i en grenvinkel tæt ind
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til stammen ca. 4 m oppe i et af de ca. 40-aarige grantræer, der
dengang dannede alle langs Vejle landevej fra Tarm til Hoven
og videre. Under reden fandtes rester af et firben og en gulspurv.
I 1942 ynglede Stor Tornskade paa heden lige vest for Sdr.
Green Plantage ved Hoven (13 km fra Tarm). 6. 5. sad en enlig
fugl i plantagens vestlige udkant, 15. 7. sad en unge i vejgrøften
ved 13 km stenen. Ungen var antagelig ved et uheld kommet frf!
reden, da den endnu ikke var flyvedygtig, men en af de gamle
opholdt sig hele tiden i nærheden af den. Desværre havde jeg
ikke tid til at søge efter reden og kom først tilbage til stedet den
21. 7. l gammel og 2 unger fløj da omkring stedet, og en unge
laa dræbt paa vejen, antagelig kørt over af en bil. Ogsaa her
fandtes reden i et vejtræ, og den var baade i udseende og an
bringelse en nØje kopi af den førnævnte.
Ved en lille plantage paa Gundesbøl Hede - 12 km ø. f. Tarm
- traf jeg 22. 6. 1943 en stor Tornskade, der opførte sig meget
uroligt, og tidspmlktet taget i betragtning er der næppe tvivl
om, at der har været rede i nærheden.
20. 7. 1943 sad 2 fugle i den Østlige udkant af Haarkær Plan
tage (syd for Hoven) ved vejen til Nr. Urup. Den ene af fuglene
havde føde i næbet, de var begge meget urolige, saa det har
sikkert været et ynglepar.
Der gaar nu otte aar, hvor jeg ikke ser noget til Stor Torn
skade i yngletiden, men fra begyndelsen af marts til midten af
maj 1951 ses gentagne gange en enlig fugl paa Tarm-Stonstrup
Hede c. l km syd for det sted, hvor arten havde rede i 1940.
Efter midten af maj ses fuglen ikke mere før i april 1952, hvor
den opholdt sig paa samme sted som aaret før. Ogsaa denne
gang forsvinder fuglen i maanedens løb. De kommende aar vil
vise, om det har været et forsøg paa at vende tilbage til dmme
lokalitet, der synes at være vel egnet som yngleplads for Stor
Tornskade. Ganske vist er vejtræerne nu borte, men heden er
omgivet af smaa plantager, og paa selve heden vokser spredte
buske og smaatræer af gran og fyr.
.
Da Stor Tornskade ogsaa paa trækket synes at være noget
ukonstant, kan følgende data maaske være af interesse:
19. 10. 1932, l over Ulkjær JYiose s. f. Bording; 7. l. 1939, l i
Ry Sønderskov ved Hjasbæk; 26. 8. 1940, 2 s. f. Egvad Kirke
(s. f. Tarm); 12. 10. 1940, 2 i Nr. Bork; 22. 10. 1940, l ved Vester
gaards Plantage, Vallund pr. Ølgod; 7. 11. 1944, l i vestl. udkant
af Hesselvig Plantage; 23. 10. 1945, l over Stoustrup Hede; 26.
9. 1946, l set paa Tarm Hede; 12. 1 1 . 1946, l i Harreskov Plan
tage ved vejen Kibæk-Studsgaard; 13. 11. 1946, l i Dejbjerg Pl.;
14. 3. 1947, l over Brosbøl s. f. Tarm; 23 . 10. 1949 og 5. 3. 1950
saas l over Tarm Kær; 26. 2. 1951, l over Tarm Søndermark;
l. 10. og 2. 10. 1951 opholdt l sig ved Varisbøl s. f. Tarm.
Tann i okt. 1952.
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Rågø Sand.

(Fortsættelse frn Flora og Fnunn 1951,

Af L.

Kring.

s.

ll)

