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Gravand (Tadorna tadorna L.) inde

1

landet.

Af C. M. Poulsen .

Gravanden betegnes i almindelighed som udpræget kystfugl,
der i yngletiden kun er at h·æffe ved salt- eller brakvand.
Da jeg i 1945-46 foretog nogle rejser til vestjyllancls plantager
for at undersøge elisses fuglebestand, traf jeg flere gange på
Gravand med ællinger inde i landet. I Biaavanel plantage således
i en afstand af 10 km fra kysten. Senere har lektor B. Madsen,
Silkeborg, flere gange henledt min opmærksomhed på parvis
oph·æden af Gravand ved Silkeborgsøerne i yngletiden, uden
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Fig. l. Silkeborg Langsø. Marts 1941.

C. M. P.

fot.

at det dog lykkedes os at finde nogen rede eller iagttage unger.
Derimod blev fuglen ofte iagttaget her i forårsmånederne.
(Se fig. 1 ) .
I 1951-52 besøgte j e g Stor Præstekrave på indlandsyngle
pladser og bemærkede herunder Gravand, bl. a. ved Søby sØ
s. f. Herning og ved Skellerup Nygaarcle ø. f. Silkeborg. Sidst
nævnte sted med små ællinger ved et lille vandhul i en mark
og senere på sommeren 1952 ved Gudenaa, ca. 2 km fra yngle
lokaliteten. Ejeren af den pågældende mark kendte udmærket
fuglen og meddelte, at den havde været der flere år i træk i
april og maj måned.
Holger Nielsen, Ry st., som færdes meget pr. båd i GuclensØ,
har herfra opnoteret følgende fra 1952: 11. 5., 6 Gravænder på
odden Hejnæsnæb i Guclensø. Fandt her i græsset nær kanten
et ubefrugtet, fordærvet æg af fuglen. Endvidere set flyvende,
2 fugle 16. 5., 2 igen 22. 5. i retning af Mossø. 31. 5. atter 2 ved
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M os så
Fig. 2.

C. M. P.

del.

Emborg odde. 14. 6. 2 gamle fugle med 2 ællinger, set i nogen
afstand i den sydlige del af søen. 16. 8. 1953, rester af w1g grav
and fundet på Emborg odde.
Ved samtaler med egnens befolkning er fremkommet forskel
lige andre oplysninger. Bjørn Larsen, Ry, iagttog 13. 6. Gravand
med 2 ællinger, formodentlig samme fugle, Holger Nielsen så
14. 6. Jens Sørensen, Emborg, har jævnlig set Gravænder, også
med ællinger, i 1941 skal der endog have været 7 kuld fordelt
langs den nordlige side af Mossø. Fru Ivlikkelsen, Dalgaard, så
i maj 1952 en Gravand lette fra et hul i en skrænt, 200 m fra
Gudenaa, men undersøgte ikke stedet nøjere. Senere fandtes i
hullet dun og enkelte fjer af Gravand.
I det hele taget er fuglen godt kendt, såvel af den lokale be
folkning, som af erhvervsfiskerne på Mossø. Også medlemmer

71

af roklubben i Ry har jævnlig bemærket den store, spraglede
andeart på træningsturene i Gudensø. Der er således ingen tvivl
om, at fuglen forekommer i antal på denne egn.
Den 18. 5. foretog jeg en tur til Emborg odde i :tviossØ i sel
skab med Holger Nielsen, som jeg her takker for såvel tidligere
oplysninger som beredvillig deltagelse. Der viste sig på denne
tur adskillige ting af jnteresse, hvorfor lokaliteten fortjener nær
mere omtale.

C. M. P. foL
Fig. 3. Emborg Odde, set fra spidsen. T. h. H. Nielsen ved Brus
hønsenes plads.

:MossØ er Jyllands største sØ 17 km 2 stor, 22 m o. h. og indtil
34 m dyb. På den nordlige side omtrent ud for Emborg by (det
tidligere Øm kloster, strækker sig en halvØ i sydlig og vestlig
retning, ca. 800 m ud i søen.
Yderst ender den i et sandet og stenet rev, der i mange måder
minder om strand. I h·æktiden forekommer her ret naturlig
store mængder af forskellige andea1ter, og adskillige vadefugle
holder rast på det helt vegetationsløse stykke, der måler omkring
30X60 m.
I sommerhalvåret findes der en koloni af Hættemåge (Lants
1·-idibundus L.) i græsset ved nogle vandhuller midtvejs ude på
nævnte odde. Æglægningen var næppe fuldført den dag, vi
gæstede stedet, idet de fleste reder kun indeholdt l æg. Måske
der dog havde fw1det indsamling sted.
Et ternepar (Ste·ma h-irundo, L.), opholdt sig til stadighed fly
vende mellem mågerne. Yderst på den sandede del af odden
stod i vandkanten 2 o o af Gravand og - til min forståelige
forbavselse
5 Brushøns (Philomachus pugnax, L.), 2 �� og
3 o o, de sidste med fuld udviklet krave. På landtangens Østside
-

-
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fandtes en nedtrampet plads, ca. l X 4 m, hvor fuglene løb lidt
frem og tilbage, uden dog at vise interesse for nogen kamp,
selvom de idelig rejste kraverne.
J eg har ikke tidligere hørt om disse fugles forekomst ved
ferskvand på denne årstid og i parringsdragt.
Der er dog næppe grund til at formode, at arten yngler på
stedet, h·ods dets strandagtige karakter.

C. M. P. fot.
Fig. 4, Ung Præstekrave fouragerer på Oddens spids (18. 7).

Endvidere iagttog vi 2 par af Stor Præstekrave (Charadrius
hiat-icula L.) der dog tidligere er fundet ynglende her (Flora og
Fauna« 1938, pag. 75, og »Dansk Ornithologisk Forenings Tids
skrift« 1933, pag. 26).
På vandet nord og vest for oddespidsen sås i flok 13 og 49
stk. af Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus L.), og noget
Øst herfor yderligere 27 stk., tilsyneladende uparrede.
På engene Øst for halvøen rejste vi enkeltvis 4 rødben (Tringa
totanus L.), hvoraf den ene opfØrte sig, som havde den rede.
Alt i alt en særpræget lokalitet, der nok er værd at holde
Øje med.
På hjemvejen så vi ligeledes Gravand - enkeltvis eller 2 sam
men - ved Gudenaas udløb i Gudensø, ved Hejnæsnæb og på
en lille pynt på søbreddens Østlige side nær vejen til Ry.
Flere steder fandtes der løse fjer af fuglen, et tydeligt bevis
på, at den jævnlig opholder sig de pågældende steder.
Jeg har til hensigt at søge fuglens virkelige udbredelse i Dan
mark kortlagt. Eventuelle oplysninger om dens forekomst - eller
ikke forekomst- modtages med tak under adresse konsei'vator
C. M. Poulsen, Silkeborg.
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Kridtaflejringer i Jylland.
Af ]ørgeu Wiud, Lyslrup.