Både vest- og østenden af RågØ Sand nærmer sig mere og mere
til de nærliggende Øer. Til RågØ Kalv er vandet nu ganske lavt
og indsnævres ved tilvækst til begge Øer. Efter målebordskortet
1942 var der godt 700 m til RågØ, i 1952 var afstanden næppe
500 m.
Plantevæksten var i 1951 og særlig i 1952 efter stedets forhold
meget yppig. De tidligere nøgne strækninger på begge sider af
gabet var nu ret tæt beklædt med Strand-Ræddike og andre
arter. Frodigheden skyldes vel især den store mængde regn, der
især i sommeren 1952 har tilfØrt planterne ferskt vand i rigelig
mængde. I 1951 var der 8 ny arter og i 1952 yderligere 7, mest
mark-ukrudt som tidsler, Flyvehavre, Nat-Limurt og Sort Nat
skygge. I 1952 var de første Star-arter kommet, nemlig Kær-Star,
der 28/7 så ynkelig ud med alle bladspidser visnede, og Sand
Star, der Øjensynlig befandt sig udmærket.
I 1951 havde jeg lejlighed til at besøge Rødsand, fra >>Vestre
Mærker« til henimod Gedser, og i begge år var jeg ude på en
lille nydannet holm nord for RågØ Sand. Her var henholdsvis
7 og 12 arter og på Rødsand 14, hvoraf et par er hjemmehørende
på dyrket mark. På denne gamle dannelse er naturforholdene
noget barskere end på Rå:gØ Sand. Gennem mine noteringer alle
disse steder er jeg blevet i stand til at skønne over plantearternes
hårdførhed overfor vandets angreb her omkring Lolland. Den
plante, der står yderst, er ubetinget Sodaurt På de første 50 m af
den lange tange, hvor vi gik i land på Rødsand, var der kun den,
og på en anden af Rødsanels holme, hvor det areal, der ikke var
glattet ud af opløbet, var ganske smalt, var der 4 store eksem
plru·er af Sodaurt og intet andet. Nr. 2 er Spydbladet Melde. Ved
læsiden af RågØ Sand går flere planter tæt ned til vandet, især
Strandgåsefod, men også Strand-Melde og Melet Gåsefod går
yderligt. Plru1ter som Strand-Kamille, Strand-Ræddike, Kruset
Skræppe, tidsler og de fleste andre holder sig længere fra kanten.
Af græsserne står Marehalm her yderst, kun et par steder er
den ellers hyppige Sivbladet Kvik og dens bastard set nær nord
siden. Her er vist en modsætning til dens placering ved Vester
havet. Hjelme holder sig mere på det tørre, men har først det
sidste par år nået at komme i blomst.
Det ligger nær at antage, at planterne er kommet til RågØ
Sand som frØ, båret af vind eller vand. Op mod 1 l 5 af de i alt
noterede 70 atter er forsynet med flyveredskaber, for de flestes
vedkommende fnug. Disse kan vist alle flyde, i det mindste de
kmte sh·ækninger fra RågØ eller RågØ Kalv.
Angående frøs flydeevne foreligger der fra klitinspektør An-
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dreasen en redegørelse fra 1861. I E . V\Tannings værk om klittens
og strandens planter er der gjort rede for flere arters forhold, og
jeg har i de sidste 3-4 år prøvet en hel del atter.
Der er en del af strandplanternes frø, der kan flyde, men langt
færre, end man skulle tro. For de to vigtigste familier, græsserne
og salturterne, gælder som regel, at frøene ikke kan flyde. Men
hvis græssernes frø er omgivet af avnerne og tØrre, går det for de
fleste, og hvis salturternes frugtnøgler får lov at tØrre nogle dage,
kan de holde sig flydende en tid. Strand-Beden f. eks. kan i tØrret
tilstand flyde op til en halv snes dage, og det er jo tilstrækkeligt
for Storebælts og Smålandshavets område. Vanskeligheden lig
ger i, at de sent modnende frugter kan blive soltørrede.
Men tilbage er en hel mængde arter, hvis frØ ikke kan spredes
ad disse veje, f. eks. vore kornsorter, og dog er de alle fundet på
RågØ Sand. Når Alm. og Italiensk Rajgræs er vokset op ved
siden af en » gryde« , kan det naturligvis tænkes, at frøene er drys
set ud af en strandjægers bukseopslag, men ellers spiller menne
sket vist ingen rolle som frøspreder her. Men det gØr fuglene.
Frø kan vel hænge ved fjer eller ben, men det har næppe større
betydning. Om fuglene som frøspredere har Aug. Heintze artik
ler i >> Fauna och Flora « . Efter ham kan enkelte frø, f. eks. af
Hønsegræs, passere uskadte gennem småfugles fordØjelseskanal.
Men størst betydning har fuglenes gylp. Der kommer vel ikke
ret mange sang- og spmvefugle til RågØ Sand, men så mange
flere vade- og svømmefugle. " !vian kan tryggt påstå, at alle
smarre vadare aro af vikt for spridningen af vatten-, myr- och
strandvaxtor både på kortere och langere afstånd," skriver A. H.
i F. o. Fl. 1917.
Bådfører Sigfred Christensen formodede, at mågegylpene var
af stor betydning for spredning af større frø, og fra vægter Lind
hardt Hansen har jeg fået et mågegylp, der indeholdt ikke min
dre end 19 hvedekorn, nogle af dem var der dog » bidt« stykker af.
Der er altså muligheder nok for, at frø kan komme til revet,
og i ticlens løb vil så godt som alle mere almindelige arter blive
ført dertil. Et andet spØrgsmål er, hvilke planter der kan holde
sig der og formere sig uden ny tilførsel. Det er ikke let at afgøre;
jeg kan dog allerede udpege nogle a rter, som har formeret sig
ved frø på øen: Strand-Kamille, der i 1951 stod i flere rundagtige
grupper, Hønsegræs (Polygonum ·neglectum), Nat-Limurt, Ka
nadisk Bakkestjerne, l\llelet Gåsefod og Marehalm. For de plan
ters vedkommende, hvis frø kan spredes over et stort område, er
det som regel vanskeligt at se, om de nye planter skyldes ny
tilførsel af frø eller ej .
For mig har det været en overraskelse at se så mange mark
arter trives ret godt på RågØ Sanels noget saltholdige og magre
jordbund.
DP-t kunne være af interesse at følge plantebestanden gennem
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en længere årrække og se, hvilken planter der kan være fast
bevoksning, og hvilke der vil optræde som mere eller mindre
flygtige gæster.
Sommerfuglenotitser fra Østjylland - især fra Mols. Der er ikke meget
at berette om fangsterne her på Mols i år, dels fordi jeg ikke har haft megen
tid til at fange, dels har sæsonen ikke været den bedste. Jeg var sammen
med cand. pharm. Niels Møller, Lemvig, da han ferierede her på Mols i
sommer. I det følgende skal nævnes nogle af årets bedre dyr.
Provstegård, Mols, 12. 5., l stk. glauca. Strandkjær, Mols, 7. 6., l stk.
fili.gmm::t og 5 stk. serena, der ikke er set her siden 1945. Bogens sø, 28. 6.
2 stk. pastintun (Møller). J eg tog selv 2 stk. af denne art v. Strandkjær.
Fjeldskov, 29. 6., l stk. A . hepatica (tincta) samt en del aberrative B.
repandata. l stk. B. secum:laria v. Femmøller, hvor Richard Hansen, Århus,
ligeledes fik l stk. Ved Fjeldskov toges 2. 7. flere stk. af B. fontis, A. emor
tLtalis, R. strigula, B. crepuscularia og O. melagona, af hvilken der ialt blev
taget 20 stk. Den 3. 7. tog Møller l larve af B. zonaria ved Bogenssø. Den
er ikke taget her før. Fjeldskov, 4. 7., melagona. 5. 7. Skærsø, Mols, l stk.
S. ocellatrts, af hvilken der i de sidste år er taget en del. Ifølge Hoffmeyer
og Knudsen 1938 skulle den ikke findes på Djursland. ø 6. 7., Bogens sø, 9
stk. T. pastimnn (Møller). 7. 7. var vi ved Skødshoved for at se efter -ve rna 
IW, men fandt for 3. gang ingen. Vi tog en del sammenspundne sølvpoppel
blade, men ved klækning kom en grå mieros i mængde. Jeg fik derimod en
fin bifido på lygten. 8. 7., Femmøller strand: Møller kætsede en mængde
muscaefol'ln is på engelskgræs. 9. 7. toges ved Løvenholm og Fjeldskov
melagona, melanaria og l-nignnn. 10. 7., Bogenssø, fik jeg en del T. pasti.
nwn. 1 1 . 7. ved Provstegården gav: ochmcea, l-n ignnn og vistnok det første
stk. P. coenobita, der er taget her. Vi havde således et ret godt udbytte af
.
Møllers ferie. Særlig bemærkelsesværdig er det, at T. pasthwm., der er ny
for Mols, synes at have fået godt fodfæste her; det er en vanskelig lokaLtet
med knæhØj lyng, brombær og nælder, den særlig ynder. I 1951 tog Møller
et enkelt stk. ved Strandkjær. Derimod svigtede lutulenta, idet vi kun fik
2 stk. 6. 9. var jeg med på en tur i Hammer bakker efter celsia, men det
blev for mit vedkommende en skuffelse. 13. 9. tog jeg atter derop og tog
sammen med Gram-Larsen, Ålborg, nogle stk. - for mit vedkommende
7 stk. celsia og en del caecim.::tcula. Oktober gav fuscantaria og de �æd
vanlige efterårsdyr, hvorimod templi ikke blev fundet trods rigeligt med
bjØrneklo. A. Rasmussen, Kragkjær, har taget en del larver, der dog alle
var stukket; men det mærkelige er, at han har fundet dem i stiverne af
blomsten. Endelig er C oUas edusa set ved Strandkjær.
Lærkefalken er set mellem Grønfeldt og Egens, Mols.
Femmøller, 28. 10. 1952.
•

I Spinderbogen
•

«,

'�' · Dannerfiord.

1948, står om ocellatus: udbredt over hele landet. Red.
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Nye fund af ferskvandscopepoder fra Danmark
A f Ulrik Roen.