Af Arbejder, der behandler Kridtets Inddeling i Jylland, er
der kun faa, af hvilke særlig maa bemærkes Ø d u m 1926
(D. G. U. II. Rk., Nr. 45) og T r o e l s e n 1937 (Medd. Dansk
Geol. Forening. Bd. 9, 2). I de forløbne Aar er der imidlertid
foretaget talrige Undersøgelser i Daglokaliteter, der forrykker
en Del paa tidligere Opfattelser, hvorfor der her gives en Over
sigt over det øverste jydske Kridt. Forhaabentlig vil dette lille
Arbejde ogsaa bidrage til at Øge Interessen for Geologi her i
Jylland.
Bjærgarternes Terminologi.

Her gives først en Liste over Betegnelser for de forskellige
Bjærgarter. Den afviger noget fra den hidtil anvendte, for at det
bedre direkte af Betegnelserne kan ses, hvordan Bjærgarterne
er, og hvad de bestaar af. Alle Betegnelser i Listen, der inde
holder Ordet K r i d t, betegner Bjærgarter, der kan s l e m m e s.
Ord, hvori indgaar Ordet K a l k, betegner hærdnede Bjærg
arter, der i k k e lader sig s l e m m e.
S k r i v e k r i d t : Fint Kalkslam uden Bleger.
B l e g e k r i d t : Oftest lidt grovere Kalkslam med haardere
Partier (Bleger).
S a l t h o l m s k a l k : Hærdnet Kalkslam.
B r y o z o k r i d t og B r y o z o k a l k : Bjærgart i hvilken
Bryozoer (Mosdyr) er ganske dominerende. Den er oftest af
lejret i Banker.
K o r a l k r (d t og K o r a l k a l k : Bjærgart hovedsagelig be
staaende af Koraller.
Alle ovennævnte Bjærgarter indeholder over 90% Ca Co3.
K r i d t m e r g e l : En noget lerholdig Kridt (55-90 % Ca C03 ) .
M e r g e l : Ler med stort Kalkindhold (30-55% Ca C0 3 ).
K o n g l o m e r a t : Transgressionslag: I vmt øverste Kridt be
staar disse af Kridtmergel, mere eller mindre opfyldt af Rulle
sten. Disse Lag kan være meget forsteningsrige, idet de inde
holder baade en primært og en sekundært liggende Fauna.
Saafremt der i en Aflejring findes Glaukonit eller Sand, be
tegnes den som f. Ex. glaukonitholdig Kridtmergel eller sandet
KridtmergeL
L e r (under 10% Ca C0 3 ) og L e r m e r g e l (10-30% Ca C0 3 )
er ikke kendt fra vort øverste Kridt.

Tabel l: Den stratigrafiske Inddeling.
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Kridtmergel, Mergel, glaukonitholdig Kridhnergel.
Glaukonitholdig Kridhnergel,
Kalksten, Flint.
Blegekridt, glaukonitholdig Kridtmergel, Flint, Kalksand.
Blegekridt, Skrivekridt, Bryozokridt, Bryozokalk, Kridtmergel,
Flint.
Bryozokridt, Bryozokalk, Blegekridt, Kridhnergel, Flint.
Blegekridt, bryozorig Blegekridt,
Saltholmskalk, Flint, Kridhnergel.
Stevns Klint: Cerithiumkalk.
Skrivekridt, hærdnet Skrivekridt,
bryozorig Skrivekridt, Kridtmergel,
Flint.
Blegekridt, Kridhnergel, Flint.
(»Cumulaler«).
Skrivekridt, Flint, Kridhnergel.

Mellem

Møns
Klint

{

ooooooo
ooooooo

Skrivekridt, Flint, Kridhnergel.
Skrivekridt, hærdnet
Kridtmergel, Flint.

Skrivekridt,

Grænsedragningen mellem Paleocæn og Eocæn er endnu ikke klart defi
neret. Til Paleocænet hører i al Fald Thanetien og Sparnacien. Problemet
er: Hvilke Aflejringer er jævnaldrende med Sparnacien Aflejringerne? Det
er derfor muligt, at Dele af Londinien maa flyttes ned i Paleocænet. Mon
tien: Se Side 73.
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Af andre, mei·e underordnede Bjærgarter maa især nævnes:
K i s e l k r i d t : Er en sjældent forekommende blegekridt
lignende Bjærgalt med lav't Indhold af Ca C03, hvilket ikke
skyldes Indblanding af Ler, men fint fordelt Kisel. Stenarten
er næsten flintfri.
K i s e l k a l k : En hvid Flint, der indeholder en Del Ca C03 .
F l i n t : Konkretioner af Si 02 . Farven er stærkt varierende,
i Skrivekridt (baade Senon og Danien) nærmest blaasmt med
en ret tynd Skorpe af Kiselkalk I Blegekridt er Flinten lyse
graa til meget mørkegraa med en tyk Skorpe af Kiselkalk
Bryozokridt og -kalk indeholder Flint, der normalt er mørke
graa og ofte noget hvidlig-plettet.
Inddeling.

Her gives først en Tabel over Inddelingen, derefter en Tabel
med Oplysninger om karakteristiske Forsteninger og endelig en
Begrundelse for en Række af de foretagne Ændringer i den
sb·atigrafiske Inddeling.
De fleste af Konglorneraterne synes ikke at være udbredte
over hele Landet, de maa være mest udprægede nær de da
værende Kyster, paa dybere Vand har disse mere eller mindre
lokale Hævninger og Sænkninger næppe givet sig Udslag i no
gen som helst Ændring i Sedimentationen. Den større Ændring,
der finder Sted paa Overgangen mellem Kridt og Tertiær, i Se
dimenttyperne, skyldes utvivlsomt en Klimaændring fra et
varmt til et kølige og fugtigere Klima. De to Konglomerater i
mellem Campanien, udfor hvilke der staar Møns Klint, er to
tynde saadanne, underlejret af Hærdningshorizonter, der findes
i den nedre Del af Skrivekridtet i Møns Klint. Imellem de to
Sedimentationsafbrydelser er der ca. � m. Kridhnergellagene
(Konglomeraterne?) omkring Blaakridtet markerer muligvis ikke
Hævninger helt op over Havoverfladen, men maaske blot lavt
Vand.
Enkeltvis giver de fleste af ovenstaaende Arter ikke en helt
sikker Aldersbestemmelse, for en saadan maa der foreligge en
Række af de for hver enkelt Zone anføite Alter.
Bemærkninger om de enkelte Zoner:
EOCÆN: Hertil henregnes det plastiske Ler (over Askeserien
(Paleocæn)) og Søvindmergelen. Denne sidste Aflejring hen
førtes af Ø d u m i 1936 (Marint Nedre Oligocæn i Danmark.
Medcl. Dansk Geol. Forening. Bd. 9, Side 88-90) til Oligocæ
nets nedre Del paa Grundlag af Forekomsten af Te, rebratulina
Nysti Bosquet. Dette forekommer at være et meget spinkelt
Grundlag, saa meget mere som den nævnte Terebratulina