(Københavns Universitets Ferskvandsbiologiske Laboratorium, Hillerød)

Siden Søren Jensen omkring aarhundredskiftet undersØgte den
danske ferskvandscopepodfauna, er der ikke i det vestlige Dan
mark foretaget tmdersøgelser med henblik paa disse dyr, udover
Wesenberg-Lunds undersøgelser over plankton copepoderne.
Paa Bornholm er en undersøgelse foretaget, dog kun for Cyc
lopidernes vedkommende. Derudover kan man i den ferskvands
biologiske litteratur finde oplysninger om fund af disse dyr i for
bindelse med fannistiske undersøgelser. Det kunne derfor ikke
undre, at jeg under studier af ferskvandscapepodernes biologi
fandt flere arter, som ikke var taget i Darunark før, eller som kun
var taget en enkelt gang. Skønt en redegørelse for de fleste af
disse arters biologi senere vil fremkomme, mener jeg dog, at det
er rimeligt for dette tidsskrifts læsere at fremkomme med denne
meddelelse.
l. Heterocope saliens (Lilljeborg). (Copepocla calano'ida, Fam:
Tønwri.clae) .
Denne vor største fritlevende ferskvandscop�od har jeg fundet
i Troldsø, en hØjmosesØ i Palsgaarcl skov, lige syd for Hampen sø,
Jylland. Tidligere er den kun taget et par gange omkring 1920 af
professor C. Wesenberg-Lund, dels paa en lokalitet i Skjernaa
dalen, som nu er ødelagt, dels paa dybt vand i Silkeborgsøerne.
Arten er let kendelig, dels paa sin størrelse, 4-5 mm, dels paa
sine farver: kroppen fløjlssmt, antennerne paa den inderste halv
del smte, paa den yderste røde, benene og bagkroppen emalje
blaa. Arten er i Troldsø en sommerform, der som voksen fore
kommer fra slutningen af maj til omkring l. oktober. Æggene,
der aflægges enkeltvis, overvintrer.
2. Eurytønwra velox (Lilljeborg). (Copepoda calanokla, Fam:
Tønw ridae).
Denne art er ligeledes fundet et par gange før af Søren Jensen
omkring 1896 i botanisk haves dam i København, men er ikke
senere genfundet og synes nu at være forsvundet derfra. Paa en
exeursion med dansk naturhistorisk forening d. 26. 10. 1952 til
Amager fælled genfandt jeg arten i en lille, lavvandet strandsø
ca. lO m fra bredden af Kalveboderne. Vandet i sh·andsøen havde
en saltholdighed paa 8 ° l0 0 , mens saltholdigheden i Kalvebo
derne var 9 °l0 0 . Omkring lokaliteten fandtes bevoksning af
strandkogleaks (Se-h-pus mariUnms L.) og tagrØr (Phragm,ites
commnmis Trin.). I vandet fandtes en tæt bevoksning af traad
alger. Faunaen i strandsøen var svagt brakt til rent ferskt præget.

·
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Saaledes fandtes flere· larver og voksne af vandkalven Agabus
bipustula.tus (L.), dafnien Da.phnia pulex de Geer, musUngekreb
sen Cypri1wtus salin:u-s (Brady) og capepoderne Cyclops (Mega
cyclops) virid-is (Jmine) og Cyclops (Dia.cyclops) bicusp-iclatus
oclessanus Schmankewitsch (om denne sidste se senere). Ude i
stranden var faw1aen rent marint præget, saaledes fandtes bør
steormen Nereis diversicolor 1vhill. og slikkrebsen Corophiu.m
valutator (Pallas). Eu.rytemora velox blev fundet i mange eksem
plarer, baade i unge stadier og som voksne. Der blev fundet flere
hunner med ægsække, hvori der var op til 35 æg. Arten var let
kendelig, dels paa grund af sine hwtige spring i vandet, dels paa
grund af sine grønne ægsække.
3. Cyclops (Diacyclops) bicuspiclatus oclessantts Sclmlanke
witsch. (Copepocla. cyclopoida, Fam: Cyclopidae.)
Denne varietet blev taget sammen med Ewrytemora. velox.
Tidligere kendtes den her fra landet kun paa Bornholm, hvor den
blev taget i nogle brakvandspytter i 1949 af Dr. K. Lindberg.
Den kendes fra hovedarten, der er meget almindelig her i landet,
paa, at den kun har 14 led i l. par antenner, mens hovedarten
har 17 led.
4. Cyclops (Dia.cyclops) bisetasus Rehberg. (Copepoda cyclo
poida, Fam: Cyclopiclae.)
Denne lille mt, 0,7-1,0 mm, er her tidligere kun kendt fra et
tilløb til Susaa, hvor den er blevet taget af professor Kaj Berg.
Jeg har fundet den paa to lokaliteter i Jylland, dels paa en eng
mellem SlaaensØ og Borresø, og dels paa en mose ved Salten.
Begge steder blev den fundet i udtørrende pytter, og det viste
sig, at saavel æg som unger og voksne var i stand til at klare en
tørkeperiode - naar blot de kunne undgaa fuldstændig udtør
ring - ved at ligge i fugtigt mos eller ved at blive dækket af slam.
Skønt arten er saa lille, er den dog ikke vanskelig at opdage, idet
den er mælkehvid.
5. Momria brevipes (G. O. Sars). (Copepoda lwrpacticoida.,
Fam : Ca:nthocarmpNclae.)
Denne vor hidtil mindste copepodart, 0,4-0,6 mm, der er ny
for Danmarks faw1a, er fundet i en lille bæk, Rødebæk, der løber
u:l i Borresø, en af Silkeborgsøerne, samt i en lille, med tørvemos
bevokset eng, som denne bæk løber igennem. Bestemmelsen af'
arten er venligst foretaget af Dr. Karl Lang, Nahu·historiska
Riksmuseum, Stockholm. Arten er ikke, som de fleste andre
copepoder, til stadighed bundet til vand, idet den ofte kryber
rundt paa tørvemos og lignende, blot det er fugtigt. Jeg har fw1det voksne dyr fra november til maj, og i denne tid flere hunner
med ægsække indeholdende ganske faa æg. Resten af aaret har
jeg kun fundet ungdomsstadier, men fra lokaliteter i udlandet

vides, at artens forplantningsperiode kan ligge paa andre tider
af aaret.
:M eningen med disse meddelelser skulle være at vise, hvor ofte
man kan finde nye og sjældne capepodformer i Danmark. Særligt
ligger der et stort, meget daarligt undersøgt arbejdsomraade i
vore mosers tørvemosbevoksninger. Især i Sverige har man
paa saadanne steder fundet en mængde former, som tidligere var
næsten ukendte. Det ville være glædeligt, om dette arbejde ville
blive taget op.
Summnl'Y·

In the present artide some copepods, new or rare to Denmark,
are recorded. Heterocope saliens (Lilljeborg) is found in a
sphagnum-moor, Emytomora velox (Lilljeborg) and Cyclops
(Diacyclops) bicuspidatus odessanus Schmankewitsch are found
in a pond near the shore, at a salinity o f 8 °/11 0 . Cyclops (Diacy
clops) bisetasus Rebberg is found in two temporary pools in Jut
land. Moraria brevipes (G. O. Sars), which is new to Denmark, is
found in a littie brook and in the sphagnum araund it.
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Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster.
7/4 1951. Generalforsamling paa Hestaurant >> NF« .
Formanden bød de ca. 50 Medlemmer, der var mødt, velkom
men og aflagde Beretning for Aaret 1950/51 til Dato: I det væ
sentligste en Oversigt over Begivenhederne, som tidligere med
delt. Derefter aflagde Kassereren, Lærer Folmam1, Hegnskab,
der godkendtes.
Valg: Lærer Fobnann og Trafikkontrolør Petersen blev gen
valgt til Bestyrelsen. Hevisorer: nyvalgt blev cand. pharm. Erik
Pyndt og Boghandler Børge Pyndt - begge Nykøbing F.
Derefter gennemgik Formanden Turene for 1951: 22/4 Had
sted Moser, 20/5 Pomle-Nakke, 3/6 Nattur til Maribo Sø, 10/6
VejrØ, 26/8 Vintersbølle, 23/9 Svampetur til Næsbyholm Stor
skov. Efter en kort Diskussion blev alle Turene vedtaget.
Medlemstallet var pr. l. Jan. 1951 151 og pr. 31/12 140. Til
bagegang paa 11 Medlemmer.
Efter Generalforsamlingen viste Lærer Folmann en glimrende
naturhistorisk Film. Der blev sluttet af m ed Kaffebord.
-

Dyhkiær.