Tn bel 2: Knmkterfot·steninger.
Karakterforsteninger
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Macclintockia Kailei (Heer.).
Ingen Fauna kendt.
liemiaster cfr. stella (Morton),
Argyrotheca scabricula (von Koenen),
U.ma Geinitzi von Hagenow, Corbula Koenen-i Cossmann, Grenella
sphaericula von Koenen,
Natica detmeta von Koenen, Turritella nana von Koenen, Chenopus
gracilis (von Koenen),
Belopterella cul-indrica (von Koenen), Cimomia n. sp. Rosenkrantz 1944.
Echinocorus minor Leske. Faunaen endnu ikke nØjere kendt.
TulocidaTis pomifer hentpensis Wind,
Echinocorus minor Leske, U.nthia n. sp., liemiaster cfr. stella (Morton),
Chatwinathuris lens (Nilsson), ArguTotheca scabricula (von Koenen),
Crania Posselti Rosenkrantz,
Plicatula Ravni Rosenkrantz, Lima GeinUzi von Hagenow, Modiolus
hau.niensis (Rosenkrantz).
TulaGidaris pomifer BrUnnic hi (Ravn), T. p. vexillifera (Schliiter),
Echinocorus pustulasus Leske, lialaster faxensis Henning, Mieraster
corcolumbarium Desor, Trematopugus Freucheni (Desor),
Chatwinathuris incisa (von Buch), Rhunchonella flustracea (von Scluotheim), Argurotheca ]ohnstrupi (Posselt), Megathu1·is Davidsoni.
(Bosquet),
•Na.utillts• dm1ica (von Schlotheim), Eutrephoceras helleraphan
(Lundgren), •Nautilus• fricator (Beck).
Stereocidaris Boll-i (Lambert), Tulocida·ris pomifer (Bol!), Tulocidaris
clavigera (,l!dumi (Briinnich Nielsen) (sjælden),
Echinocorus pustulasus Leske, B1·issopneustes danicus Schliiter.
Magas sp. (lille Form, der ligner unge Individer af Magas chitonifot•mis
(von Schlotheim)).
StereocidaTis Bo/U. (Lambert), Tulocidaris clavigera (,l!dum
: i. (Briinnich
Nielsen),
Echinocorus pustulasus Les/w, Thor ial) Brii.nnicl!i (Ravn),
Cinulia danica Ravn, Cerithirnn b:1lticum Forchhammer, Cerithi.um
Moltkianum Ravn, TwTis cerithiormn (Ravn).
TulaGidaris Ramandi baltica (Scluiiter), Tulocid(l1'is clavigera (,l!du.m·i
(Briinnich Nielsen) (sjælden),
Echinocorus perconicus Ravn (non von Hagenow), E c hi·n ocorus scutatus
Leske, Echinocorus pustulasus Leske (sjælden), Conulus grimmensis
Nietsch,
Pteria danica (Ravn),
Scaphites constrictus Sowerby (hyppig, meget vm·iab.), Pach,idiscus spp.
Blaakridtet: Faunaen endnu ikke nØjere kendt.
TulaGidaris Ramandi baltica. (Schliiter) (sjælden),
Echonocorus scutatus Leske, Echinocorus perconicus Ravn
(non von Hagenow),
Scaphites constrictus Sowerby (sjælden), Hamites cuU.ndmceus
(Defrance).
Faunaen iØvrigt kun dam·ligt kendt.
Tulocidaris clavigera (Konig),
Hagenotvia rost-rata (Forbes), Echitwcorus scutatus Leske,
Echinocorus perconicus Ravn (non von Hagenow),
•Nautilus• dampensis Schliiter, •Nautilus• patens Kner, Phulloceras velledaeforme (Schliiter), Desmacems Hineburgense
(Schliiter), Ammonites n. sp.? Sclui.iter.

l

1) Thoria n. gen.

l
=

Faunaen endnu ikke nØjere kendt.

Cyclaster hos Ravn 1928 non Cotteau 1856 og 1863.
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synes at staa meget nær visse øvre Kridt-Terebratulina'er. Da
desuden mellem Oligocæn overlejrer Søvindmergelen med en
udpræget Transgressionsgrænse, foretrækker jeg at betragte
Søvindmergelen som tilhørende Eocænet, indtil der foreligger
et acceptabelt Bevis for noget andet.
PALEOCÆN: Til dette henregnes her hele Askeserien. Basis
herfor er Planteslægten Macclintockia, der i det nordatlanti
ske Omraades nordlige Del synes at være karakteristisk for
Paleocænet. En Bearbejdelse af den samlede Fauna og Flora
er paakrævet.
MONTrEN: Dets Forekomst her er meget problematisk Det
hertil, provisorisk, henførte kalkfrie eller næsten kalkfrie Ler
under Askeserien kan lige saa godt tilhØre det nedre Paleocæn
(Thanetien). En nØjagtig Bestemmelse af Alderen kan først
gives, hvis det engang lykkes at finde Forsteninger. Se ogsaa
under Paleogeografi. Om denne Zone (s. sh·.; Belgien (Type
omraadet)) tilhører Kridt eller Tertiær er endnu ikke endelig
afgjort.
GARUMNIEN: Denne Zonebetegnelse er egentlig oprettet for
Land-, Ferskvands- og Brakvandsaflejringer i Frankrig til
hørende det allerøverste Kridt. Her er Zonebetegnelsen bmgt
for Aflejringer, der hidtil har været henfØlt til Paleocænet,
men i Virkeligheden maa tilhøre det allerøverste Kridt. Be
grundelsen for at henføre disse Aflejringer til Kridtet er: Af
de store karakteristiske, tmtiære Echinidgrupper findes intet
Spor, tværtimod slutter den fundne Echinidfauna sig meget
nær til det Øvre Daniens, det samme synes at gælde den øvrige
Fauna, saaledes mangler f. Ex. ligeledes saadanne karak
teristiske gammel-tertiære Cephalopod-Slægter som Atttria,
1'Voodringia og DeUoidonatttUus. Desuden optræder gamle
mesozoiske Slægter som f. Ex. Stegoconcha.
Den hidtil yngste Belentnitella, der er fundet i vore Aflejrin
ger, er fundet i Garumnienets Basalkonglomerat
Faunaen synes ikke at have nogen særlig nær Relation til ter
tiære Faunaer.
Allerede G r Ø n w a l l og H a r d e r (D. G. U. II. Rk, Nr.
18. 1907. Side 76-77, Fodnote) var tilbøjelig til at betragte
disse Aflejringer som værende ældre end Paleocæn, idet de
skrev: » - - Muligvis kan da Paleocænet ved Kjøbenhavn
svare til Etage Montien, eller i det mindste til dens yngre Del,
og saaledes være noget ældre, end man i Almindelighed synes
tilbøjelig til at antage. « Imidlertid gør Faunasammensætnin
gen et endnu ældre Indtryk end Montienets Fauna, og Aflej
ringerne er derfor, bl. a. af ovennævnte Grunde, henfØlte til
det øverste Kridt.
-
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DANIEN: Faunaen i mellem Danien har en Del karakteristiske
Arter fælles med Maastrichtse Tufkrijt (i nederlandsk Lim
burg), af saadanne Fællesarter maa især nævnes:
Tylocidm·is pom:ifer vexillifera (Schliiter).
Crania Suessi Bosquet.
Megathyris Davidsani (Bosquet).
»Natttilus<< da:niea (von Schlotheim). Denne ifølge Litteratur.
Dette og andre Forhold (se ogsaa under Forholdet Danien
Maastrichtien) tyder paa, at en Del af Maastrichtse Tufkt·ijt
muligvis tilhører mellem Danien.
Belemnitella findes i Danien'et, men er yderst sjældne (Strej
fere?).
SENON: Hele vmt senane Skrivekridt (i Daglokaliteter) tilhører
C a m p a n i e n' e t; idet M a a s t r i c h t i e n her begræn
ses som hos C o r n e t & B r i a r t 1874, V o i g t 1929 og
K ii h n & Z i n k e 1939, ::>: Dets nedre Grænse er Grænsen
mellem Paehydiseus neu.bergie us og Sphenodiseus Hinkhorsti
Zonerne.
Synonymlis te.

Da der i Tabel 2 er foretaget en Del Navneændringer, for
hvilke Begrundelse først vil blive givet i senere Arbejder, gives
der i Tabel 3 en Liste over de gyldige Navne (i venstre Række)
og de hidtil brugte (i højre Række), saaledes at det vil være let
at benytte den almindelige Literatur. Der er paa Listen opført
nogle flere Navneændringer, end der er optaget i Tabel 2.
Her paa dette Sted kan det maaske være paa sin Plads at om
tale nogle for vort Kridt (eller Dele deraf) nye Arter:
Tylocidaris e lavigeta (Konig), 1822. Jydsk Senon Skrivekridt.
Cm·diaster granu.losus (Goldfuss). Foruden Senon Skrivekridt
ogsaa Danien' et.
Mieraster e oreolwrnbariu:m Desor. Se S e u n e s : Echinides
cretaces des Pyrenees occidentales. I. 1888. Side 792. Tvl.
XXX, Fig. 4 a-c. Mellem Danien (bl. a. Faxe).
Grani-a Sttessi Bosquet, 1860. Ret almindelig i Jyllands mellem
Danien (Bryozokridt), sjælden i ældre Danien's Bryozokridt.
Platydia heteroclyta (Defrance), 1828. Se E u d e s D e s l o n g 
c h a m p s : Revue des Terebratules decrites par Defrance
dans le Lille valurne du dictionnaire des sciences naturelles.
D'apn�s les types conserves dans la calleetion de cet auteur.
1886. Side 77. Tvl. XXVII, Fig. 4-6. En af de almindeligste
Brachiapoder i vmt Senon og Danien.
Argyrotheea Sttessi (Bosquet), 1860. Af B o s q u e t henført, med
Tvivl, til Morissia. Findes baade i vmt senane Skrivekridt og
hele Danien'et, men synes ikke at være almindelig noget Sted.
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Tabel 3.
Gyldige Navne

Synonymer

Crania egnabergensis Retzius, 1781.
brattenburgicus (von Schlotheim),
1820.
- Davidsani Bosquet, 1860.
Lectotype: Bosquet 1860 Tvl.
II, Fig. 3.
Terebmtulina chrysalis (von Schlotheim),
1813.
Lectotype: Faujas - St. - Fond
1797 Tvl. XXVI, Fig. 9.
Magas chitonif011mis (von Schlotheim),
1813.
Argymtheca ]ohnstmpi (Posselt), 1 894.
-

faxensis (Posselt), 1894.

Megathyris Davidsani (Bosquet), 1860.
StereoGidaris Bolli (Lambert), 1923.
Tylocidaris pomifer (Boll), 1846.
Hyposalenia ulti.mus (Ravn), 1928.
Phymosoma 11rinceps (von Hagenow),
1842.
COLtthieria pseudoradiatwm (Schliiter),
1863.
Comdus grimmensis Nietsch, 1921.
Echinocorys minor Leske, 1778.
- pustulasus Leske, 1778.
- scLliatus Leske, 1778.
Hagenowia mstmta (Forbes), 1852.
Exogyra canallculata Sowerby, 1813.

Crania ignabergensis d'Orbigny, 1847.
tuberculata, Nilsson,1826, og
C .tmnsversa Lundgren, 1885.
- tubulosa Briinnich Nielsen, 1909.
Terebratuli.na striata Vlahlenberg, 1 82 1 .
T . stl'iatula (Mantell), 1822. Etc.
Magas pwmilus Sowerby, 1818.
Argyrqtheca cim.brorum (Briinnich Niel
sen), 1928. A. sal/Jmountainensis Toul
min, 1940.
Argyrotheca PosselU (Briinnich Nielsen),
1909; (Væxtstadium). A. beecheri
(Clark), 1895.
M.egathyris Briinnichi Rosenkrantz, 1944.
Typocida·ris danica Ravn, 1928 og Ste1'eocida·ris ]aekeli Krenckel, 1928.
Tylocidaris vexillifera Schliiter, 1892 var.
Abildgaardi Ravn, 1928.
Peltastes ttltimus Ravn, 1928.
Phymosoma ornatissimwn Ag. hos Ravn
1928.
Phymosoma pseudoradiatum Schliiter,
1863.
Comtlus magnificus d'Orbigny hos Ravn
1927.
Echinocorys obliqu.us Ravn, 1927. E. py
renaicus Seunes, 1888.
- sulca.tus Goldfuss.
- ovatus Leske hos Ravn 1927.
M.artinosigra elongata. Briinnich Nielsen,
1942.
Gryphaeostrea. vomer (Morton), 1828.

Paleogeografi.