20/5 til Pomlenakke. Ca. 40 deltagere samledes ved engen syd
for Hesnæs. Nordøst for Resnæs sås Liden Vintergrøn og Katte
fod; et par unge piger kom med en stor håndfuld Vild Tulipan,
plukket ned mod stranden. I Resnæs var der på en vejkant noget
Hamsløg og et andet sted Tråd-Ærenpris (Veronica filiformis),
der nu findes forvildet mange steder nær haver. Flere steder sås
Gold Potentil, ved sb·anden A sparges, Strand-Ært og Læge
Stenfrø. I skoven bemærkedes Tredelt Egebregne. Af Stor Gøge
rut var der kun eet eksemplar tilbage. Stedet er overtrampet,
men nu bliver der forhåbentlig sat hegn om den. Ved et vandløb
voksede Elfenbens-Padderokke, Vand-Brumod og Lund-Fred
løs. Ved Halskov Vænge besås Nordisk Hadeløv, Flipkrave og
Vår-Ærenpris.
L. Kring.
10/6 til VejrØ. 75 deltagere steg i land efter en fire timers sejl
tur fra Nykøbing. For ca. 125 år siden kom acessor Kastrup Lund
til øen fra Fyn. Hans gård, Nygård, på toppen af øen er i fynsk
stil: lave bindingsværkshuse med en stor gårdsplads, og det
er nok også hans fmtjeneste, at der nu er så mange levende hegn
mellem markerne og en egeskov med næsten uigennemtrængelig
underskov vest for gården, hvis marker nu for størstedelen er en
frugtplantage. Al dem1e træ- og buskvækst giver Øen et hyggeligt
præg, ikke mindst som nu, da hvidtjørnen stod i blomst. Længst
mod sv. er en sandet, flad sb·andmark, » Hedet<<, med J.idt vanb·e-
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ven Lyng, og mellem den og den højere del en sumpagtig sb·æk
ning. Der er land, der aldrig har været opdyrket, der er dyrkede
marker og sh·andenge. Dette afvekslende landskab er vokseplads
for en meget artsrig flora. C. C. Christensen fandt i 1898 242
a1ter; ved mine undersøgelser i 1946 og 48 supplerede af cand.
mag. V. J. Brendegård og ekskursionen 10/6 er listen forøget med
omtrent 100 arter, enkelte er dog udspaltninger. Den er dermed
i forhold til sin størrelse langt artsrigere end de andre Øer i Små
landshavet. Hele 13 a1ter er ikke noterede fra de andre Øer i
Smålandshavet, og een, Sh·and-Ært, er ikke hidtil kendt fra
andre steder på Lolland med omliggen<;le småøer.
De fleste lokaliteter blev gennemgået. » Redet«s nordvestlige
del blev undgået af hensyn til et par rugende Ederfugle . .
Af mindre almindelige planter kan nævnes: Eng-Byg, Liden
Vandarve, :tviandstro, Strandkål, Salep-GØgemt, Liggende Peri
kon, Sb·andbede, Kalmus i krans omkring en dam, Jomfmkam,
Hjertespand, River og Gærde-Kørvel sås flere steder, det samme
gjaldt Stribet Kløver. Gold Byg stod på et dige, og et sted lå de
spæde stængler af en Silke, som jeg tidligere har bestemt som
Humle-Silke. Den havde endnu ikke begyndt sin tilværelse som
snylter. Udspærret Dværgbunke, der ellers ikke findes på små
Øer, så vi et par steder. I » Valodias« have stod Kors-Vmtemæll<,
Sæbemt og spæde kimplanter af Pigæble. Skærmblomsh·et Fug
lemælk var forvildet et par steder, og på den lille kirkegård vok
sede M a1ts-Viol. Langs Nordvestkysten var der mængder af Vår
B,randbæger, og et sted, hvor den voksede sammen med Klæbrig
Brandbæger, var der bastarder mellem de to arter.
Bestyrer Hansen, Nygård, og gdr. Brøndegård med sønner
modtog og ledsagede os, og senere var de væ1ter ved et bug
nende kaffebord. Det var ikke så mærkeligt, at de ved bortsej
lingen fik et hurra som ringe tak. Vejret var overskyet, og under
hele hjemturen småregnede det.
L. Kring.
Ekskursion til Vintersbølle skov 26/8 1951. 18 deltagere. Efter
ankomst til Vordingborg slotstorv besås den derved liggende
slotshave og terrænet omkring ruinerne. Efter en times tid folt
sattes langs stranden til Marielyst, i hvis kostald man søgte ly for
en heftig og langvarig byge, som delvis ødelagde resten af turen,
da det derefter var alt for vådt i skovbunden. Der blev dog på
turen fundet:
Tornet salat (Lactuca scariola), Kær svinemælk (Sonch us pa lu 
ster), Dunet vejbred (Plantago media), Bredbladet klokke (C([Jm
panula latifolia), Bittermælk (P·icris hiemch:ioides), Smt flad
bælg (Lathyrus niger) i mængde både i Vintersbølle skov og
Marielyst skov, sidste sted også mange Blåtappet kohvede (Me-

F LO RA O G FAU NA
5 8. A A R G A N G

U DG I V ET A F

NATU RH ISTO R I S K F O RE N I N G
F O R J Y L LA N D
MED STØTTE AF UNDERVISNINGSMINI ST E R I ET

R E DAKTION :