I øvre (mellem?) Senon gØr en svag Hævning af det dansk
nordtyske Omraade sig gældende, hvilket medfører, at det nord
lige og det sydlige Jylland samt det nordlige Tyskland (fra Ve
sterhavet til Omraadet Øst for Tempelbmg) og den sydØstlige
Del af de danske Øer efterhaanden hævede sig op over Havet.
I Syd medførte dette blandt andet en Aflejring af Reitbrook
lagene i Tyskland (V o i g t : Das Alter der Reitbrooker Schich
ten. Zeitschrift Deutsche Geolog. Gesellschaft 1953. Side 168169). Fra nu af ses en stadig Regression af Havet i dette Om-
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raade, saaledes har Danienhavet næppe naaet ret langt Syd for
Linien Tønder, Nakskov, Rødvig og endnu paa Linien Sønder
Næraa-Kolding har Danien'et ingen stor Mægtighed. I Garum
nien Tiden maa Havbugten over Midtjylland og Sjælland med
Retning mod Sydskaane være skrumpet endnu mere ind og har
mod Syd sandsynligvis ikke overskredet en Linie Haslev, Manø
ret meget. Denne Havbugts største Dybder maa fra øvre Senon
til Garumnien have ligget i Omraadet, der begrænses af Lini
erne Vestervig-Thorsø-Lellinge og RingkØbing-Horsens-Lel
linge.
Med Teltiæret indtræder en radikal Ændring i Forholdene:
I Begyndelsen (Montien eller Thanetien (nedre Paleocæn)) af
lejredes der næsten udelukkende kalkfrit Ler (idet dog Basal
laget maa være kalkholdigt, da det var Kridtaflejringer, Havet
trængte ind over). Der har i denne Periode fundet en Sænkning
Sted af det sydlige Jylland, idet disse Aflejringer har en Tyk
kelse af ca. 10 m ved Jernit (Ø d u m 1926 op. cit. Side 44), me
dens de har en Tykkelse af ca. 22 m ved Sønderb01·g (iVI a d s e n,
Ø d u m og G r y. D. G. U. II. Rk. Nr. 55. 1935.). Askeserien
har en Tykkelse af ca. 20 m baade ved Sønderb01·g og Jernit
Eocænet's Tykkelse er ligeledes ens ved Sønderb01·g og Jernit
(ca. 115-120 m).
Medens det Øvre Kridt (Øvre Campanien-Garumnien) dan
nede en stedse smallere Havbugt (aaben i Nordvest), har For
delingen af Hav og Land været en ganske anden i det ældre
Tertiær, idet der her har været Tale om en Kystlinie (med min
dre Bugter), der gik fra Gedser over Vest-Fyn til Omraadet lidt
Nord for Nissum Bredning. Transgressionen i Montien'et eller
Thanetien'et har muligvis fundet Sted fra Sydvest, hvilket vil
kunne forklare Forskellen i 1tlontien'ets (?) Tykkelse ved Søn
derborg og Jernit. Muligvis er Transgressionen foregaaet saa
langsomt, at Havet slet ikke har naaet Danmark i Montien Ti
den, men først i Thanetien.
Klima.

I Senanet begynder Klimaet at blive køligere, hvilket ses af,
at de store Krybdyr samt Ammonitterne, Rudisterne, Echinider
nes Kridtslægter og mange andre Dyr begynder at blive sjældne
og at forsvinde fra de nordlige Egne, medens mere boreale
nordlige Faunaelementer breder sig mod Syd. Ændringerne er
dog gaaet langsomt for sig, først i Løbet af Garumnien'et tager
de Fart, saaledes at kun ganske faa af Kridtets varmekrævende
Dyr holder sig som sjældne Relikter ind i Montien'et (i det nord
lige Atlanterhavs Omraade). Fra Paleocænet kendes Moræner;
Temperaturen er her sunket saa meget, at der har kunnet dan-

81
nes Gletschere. Derefter maa det igen være blevet varmere, idet
Storforaminiferer atter udbreder sig mod Nord, efter først at.
have trukket sig betydeligt tilbage mod Syd. Ligeledes kendes
der ikke Moræneaflejringer igen førend i øvre Te1tiær.
Faunaændrinl!er.

I Løbet af mellem-Øvre Senon blev Forbindelserne i ØstersØ
Nordtysklaud Egnen mellem Kridtomraaderne i det danske Om
raade, Vesteuropa og Østeuropa afbrudt. Faunaen i det Øst
europæiske øverste Kridt vandrede sine egne Veje; medens
det danske Omraade og Vesteuropa beholdt de aabne Fm·bin
delser med det atlantiske Ocean. Paa Grund af den begyndende
Klimaændring indvandrede en Række nye Former til vort Om
raade fra Nordvest ,medens i det vestlige Europas nordlige Del
en Række Former fra det skaanske øvre Senon's nedre Del holdt
sig. Vort Omraacles Forbinelelse med det nordatlantiske Oceans
nordlige Del har sandsynligvis været størst i mellem Danien,
idet Faunaen i clenpe Zone er langt den største, og den bedst
udviklede.
Den af G r o n w a Il og H a r d e r 1907 (op. cit.) Side 78-79
givne Forklaring kan næppe være rigtig. Der er enkelte Former
i Østeuropas øverste Kridt, der synes at være identiske eller nært
beslægtede med A1ter fra vort øverste Kridt; men de to Om
raaclers Fauna i det øverste Kridt tyder ellers ikke paa nogen
Forbindelse. Langt snarere er den boreale Fauna i den nordlige
Del af det nordlige Atlanterhav og i det nuværende Ishav trængt
mod Syd af forskellige Veje: Til Danmark gennem det nordlige
Vesterhav; til Østeuropa sandsynligvis gennem Ob-Omraadet.
Forholdet Danien-Maastrichtien.

For Tiden betragtes Maastrichtien (s. C o r n e t & B r i a r t
1874 etc.) som værende ældre end Danien. Det turde imidlertid
være tvivlsomt, om det er rigtigt, snarere er der Tale om Aflej
ringer jævnaldrende med nedre (ældre-mellem) Danien (og til
Dels med Afbrydelsen mellem Senon og Danien). For en Del af
Maastrichtse Tufkrijt er der muligvis Tale om en Aflejring tilhØ
rende mellem Danien, idet det fører Ledeforsteninger for denne
Zone (se ovenfor); og da disse Fossiler er udpræget atlantiske
Former, der maa have udbredt sig fra Nordvest mod Danmark
og Nederland (Vest om England) forekommer Paralleliseringen
mig ret sandsynlig.
De i Maastrichtse Tufkrijt oph·ædencle Storforaminiferer, syd
lige Echinidtyper (Hem-ipneustes etc.) og Castropodtyper m. m.
maa betragtes som særlig vannehævencle Former, der ikke har
været i Stand til at trænge ind i det mere boreale Hav Nordvest,
Nord, NorelØst og Øst for England. Derimod maa de i Maas•
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MESOZOICUM

CENOZOICUM
Tertiær

Øvre Senen

Gerumnien

Danien

Montien

P.leocæ!n

Eocæn

Maltkia
Bourgueticrinus
T emneddaris
Tylocidaris
Hyposalenia
Pseudodiadema
Cænholectypus
Tremåtopygut
Catopygu� (Oolopygus)

r------+--1

Echinolampadidæ
Conedypus
Echinocorys
Cerdiasler
Hola.ster
Mie�asier
Brissopneusles
Palæopneustidæ
Spatangidæ
lovenidæ
Perlcosmus
Schizasler
Brissopatagus
Schizobrissus
Eupatagus
Srinus
Cosdnopleura
Magu
Trigenosemus
Stegeconcha
Exogyra
Protocardia
Ciplyella
lsoarca
Cinulia
Tylosloma
»Hercoglona<<
Atvria
Oeltoidonautilus
Woodringia
Cimomia
Belemnitler
Belemnesider
Spirulirosllidet
Zeugmatelepas
Vertuca

�----Ir---��--�-

-------------

-

--

1-------'1---l- -;

Dromlopsis
Thoracosaurus

trichtse Tufkrijt sparsomt optrædende Ammonitter betragtes
som Relikter, idet denne Dyregruppe lige siden øvre Del af
nedre Senon har været paa stadig Retur.
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I de Ækvator-nære Omraader findes en endnu yngre Zone
med Ammonitter. Den indeholder af Arnmorritter dog kun sjæld
ne Exemplarer af Indoceras.
I F o r b i n d e l s e m e d D a n i e n'e t s z o o g e o g r a
f i s k e Z o n e r m a a F o r h o l d e t m e Il e m F a u n a
e r n e i d e t b o r e a l e E o c æ n h a v og i d e t v a r
m e r e n u m m u l i t f Ø r en d e E o c æ n h a v h a v e s
E r i n d r i n g.
Grænsen Kridt-Tertiær.

Af nedenstaaende Skema 1 ) fremgaar det, hvor Kridt-Teliiær
Grænsen maa sættes i det nordatlantiske Omraade (med For
behold for Montien'et).
Arnmorritterne er der af følgende Grunde intet Hensyn taget
til: Det er en meget varmekrævende Dyregruppe, der først for
svinder fra de Pol-nære Omraader og holder længst ud omkring
Ækvator. Saa vidt hidtil kendt er Slægten Indoceras den sidste
Repræsentant, muligvis falder dens sidste Optræden i et ækva
torialt Garumnien. Arnmorritterne (i al Fald mange af det øvre
Kridts Former) er faziesbundne (se K ti h n: Zur Sh·atigraphie
und Tektonik der Gosauschichten. Wien 1947. Side 198) .
Lokaliteter.

Paa nedenstaaende Tabel 4 er der opfØ1t nogle af de vigtigere
Kridtlokaliteter i Danmark ordnet efter Zoner. Det fremgaar
umiddelbart af Tabellen paa hvilke Lokaliteter, der forekommer
mere end een Zone.
Lokaliteterne kan lokaliseres (omtrentlig) ved Hjælp af Kort
1:100.000. Der er et Utal af andre store og smaa Lokaliteter.
Zonenavnet Paieocrens Oprindelse og Betydning.

Da man efter danske Arbejder (især Griinwall og Harder 1907, op. cit.
Side 3) kan faa det Indtryk, at Paleocænzonen er oprettet af von Koenen
i 1884, med Egnen omkring København som Typeomraade, er det nød
vendigt at pointere, at dette ikke er rigtigt.
Zonen Paleocæn blev opstillet af Schimper i 1874 (Traite de paleonto
logie vegetale. Paris. Bd. 3. Side 680). Schimper henførte til denne Zone:
• Sables de BrachetLX• og • Depots ligniteux du Soissonnais • , begge Aflej
ringer ligger i Pariser Bassinet. Den første Aflejring tilhører Thanetien
og den anden Sparnacien.
Det vil sige, at Paleocæn s. str. (Schimper 1874) omfatter Thanetien og
Sparnacien.

l) Tabel Side 78.
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Tabel 4: Kridtlokalitcter.
Zoner

l

Under-Zoner

l

Jylland: Hvalløse, Rugaard.
Sjælland: Klintebjærg, Lellinge.
Fyn: Lundsgaard Klint.

Garumnien

l

v.
�
....
,.

lSl

Danien

z

l

Jylland: Hvalløse.

IV.

Jylland: Hvalløse, Herup (Sevel Kalkværk), Voldurn,
Krogsager, Tilsted l, Helligkilde l.
Saltholm.
Fyn: Klintholm.

III.

Jylland: Voldnm, Krogsager, Tilsted l, Klostergaard l,
Rigtrup, Bredstrup Klint, Røde Mølle, Legind Kalkværk l, Skillingbro, Dalbyover, Helligkilde l, Tustrup.
Sjælland: Faxe, Lille Skensved.
Saltholm.

Il.

Jylland: Skillingbro, Nyvang Gam·d, Sangsb·up Klint,
Kmlby Klint, Raasted 2, Bøgelund, Kastbjærg, Voxlev.
Sjælland: Kagsb·up, Stevns Klint.

I.

Jylland: Nyvang Gaard, Bøgelund, Voxlev, Dalbyneder.
Sjælland: Stevns Klint, Kagstrup.

Øvre

Jylland: Nyvang Gamd, Bøgelund, Voxlev, Dalbyneder,
Dania, Nibe.
Sjælland: Stevns Klint.

�
....
"'
�

Blankridt
1::1
�

Jylland: Dania, Voxlev.
Jylland: Dania, Aamølle, Linds Kridt- og Kalkværk (EllidshØj), EllidshØj Kridt- og Kalkværk (Voldsted).
Sjælland: Stevns Klint.
Falster: Muligvis: Hasselø By Kalkværk.

·s
Senon

Lokaliteter

"'
�

8
"'
u

Mellem

Jylland: Nørre Uttrup, Rørdal, Frejlev, Lundergaard
Kalkværk, Gug. Muligvis: Aasted.
Møn: Møn's Klint.
Muligvis: Jylland: Batum, Møgeltorum, Torum, Skinderup Gam·de.
Muligvis: Møn: Møn's Klint, Hvideklint
Litteratur.

Her henvises til følgende Skriftrækker:
D. G. U. : Danmarks geologiske Undersøgelses Skrifter.
Meddelelser fra Dansk geologisk Forening.
Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Skrifter. Naturvidenskabelige og
matematiske Afdeling samt biologiske Skrifter.
Færdig fra Trykkeriet

23. 2. 195<1.
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Forandringer i plantevæksten på Falster.
Af L.

Kriug, Nykøbing F.