S I G FR E D K N U DSEN

l 9 5 2

I K O M M I S S I O N H OS P. H A A S E & S Ø N , K Ø B E N H AV N

CLEMENSTRYKKERIET 1/S
AARHUS

I N DH O LD S FO RTE G N E LS E
DirektØr Svend Andersen (m. Fotografi).
Af hot. Konservator K. vViinstedt
Fremmede planter på gødningsbunker. . . . . Af Viceinspektør L. Kring
J. P. Kryger (m. Fotografi) . . . . . Af HØjesteretsdommer Victor Hansen
Samler Kragerne (Corvus comh: L.) vinterforråd?
Af Bladhandler J. Chr. Jensen
Meddelelser om fugle på Bornholm (3 III.) . . . . Af Lektor Arne Larsen
Sommerfugleberetning fra Horserød 195 1 . Af Lagerforv. John Jensen
Storken (Ciconia a lba L.) på Fyn (m. 2 Kort). Af Lærer H. Jacobsen
Sommerfugle paa Lolland-Falster. . . . . . . . . Af cand. pharm. E. Pyndt
Sphecia crabron iformis Lewin. . . . . . Af Viceinspektør P. L. Jørgensen
•Fuglebidte• Sommerfugle (3 III.) . . . . . Af Redaktør Sigfred Knudsen
Ahornuglen (Aeranyeta aceris). . . . . . . . . . . . . . . . . Af Erik Christensen
Lidt om microslitteratur. . . . . . . . . . . . . . . Af cand. mag. T. W. Langer
Nyt om Calotaenia celsia.
Af Bogbinder A. Sørensen og Civiling. C. H. Aastrup
Om Gøg og Gøgemoder. . . . . . . . . . . . . . . . . Af Sv. vVilladsen Nielsen
Otn Subspecier. . . . . . . . . . . . . . . . . Af Manuduktør Georg Cluistensen
Havedderkoppen (Nymphan grossipes) og Caprellen (Proto peclata)
(l III.). Af Unnager Hj. Ussing
Afvigenele Ringspinderformer ( l Ill.) . . . Af Reelaktør Sigfred Knudsen
Afvigenele Sommerfugleformer fra Odderegnen (3 III.).
Af Tegner Stig Aagesen
Musenes Udbredelse i Danmark (m. 11 Kort). Af mag. scient. E. Ursin
Tæppemuslingen (Tapes p ullast.ra) ved Aarhus (l Ill.).
Af Kommunelærer Knud Christensen
Ny dansk Sommerfugl: Tomcampa craccae F. Af Red. Sigfr. Knudsen
Seclhw biittneri Her. på Bornholm . . . . . Af Bladhandler J. Chr. Jensen
Nogle noter om den maritime fauna på Skarreklit, en naturlig vestjysk
klippebiotop (2 III.). Af stud. mag. W. K. Ockelmann
Uldhaandskrabben, E1'iochei1· si.nensis M .-Edw. (2 III.).
Af Fiskeribiolog, mag. scient. C. V. Otterstrøm
Strigilis-gruppen i Finland og Danmark.
Af Biskop, Dr. theol. Skat Hoffmeyer
Eupithecia inturbata Hb. i Jylland. Af Bisk., Dr. theol. Skat Hoffmeyer
Omkring To:rocampa craccae . . . . . . . . . Af Førstelærer Høgh Jacobsen
Brugden (Cetorh i n us maximus (Gunnerus)) fra Dybsø (2 III.).
Af Fiskeribiolog, mag. scient. Knud Larsen
Stor makrel (Scomber scombrus L.) fanget v. Bornholm (l III.).
Af Fiskeribiolog, mag. scient. Knud Larsen
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Stor stalling (Thy mallus thym allus (L.)) fra Gudenå.
Af Fiskeribiolog, mag. scient. Knud Larsen
Isfugl ved Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Af Lektor Harald Jørgensen
Abeblomsten, Minwlus luteus L. . . . . . . . . Af Lektor Harald JØrgensen
Gedehamsen Eumenes coarctata L. på to lokaliteter i Østj)•lland (2 Il!.).
Af Lærer I. Peter Jensen
Den solitære gedehams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Af Lærer N. E. Ørberg
Eriopus jtwentina Cr. i Jylland . . . . . . . . . . . . . Af Læge Emil Frandsen
Et besøg paa Hirsholmene (5 III.) . . . . . Af Konservator C. M. Poulsen
Sommerfugle i Ramten Skov, Djursland.
Af Ekspedient Sv. Aa. Erichsen og Købmand A.rnau Møller
Nogle Bemærkninger om Skærpiberen, Anthus spi.nolette littoralis
Brehm. (3 III.). Af Sv. Willadsen Nielsen
Sommerfuglenotitser fra Stollig v. Aabenraa. Af Lærer E. Bundgaard
Polygo n u m. Raii. Bge. ssp. nomegicwn på Fanø og Manø.
Af Lærer Anfred Pedersen
Leverikten (Fasciola hepatica.) (4 Il!.). Af Urmager, Biolog Hj. Ussing
En krageklobastard (Ononis herci1w X repens. Af Lærer I. Hansen
Om vor Balaria-Art (Lep.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Af Direktør K. Groth
Sommerfuglenotitser 1 952 (5 III.) . . . . . . . . . . . . . Af Direktør K. Groth
C. S. Larsen (m. Fotografi).
Af Biskop, Dr. theol. Skat Hoffmeyer og Reelaktør Sigfred Knudsen
Bornholmske fangster 1952 . . . . . . . . . Af Bladhandler J. Chr. Jensen
En Afvigelse hos Perlemorsommerfuglen B . euphrosyne ( 2 III.).
Af Tegner Stig Aagesen
Oporini'er fra Finland . . . . . . . . . Af Biskop, Dr. theol. Skat Hoffmeyer
Om Døgnfluen Heptagenia flaua (Rostock) 1 877 i Danmark.
(Ephemeroptera). Af Bogholder Carlo F. Jensen
Stor Tornskade (Lanius excubitor L.) som ynglende øst for Tarm.
Af Bogholder Ca\·Jo F. Jensen
Rågø Sand (Fmts. fra F. o. F. 1951, s. 1 1). Af ViceinspektØr L. Kring
Sommerfuglenotitser fra Østjylland - især fra Mols.
Af Kunstmaler ''" · Datmerfjord
Nye fund af ferskvandscapepoder fra Danmark. Af cand. mag. U. Røen
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lmnpyrum n ønwmsa), som dog var næsten afblomstret; en måned
tidligere ville det have været et pragtfuldt syn. Her sås også
Japansk ceder (Cryptomeria japonica). Ved sh·anden: Strand
loppemt (PulUcaria dysenterica), Strand skræppe (Rwmex mari
Uma), Skønbægret mælde (Atriplex calotheca), Strand mælde
(A. littomle var. serrata) og Stilk mælde (A. longipes) ved Ingers
lev-Hansen. Samme herre fandt også Sinapis arientale et par
steder. På stubmarker: Løvemule, Ager galtetand og Hundeper
sille. (Anthirrintun, Stachys arvensis og Aeth usa. cynapitun var.
agrestis). I Vintersbølle skov: Kost nellike (Dianthus anneria),
Håret snyH�ro? (Monqtropa hirsuta) og høgemter: H·ieraciwn
-v-ilgultorum og sublactucaseum . Ved Nyraad bemærkedes: Håret
S. M. Rasmussen.
kartebolle (Dipsacus pilosus).

På ekskmsionen til Vordingborgegnen den 26/8 1951 blev i
Vintersbølle Skov fundet (P. Grantved leg.) et enkelt fmgtlegeme
af den sjældne Lepiota irrorata Quel. (= ArmUlaria irmrata).
Tidligere er denne iagttaget foruden af \t
i l. P. Christiansen j
Skovhus Vænge ved Lellinge, hvorfra Lange's afbildninger stam
mer, desuden i 1949 og 1950 af undertegnede i Bøllevænge syd
for Nyborg nnder gamle Abies. Karakteristisk for arten er dens
stærke lugt af Lepiota cristata. Man fandt desuden i !viarielyst
skoven smukke fmgtlegemer af Amanita aspera og i Vintersbølle
Skov Russula violeipes, hvor også på visne blade blev plukket
den lille, hvide Valvaria pubescenUpes Peck (oprindelig af Peck

l
Valvaria pu bescen tipes Peck ( l : l). Sporer og hasidie (1000 : l )
samt cystidu (500. : l). Vintersbølle Skov 26/8 1 9 5 1 .