Nedenstående skulle være en sammenligning mellem Falsters
vilde plantevækst for ca. 75 år siden og nu.
Det bliver dog mellem 2 undersøgelser. Den første foretoges
af Hans Peter Gyllembourg Koch, der fødtes i Horbelev præste
gård på Nordøstfalster 1807, blev student fra Nykøbing 1825 og
adjunkt sst. 1830-34, da han fik præsteembede i Jylland. 1843
vendte han tilbage som sognepræst i Sdr. Alslev-Sdr. Kirkeby
Øst f. Nykb., og i 1860 blev han provst i Nr. Vedby-Nr. Alslev
med bopæl i Riserup på Nordvestfalster. Han har altså haft lej
lighed til at studere plantevæksten på hele øen og har gjort det
flittigt. Resultaterne foreligger som en lokalflora i » Videnskabe
lige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Købenl1avn«
1862 med et supplement i 1881.
Den anden undersøgelse begyndte i 1906. Fra 1916 botani
serede jeg sammen med læge Jonas Olsen, Nykb., og i 1937
begyndte vi sammen med lærer S. M. Rasmussen, Stubbekøbing,
at kortlægge de mindre almindelige planter som en hjælp til
» Botanisk-topografisk Undersøgelse<<.
Det er rimeligt, at vor undersøgelse er blevet mere indgående
end Kochs. Han var alene, selv om han fik nogle oplysninger fra
interesserede. Vi var 3 og har fået hjælp fra mange sider, især
fra medlemmer af Naturhistorisk Forening f. Loll.-Flst., og så
havde vi cykler og til dels biler til rådighed. Nordfalster er så at
sige finkæmmet af S. M. Rasmussen, men også det øvrige er godt
set efter, tØr jeg påstå.
Denne forskel i intensiteten giver ikke ringe usikkerhed, især
når der er tale om nye arter eller større hyppighed. Når Koch
f. eks. har Skov-Byg 4 steder og Hunde-Kvik 3 st., mens vi har
ll og 8, regner jeg med omtrent uforandret hyppighed. I øvrigt
må jeg skønne, og skøn er usikkert. Anderledes er forholdet, når
der er tale om arter, der er sjældnere eller mangler hos os.
Een slægt, star, har jeg helt udeladt, det samme er tilfældet
med de arter, der kun er fundet på lossepladser (eller gØdnings
bunker). Og de siden Kochs tid udspaltede arter er naturligvis
også udelukkede.
Der er sket store forandringer på Falster i de sidste 100 år.
Krat er ryddet, overdrev taget under plov. Moser er udgravede
eller overgroede med pil og birk. Det sidste er nok grunden til,
at Hje1telæbe er forsvundet fra Virket Lyng. - » Lyng<< er her
tillands en almindelig betegnelse for en større mose. - Stendiger
er blevet til brosten og skærver. Niergelgrave og skovdamme
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opfyldes i stort tal, og flere mindre vandløb er så forurenede, at
al højere plantevækst i dem er dræbt.
Kochs tid var de store inddæmningers tid. 1840 lagde nogle
bønder den første store dæmning over Vålse Vig. Hasselø Nor
blev tØrlagt 1870. Bøtø Nor blev vel skilt fra Østersøen i 1860,
men stormfloden 1872 skyllede diget b01t, hvorefter man byg
gede det nuværende 17 km lange dige, der hidtil har modstået
alle havets angreb.
De lavvandede vige og bugter forsvandt og med dem de bag
ved liggende flade sh·andenge, det er blevet til kornmarker eller
vedvarende græsgange, hvor kvierne sørger for, at ikke alt for
meget kommer til fuld udvikling. De ubeskyttede strandenge er
nu kun nogle få små stumper.
Ved disse inddæmninger forsvandt f. eks. Stokrosen, som Koch
har noteret 4 steder. Flere andre saltbundsorter holder sig endnu.
Kær-Svinemælk står i Haldm·up Skov, Eng-Skær i kanten af
Lindeskoven, og ved dennes udkant havde Dynd-Klaseskærm
nok stået endnu, hvis ikke den grav, hvori den stod til for en snes
år siden, var indgået i en indhegning, hvis kreaturer dels åd dels
b·ampede den ned.
Mærkeligt forekommer det mig, at Sh·and-Asters endnu står
tahig i de laveste dele af BØtØ Nor, hvor der ikke har været salt
vand i 80 år, men det er også nogle ynkelige små men rigt blom
strende individer.
Størst forandring er der dog i de dyrkede markers ukrudt
bestand. Jordbehandlingen er blevet langt mere indgående, og
udsæden næsten fri for fremmede frø, hertil kommer især i
nyeste tid den direkte ukrudtsbekæmpelse med kemikalier.
I nutidens hørmarker er det småt med ukrudt. Hør-Silke og
Hør-Snerre er ikke fundet. Dodder-aiterne træffes nu næsten
kun på lossepladser, og Hør-Rajgræs, der dengang var alminde
lig, er i vor tid hm fundet eet sted på Falster.
Her følger så listerne over de ikke genfundne og de nu sjæld
nere planter. 4-1 ved en art betyder, at Koch har den fra 4 steder,
mens vi kun har eet.
Forsvundne planter.
Rundfinnet Radeløv
Bægerbregne
Otteradet Ulvefod
Flad Ulvefod
Rug-Hejre
Nåle-Sumpstrå
Tråd-Siv

Børstebladet Siv
Bakke-Gøgemt
Trådspore
Klinte
Bruskbæger
Krybende Ranunkel
Vellugtende Age�måne
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Krat-Vikke
Kantbælg
Blodrød Storkenæb
Stokrose
Rank Viol
Mose-Bølle
(Blåbær)
Hindebæger

Smalbægret Ensian
Bredbægret Ensian
Hør-Silke
Kløver-Silke
M arrube
Lyng ØjentrØst
Hør-Snerre

Planter, der nu er sj ældnere.
Krybende Ulvefod 4-1
SØpryd 3-1
Finger-Hirse h. h.c5
Pur Havre 3-1 på losseplads
Hør-Rajgræs a. i hør-l
Katteskæg 3-2
Kalmus 5-2, truet med uddøen
Bakke-GØgelillie h. h.-5 (nu 4)
Springknap 3-1
Rank Gåsefod 3-1
Ager Ranunkel a.-h. h.
Korn Ridderspore a.-nu t. sj.
Løvemule a.-h. h .
Kost-Nellike a.-6
Grådodder 7-2

Dodder-arter t. a.-sj. u.
Salomons Lysestage t.
mange år siden
Rundskulpe a.-3
Ravnefod 6-4
Gyldenlak Hjørneklap
Kiddike a.-h. h.
Stribet Kløver h. h.-3
Jomfrukam a.-h. h.
Jernurt h . h.-6
Vibefedt t. a.-4
Bulmeurt a. v. byer og
Enbo Galdebær h. h.- l
Gul OkseØje m. a.-t. a.
Fnokurt h. h.-4.

for lossepl.
a.-2 st. for

t. a.-4

strand-h. h.