kaldet V. pubipes, se Saccardo V). Denne amerikanske art har
sirlige, hvide hårskæl (se figuren) på hatten, hvilke fmtsætter
som takker ud over dennes rand. Skeden er hvid (i modsætning
til Valvaria plwnulosa sensu Lange), sporerne er rw1dagtige
(5-6 X 4-4, 5 p, op til 7 X 5 p ) og cystiderne langagtigt flaske
tenformede (72-80X l2-15 (-20 p)). Jakob E. Lange, som lærte
denne art at kende i USA i 1931, har efterladt fra rejsen en Wle
tegning, som undertegnede har set, og desuden har han senere
(1940) taget den i Strandskoven ved Lundeborg (se Friesia II,
p. 157).
Svampe-ekskursionen til Gunderslev Dyrehave og Enemærket
ved Næsbyholm den 3/9 1951.
I Gunderslev Dyrehave blev noteret ca. 130 arter storsvampe,
hvoraf kan fremhæves:
Anwnita po·rphyl"ia, Boletl/s cyanescens og stmb ilaceLts, Col
lybia velutipes, Galem lactea, H ygrocybe laeta og psittacina,
Lepiota gmc-ilenta. sensu Bres. og puellaris, Mycena stylobates,
Nolanea infula, Plwliota spectabilis, Psalliota abntptibttlba, att.
gusta og sem.ota sensu Lundell (= rubella f. pallens Lange),
Rttssula violeipes, Tricholoma cu:neifoliwn, Vatvaria Loveiana
(= V. sttrrecta (Knapp) Ramsb.) og pubescenUpes, Plwlltts vani
n tts, Peziza macmptts).
I Enemærket (efter frokosten). Her var tørt og kun få arter
fremme (ca. 30 arter), bl. a.:
Collybi.a pseudoradicata, CortinariLts torvtts, Mycena stylo
bates, Tubaria crobula .
Collybia velut-ipes, som jo ellers fruktificerer i løbet af vinte
ren, er nævnt, fordi det må være en særlig efterårsform (var.
pmecox vaL n. - Diagnosis: A typo differt lamell-is albis, sparis
·m:ino1·ibus, 5, 5-7 X 3, 5-4 1-1. Autwnno) .
Den har helt hvide lameller og særlig små sporer. 14 dage
senere (7jlO) blev den samme også fundet på Lolland i Ryde
skov.
Fundet af Volvaria pubescenUpes blev det tredie i dette efter
år, idet den af unde1tegnede foruden var taget i Vintersbølle
skov (se foroven) og i Boserup skov den 17/9.
Volværia Love·iana voksede (l individ) mærkeligt nok ikke på
gamle paddehatte, men på jord i råddent kvas under bøg. Den
tæt filtede, hvide hat og den åbne og ret haftige skede i fm·bin
delse med størrelsen ledte tanken hen både på en lille V. bom
bycin.a og en stor V. Loveiana. Den mikroskopiske undersøgelse
afslørede dog hurtigt, at det var den sidstnævnte, idet den heri
fuldstændigt stemte med typiske frugtlegemer af V. Loveiana,
som i 1949 og 1950 voksede på Clitocybe nebularis i Bøllevænge
ved Nyborg. Franske forfattere anser V. plumulosa i fransk op-
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fatteise og V. Loveimw for at være 2 former af samme art, hvoraf
den førsb1ævnte er mindre og ikke vokser direkte på paddehatte,
men muligvis på svamperester i jorden. V. plurntulosa sensu Lan
ge står derimod nærmere V. Taylori end V. Love·iana og synes at
repræsentere en speciel dansk tydning af V. plumulosa.
Ekskursionen, hvori deltog 58 personer, 30 fra Lolland-Falster,
22 fra Midtsjællands naturhistoriske Forening og 6 fra Naturh.
Forening f. Sjælland, var begunstiget af smukt vejr og blev af
deltagerne betegnet som vellykket. �vlan fik også lejlighed til at
bese den bekendte smukke langdysse i Gunderslev Dyrehaves
østlige del og forarbejderne til Nationalmuseets undersøgelse af
oldtidsagrene sammesteds. Frokosten indtoges ved 12-tiden i
Tevandsimset ved Tadse, hvor også de vigtigste svampearter
blev demonstrerede og udstillede. Hjemkørslen skete ved 17tiden efter en razzia i Enemærket og et kort besøg i den vel
plejede og smukke Næsbyholm Slotspark. Konsulent P. Grant
ved, Næstved, havde atter i år assisteret ved planlæggelsen af
svampe-ekskursionen.
Rettelse til F. o. F. 1951, p. 156 til allersidst: Den henføres
sammen med T. ama:r um, T. amanun v. alboaltttacewm, Lepista.
pamdoxa (fundet af G. Ebbesen ved Nakskov 6. 10. 1935) og
T-richolonw gutta.twn sensu Lange m. fl. til slægten Leucopaxil
lus Boursi.er (se Konr. et i'vlaubl., Agaricales, p. 407-409, 1948).
Nykøbing F., den l. 1 1 . 1951.
F. H. Møller.

Generalforsamling den 29/3 paa Industribygningen i N. F.
Formanden overtog - som sædvanlig - selv Ledelsen af Gene
ralforsamlingen. Den fik - ligeledes som vanligt - et hurtigt og
smeltefrit Forløb. I sin Beretning omtalte Formanden kort Tu
rene i Aaret 1951. Herefter aflagde Kassereren - Lærer Fol
mann, Nykøbing F. - Regnskab, der godkendtes.
Valg af Bestyrelse: Genvalgt blev Vægter Lindhardt Hansen,
Krenkerup, og Formanden, Inspektør G. Dybkjær, Nykøbing F .
I Stedet for Po1tØr Kr . Rasmussen, Nykøbing F . , nyvalgtes cand.
pharm. Erik Pyndt, Nykøbing F. Til Revisor genvalgtes Bog
handler Børge Pyndt, Nykøbing F., nyvalgt blev Konb·ollør
C. F. JØrgensen, Nykøbing F.
For 1952 blev følgende Ture fastlagt: 27/4 ornitologisk Tur
til det nye Fuglereservat i Bøtø Nor, d. 22/5 botanisk Tur til
Roden Skov, d. 25/5 Nattur til Nagelsti Holte, 22/6 botanisk
Tur til VejlØ Skov ved Fredsholm, 24/8 Røgbølle Sø, Ellenæs o g
Fagersted Skov ved Søholt (Maribo Søerne) o g endelig d . 2 1 . el.
28/9 Svampetur til Vemmetofte Skov og Faxe Ladeplads.
G. Dybkjæ1·.
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Lepidopterologisk Fm·enings Medlemslis te.
pr. l. I l. 52.

Stig Aagesen, tegner, FilJerup pr. Odder.
C. H. Aastrup, civilingeniør, Mylius Erichsens Alle 20, Hellerup.
Axel Andersen, Ole Borchsvej 43, Valby.
Ps. Chr. V. Andersen, konservator, Stat. naturv. fordelingscentral, Frederiksberg Alle 22, Kbhvn. V.
Erik Andersen, manufakturhandler, Løvegade 8, Slagelse.
Knud Andersen, manufakturhandler, Frederiksværk.
P. L. Andersen, repræsentant, Ndr. Ringvej 191, Kolding.
Verner Andersen, stud. pharm., Sagasvej 4, Kbhvn. V.
Berg, arkitekt, Ndr. Fasanvej 199, Kbhvn. N.
Preben BjØrn, Rahbeks Alle 20, Kbhvn. V.
Black Petersen, kommunalarbejder, Lundingsgade 22, st., Aarhus.
Johann Boas, sekretær, Læssøesgade 73, Kbhvn. N.
Frantz Boas, Læssøesgade 73, Kbhvn. N.
Holger Brund, Hulgaardsvej 76, Kbhvn. F.
Sv. E. V. Christensen, tandlæge, Græsted.
Adolf Christoffersen, Nørrevangen 9, Kbhvn. Brh.
A. Dalberg, bankfuldmægtig, Mariendalsvej 82, Kbhvn. F .
\Villy Dannerfjord, kunstmaler, Femmøller.
Axel Diderichsen, konservator, Amager Landevej 43, Kastrup.
Erik Fenster, vVibrandtsvej 301, Kbhvn. S.
Emil Frandsen, læge, Smakkegaardsvej 1431, Gentofte.
Frantz Frederiksen, kontorist, Runebergs Alle 48, Kbhvn. Søborg.
Ps. Ruth Frederiksen, frue, Runebergs Alle 48, Kbhvn. Søborg.
Hans Friis-Jensen, kommunelærer, Dæmningen 5 1 , Kbhvn. Valby.
Eig. Gammeh,ind Petersen, malermester, Lundtoftevej 276B, Klampenborg.
L. Gjaldbæk, lærer, Tim.
Flemming Gjerris, Svanevænget 3, Kbhvn. Ø.
\�Tilh. v. Osten Hackhe, elektriker, Ringstrupvej 8, Vanløse.
Børge Hansen, Yrsavej 201, th., Kbhvn. F.
Henning Hansen, cand. pharm., Sallingvej 2, Kbhvn. F.
Henry Hansen, murer, Runebergs Alle 48, Kbhvn. Søborg.
Kaj Hansen, Mariendalsvej 62, Kbhvn. F.
Ps. P. Geisler Hansen, Frødings Alle 20, Kbhvn. Søborg.
Sv. Erik . Hansen, gartner, Staudegartneriet, Aarhusvej, Randers.
H. Hartzner, kontorchef, Herthavej 23, Kbhvn. Chl.
Gunnar Hejgaard, købmand, Tranevej 5, Kbhvn. NV.
AIS N. H. Hein, Østergade 60, Odense.
Torben Hetler, Sassvej 3, Gentofte.
Skat Hoffmeyer, biskop, æresmedlem, Bispegaarden, Aarhus.
Isbrand, tandlæge, Grøndals Parkvej 2A, Kbhvn. F.
Jan Jelved, Buen 2 1 , Kbhvn. F.
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Heinz Jensen, sekretær, Kaplevej 23, Kongens Lyngby.
J. Chr. Jensen, bladhandler, Skarpegade 20, Rønne.
Jens Tranum Jensen, fabriksingeniør, Plantagevej 9, Kgs. Lyngby.
Jolm Jensen, lagerforvalter, Statsfangelejren v. Horserød pr. Helsingør.
Kaj Jensen, maskinmester, Joakim Larsens Vej 1 0, Kbhvn. F.
Lilly Jensen, frue, Langelands Plads 24, Kbhvn. F .
Per Jeppesen, ekspedient, Glammensgade l 14, Kbhvn. S .
Poul Majal Johansen, Nordborggade 84, Kbhvn. Ø.
C . E . J ung, Fuglevangsvej 4, Kbhvn. V.
Knud Juul, kommunelærer, Præstevangsvej 6, Hasle pr. Aarhus.
G. Jørgensen, fotograf, Fotocentralen, Storegade, Sor9L
Leif Jørgensen, Jensløvs Tværvej 5B, Kbhvn. Cbl.
Ove Jørgensen, Platanvej 15, Rudkøbing.
P. L. Jørgensen, viceskoleinspektfSr, cand. mag., Hoffmeyersvej 63, Kbh. F .
Karen Jørgensen, frue, Hoffmeyersvej 63, Kbhvn. F .
Ebbe Kaas, Dalgas Boulevard 137, Kbhvn. F .
Sven Karup-MØller, Hellerupvej 68, Kbhvn. Hellerup.
Alfred Kirk-Jensen, diTektør, Vodroffsvej 26, Kbhvn. V.
Ole Ku·k-Jensen, Vodroffsvej 26, Kbhvn. V.
H. S. Kloch, civilingeniør, Cluistiansfeld.
Sigfred Knudsen, redaktør, Villa • Fyen • , Aarestrupsvej ll, Aarhus.
Otto Kragh, prokurist, Mariendalsvej 32D 3, Kbhvn. F .
I b Kreutzer, Løvetandsvej 8, Kbhvn. Brh.
Carsten Kromann, stud. med., Ibsvej 106, Bagsværd.
Torben ''Vang Langer, cand. mag., Hørsholmvej 77, Rungsted Kyst.
Asger Larsen, assistent, Rørsholmsgade 22B,3, Kbhvn. N.
Ernst Larsen, møbelsnedker, Skipper Clements Alle 6, Kbhvn. S.
Mogens Leibølle, Løjtoftevej 177, Nakskov.
K. Lemvigh-Hanuner, toldkontrolør, Vester Altanvej 243, Randers.
Eggert v. Linstow, tegner, Vilh. Birkedalsvej 18, Kbhvn. NV.
P. Lyngsøe, læge, Hovedgaard.
Svend Lyngtved, kommunelærer, Vibevænget 50, Kbhvn. Søborg.
Ib M m·kussen, Carl Johansgade 9, st., Kbhvn. Ø.
Leo.Moesgaard, bibliotekal', Pilegaardsvej 53, Herlev.
Lars Mogensen, M oseskrænten 33, Kbhvn. Søborg.
Andreas Morsing, civilingeniør, M. Bechs Alle 42, Kbhvn. Valby.
A. Kaae M ortensen, TjØrnekrogen 7, Gentofte.
Erik !VIøller, konservator, Ved Skansen l, st. tv., Kbhvn. S.
Niels Ulrich M øller, cand. pharm., Skrænten 22, Lemvig.
Torben Nayberg, stud. odont., Gl. Køgevej 236 A 2, Kbhvn. Valby.
Arne Nielsen, kommunelærer, Aalekistevej 2, Kbhvi1. Vanløse.
C. L. Nielsen, handelsgartner, Holbækvej 76, Sorø.
Willy Nielsen, vandværksbestyrer, Fillemp pr. Odder.
Ib Norgaard, politibetjent, Hannehøjvej 251, Kgs. Lyngby.
Bent Vedel Nørgaard, BtilO\vsvej 50 B l, Kbhvn. V.
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Ole Olsen, H. Schneeklothsvej 2, Kbhvn. F .
Sv. Herold Olsen, tegner. Æresmedlem.
Karen Herold Olsen, frue, c/o Haxager, Helgesvej 21 A, Kbhvn. F .
Helge Parding, tegner, Frøbels Alle 42, Kbhvn. F.
Niels Pedersen, overlærer, Odensevej 48, Hjallese.
H. Sigv. Pedersen, Virklund pr. Silkeborg.
Erik Thorup Petersen, faktor, Sneppevej 12-1, Kbhvn. NV.
Falck Petersen, Spøttrupvej 141 tv., Kbhvn. F.
G. Ekstrøm Petersen, ekspedient, Nr. Farimagsgade 634, Kbhvn. K.
Chr. Rasmussen, Solvej 17, Nykøbing F.
Kjeld Rasmussen, Østergaard, Lundforlund pr. Slagelse.
E. O. Reindel, politikommissær, Tibbevangen, Hjortespring pr. Herlev.
Bent Sanggaard, C. N. Petersens Vej 35, Kbhvn. F .
Bent Spang-Larsen, fotograf, Lyngbygaardsvej 1 032, Kgs. Lyngby.
Johs. Storm-Olsen, kommunelærer, Rødkildevej 14, Kbhvn. F.
A. Svendsen, lærer, Aalum pr. Randers.
K. Søndergaard, bødker, Strandvejen 36, Aarhus.
Arne Sørensen, bogbinder, Hellerupvej 56 A 2, Kbhvn. Htllerup.
Carlo V. Sørensen, frugthandler, Borups Alle 24, st., Kbhvn. N.
S. Johs. Sørensen, viceskoleinspektør, Rosengaardsvej 29, Odense.
Helmuth Thorsbjerg, Markskellet 12, Kbhvn. Vanløse.
Kwt Treue, tandlæge, dr. med., Storegade 47, Allingaabro.
O. H. Truelsen, gartner, Villa • Pax • , Gundsølille pr. Roskilde.

Lepidopterologisk Forenings møder og ekskursioner
i 1952.
10. januar: Foreningens samling.
24. januar: Leif Jørgensen: Insekternes bygning.
7. februar: Aarets fangster. En præsentation af de bedste dyr fra 195 1 .
2 1 . februar: En gennemgang a f foraarsdyrene v. cand. mag. P . L. Jørgensen.
6. marts: Nye lokaliteter.
20. marts: Leif Jørgensen: Insekternes organer og sanser.
2. april: Kommunelærer A. G. Carolsfeld-Krause: Nepticulidae. Indbyder:
Entomologisk Forening.
24. april: Aarlig generalforsamling. Dagsorden: Formandens og kassererens
beretninger. Indkomne forslag. Valg. Evt. - Beretningerne godkendtes,
og de afgaaende bestyrelsesmdlemmer, J. Storm-Olsen, Frantz Frede
riksen, Johann Boas og Svend Lyngtved, genvalgtes.
l. maj: Leif Jørgensen: Sommerfuglenes forvandling og udviklingshistorie.
15. maj: Cand. mag. Torben \.Yang Langer: En tur til Syd-Frankrig.
22. maj : Ekskursion til Møens Klint. Der deltog 15 medlemmer, og med
undtagelse af en lille byge ved frokosttid holdt vejret. Coenotephria
berberata, som var den egentlige genstand for turen, blev om eftermid
elagen taget i antal paa fyrrene og bøgene omkring de oprevne berberis-
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buske, og om aftenen blev der fanget mange paa kviksølv- og petro
leumslamper. Endvidere blev der taget en halv snes Teph risia consn
IWria, noget affløjne, samt AcidaUa nnwta, Eucosmia ceminaUs, Coeno
tephria derivata, Epirrlwe tristata, Horisme tersata og Mamestm
genistae.

29. maj : Manuduktør Georg Christensen: Systematiske og andre problemer.
12. juni: Biskop Skat Hoffmeyer: Maalerbogen.
4. september: Sommerens oplevelser.
18. september: Cand. mag. P. L. Jørgensen: Sommerfugletræk og tilf!yvere.
2. oktober: Diskussion: Nye etiketter. Maalernes Flyvetider.
16. oktober: Cand. mag. P. L. Jørgensen: Vanskelige dagsommerfugle.
6. november: De vanskeligste maalere.
20. november: Præparation og samlingen.
4. december: Dr. phil. P. Holst Christensen: Den embryonale udvikling hos
CaehUdion limacodes Hfn.
1 8. december: Julefest. Karen Herold Olsen viste sin Afrika-film .

Naturhistorisk Forening for Sj ælland .

Ordinær generalforsamling afholdtes den 25. maj 1952 på Tøl
løse Hotel. A. Sørensen valgtes til dirigent og konstaterede gene
ralforsamlingens lovlige indvarsling. - Formanden bød velkom
men og mindedes de to i årets løb afdøde medlemmer, overlærer
E. Kjær og lærer J. P. Kryger. - I 1951 var der afholdt 3 ekskur
sioner: 27/5 Tappernøje og Lestrup skov, 9-10/6 Ulvshale, 25/9
svampeekskmsion til Tystrup sammen med Naturh. Foren. f.
Lolland-Falster og Midtsjælrlands narurhistoriske Forening. Medlentstallet 31/12: 120. Kassereren aflagde regnskabet; kasse
beholdning: kr. 278,32; enstemmig godkendt. - P. K. Nielsen og
V. Læssøe Engberg genvalgtes enstemmigt til bestyrelsen og
overdyrlæge Axel Petersen til revisor. Under evenhlelt stilledes
forslag til ekskmsioner.
P. K. Nielsen .

Litteratur.
P. Benander: Vecklarefjarilar. Svensk Insektfauna 10, Microlepidoptera;
nndra familigruppen Tortricinæ. Stockholm 1950.

Som bekendt foreligger der ikke på dansk noget værk, hvorefter man er i
stnnd til at få bestemt sine Tortricider, og da denne gruppe rummer nogle
af vore smukkeste og ejendommeligste sommerfugle, som tilmed ligger i
en størrelsesorden, der næppe burde afskrække den lidt mere Øvede præ
parator, har der længe været et kraftigt behov for et lettilgængeligt og pris
billigt hjælpemiddel. Dette synes at foreligge med Benanders bog. Ganske
vist er det de svenske Tortricider, han behandler, men cb det dels viser sig,
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at det på det nænneste er de samme arter, der flyver på begge sider af
Øresund - svenskerne har snarest flere end vi - og han dels har været så
forsynlig at medtage arter, som er fundet i Danmark og eventuelt kan dukke
op i Skåne, kan man med god samvittighed anbefale bogen til brug også
for danske samlere. Selve arbejdet omtaler 401 arter; tallet siger lidt om,
hvor betydelig en gruppe det er, vi har med at gøre, og de 9 plancher i
bogen giver 312 afbildninger. Blandt de ikke-afbildede arter er dels sådanne
som paleana og viridana, der er fuldkommen tegningsløse, dels arter, hvis
udseende er så mage til nærstående rnters, at det ville være formålsløst al
afbilde dem, dels de endnu ikke i Sverige fundne arter. Men til gengæld er
alt medtaget i de fortræffelige bestemmelsesnøgler, og det er jo nok så
vigtigt. Specielt da, fordi tavlerne er tegnede i sort-hvidt og kun gengiver
hØjre forvinge af hver art. Det virker lidt desorienterende til en begyn
delse, men med lidt øvelse går det udmærket. Endvidere er der i texten
talrige genitalafbildninger, ikke alt for omhyggeligt udførte, men dog brug
bare. Nomenklaturen er stort set den samme som i C. S. Larsens fortegnelse,
og hvor den afviger, er den gamle anført i parentes efter det nugældende
navn, ligesom den er opført i registret. Der er altså ingen besværligheder i
den retning. Bogen må under de nuværende omstændigheder, og det vil
igen sige, indtil der kommer et tortricidebind i Danmrn·k Fauna, betragtes
som det mest brugelige og lettest tilgængelige hjælpemiddel for danske
samlere, og så er den billig og kan fås gennem boghandleren. Den være
H. W. Langer.
hermed anbefalet.
Danmarks Fauna, bd. 58. Biller XVI, Rovbiller 2. del, af Victor Hansen.
Det foreliggende bind af Danmarks Fauna omfatter fire tmderfamilier:
Staphylininae, Tachyporinae, Habrocerinae og Trichophyinae. Af disse
underfamilier omfatter de to sidste hver kun l slægt og l art, medens
Staphylininae omfatter 155 og Tachyporinae 66 arter. Det er de største
rovbiller, der er behandlet i dette bind. Til underfamilien Staphylininae
hører således alle danske rovbiller, der er over 12 mm. De fleste slægter og
arter er derfor også relativt lette at have med at gøre, og med de udmær
kede bestemmelsestabeller og gode artsbeskrivelser skulle det ikke være
vanskeligt selv for begynderen at komme til et sikkert resultat.
Af tidligere behandlinger af rovbiller findes Joh. P. Johansen: Danmarks
Rovbiller, men dette arbejde hrn· i flere år ikke været tilstrækkeligt, det
omfatter f. eks. kun 35 Quediusarter og 50 Philonthusarter, medens der nu
opgives 40 Quedius- og 59 Philonthusarter.
Illustrationerne er som i de tidligere udsendte bind fortrinlige og er en
heldig kombination af videnskabelig nøjagtig analyse af billernes bygning
og en sikker teknisk kunnen, der gør forfatteren megen ære.
Schiøtz-Christensen.
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