Som man ser, er der mange egentlige ukmdtsplanter, som er
helt bmte eller stærkt på retur. Klinte og Rug-Hejre regnedes jo
tidligere for almindelige, men jeg har ikke set dem de sidste 10
år mindst. Jeg har spurgt de mænd, der med inspektør Dybkjær
som leder for vort største kornfilma kontrollerer marker med
korn til såsæd. De har ikke set nogen af de to arter, hverken på
Lolland eller Falster.
Også sådanne ukrudtsplanter som Kiddike, Gul Okseøje,
Rundskulpe og Følfod er med held blevet bekæmpet, så deres
betydning nu er ringe. Jomfrukam, Ager-Ranunkel og Korn-Rid
derspore svinder mærkbart.
Om Ager-Guldstjerne skal jeg først oplyse, at dens a1tsnavn
nu er misvisende. Ingen af os hernede har - mig bekendt - set
den på agre.
Måske var en brakmark en god vokseplads for den. Den kan
vokse i græs på vejkanter og gamle kirkegårde, men trives bedst
på gangene og på steder, hvor græstørven er fjernet. Den findes
på de fleste kirkegårde på Falster og Østlolland, men uheldigt
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for den holdes kirkegårdene nu så fint i orden, at den sjældent
når at blomsh·e der.
For mange år siden kom en gammel præst til mig for at få
anvist lokaliteter med Ager-Guldstjerne. Jeg viste ham ud på
Østre Kirkegård i NykØbing. Da jeg næste dag kom op på hans
værelse, lå der ca. 200 blomstrende planter på tallerkener og
underskåle. Det kunne ikke gentages nu. Manden var medlem
af bytteforeningen i Lund, og Ager-Guldstjernens kurs var
100 = maximum.
Han kom et par år senere igen, men da kunne vi »desværre«
kun finde eet blomstrende individ på en kirkegård, og da det var
det eneste der, fik jeg ham til at lade det stå. Han kom ikke tiere.
Hvorfor den så godt som ikke findes på Vestlolland, forstår jeg
ikke. Det er lige så ubegribeligt, som at Hvid Døvnælde ikke vil
trives på Falster. Den dukker op af og til og forsvinder hurtigt
igen, mens den lige over for NykØbing fylder en vejkant og en
grøft og står mange steder der omkring og til lidt vest for Mari
bo. På det øvrige Vestlolland er den kun set en gang i Horslunde.
Men der er jo også andre ting, som jeg ikke forstår.
Når ikke så få ellers ret almindelige moseplanter, f. eks. Blå
bær og Klokkelyng, er sjældne eller mangler her, er det vel, fordi
vandet i vore moser er for alkalisk. Botanisk set er gadekærene
inde i en sørgelig udvikling. Mange af dem er i tidernes løb
blevet så flad- og lavvandede, at der sidst på sommeren kun er
lidt muddervand tilbage ude i midten. Sådanne damme er jo
umulige som branddamme, og der er derfor ikke noget at sige
til, at den ene efter den anden »reguleres«, d. v. s. gøres mindre
og dybere og med i reglen stensatte kanter.
Men på de afvandede skråningers mudderbund, som mange
generationer af ænder og gæs havde frugtbargjort, voksede en
interessant planteverden. Den er nu b·uet. Da Vålse gadekær for
henved en halv snes år siden blev reguleret - skånsomt - for
svandt Almindelig Loppeurt fra Falster. På den anden kendte
lokalitet hernede, Bursø på Midtlolland, vil den også sna1t for
svinde. Der er i det ene hjØrne cementstøbt en stor kumme, der
skal gØre det ud for branddam, og resten af det store gadekær
fyldes efterhånden op.
Ved Thoreby gadekær på Østlolland opdagedes for et par år
siden Fladaks. I 1953 blev det grundigt ordnet. Alle tre steder er
desuden Dyndurt forsvundet. Denne lille, morsomme plante har
vi set 3 steder på Falster, og et andet kortlæggende hold har
noteret den 11 steder på Østlolland. Den vil snart blive en sjæl
denhed også hernede. » Kulturens skoede spand sin vildvej
Jrager.«
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Kantbælg forsvandt før 1880, idet havet tog voksestedet. Men
inddæmningerne gav også forøgelse. Landet bag det store dige
på Østkysten er blevet.det interessanteste mmåde på Falster. Den
sandede sb·immel indenfor diget, hvor de gamle klitter lå, er nu
næsten helt tilplantet. Den nordlige og den allersydligste del er
udstykket til sommerhuse, mens 5-6 km af den sydlige del er
BøtØ Plantage med ret gammel fyrre- og granskov.
Det er især sporeplanter, der udmærker denne egn. Alle fire
Månerude-alter er fundet her, Enkelt M. dog kun i 1917. De
sidste 15-20 år er de aftaget stærkt i hyppighed, ja de sidste 3-4
år er ingen af dem set. For Norets vedkommende kan en vand
standssænkning måske have haft sin virkning, og i det tilplan
tede område er træerne mange steder blevet for store og dæk
kende. For 40-50 år siden dækkede Almindelig Ulvefod næsten
bunden i klitlavningerne, nu er den næsten alle steder kvalt.
Liden Ulvefod findes endnu få steder i lyngbegroede fyldgrave,
mens Femradet U. åbenhalt befinder sig godt og står flere ste
der. Flad Ulvefod i nordøsthjØrnet af BØtØ Plantage er for ca.
40 år siden kvalt af fyrretræerne. I fyldgraven i plantagen når
Kongebregnen en forbavsende frodighed. Det samme gØr Bred
bladet og Skarpfinnet 1tlangeløv i hele den nordlige del af plan
tagen. Et par steder har Kambregne fundet voksested.
I fugtige partier især øst for plantagen står Slangetunge sine
steder i så stort tal, at den er dominerende overfor den øvrige
plantevækst. Også flere andre interessante planter har her fundet
grosted, Eenblomstret Vintergrøn nogle steder, og et par steder i
fyldgraven står Abenblomstret Vintergrøn. Selv Tue-Siv har
indfundet sig i noret.
Digeskråningen og de lave klitter udenfor bærer et smukt og
interessant plantedække. Naturligvis er der Strand-Hestehov og
Østersøisk Hjelme - mest subsp. arenaria - men de var der også
i Kochs tid. Desuden talrigt den smukke Due-Skabiose og den
ikke mindre smukke Smalbladet Klokke. På de magreste steder
af digefoden lyser Gul Evighedsblomst. Nikkende Limurt har
for ikke længe siden fw1det derud, og et par steder står Kantet
Konval mellem Sand- og Småfrugtet Frøstjerne. På digekronen
er fundet Spæd Kløver og Smalbladet Timian.
Også HasselØ har givet gevinst. På en til tider ubenyttet tre
kant ved banedæmningen har Spidsblomstret Siv stået i flere år,
nu er den vist forsvundet (kvierne?). Tæt ved fandt jeg i 1918
Vellugtende Festgræs, men skønt den af banens hegn skulle
være beskyttet mod angreb af onde tunger, forsvandt den snmt
igen, medens Sump-Ensian findes der og et par steder til i noret.
Hvad nyt der ellers er, skal følgende lister vise.
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Planter, der er blevet hyppigere.
Stilk. Månerude 1-5
Slangetunge 4-1 1 + Bøtø Nor.
Skavgræs 1-5
Femradet Ulvefod 2-7
Alm. Hirse 1-5
Hanespore 1-9
Flyve-Havre 3-h. h.
Hunde-Hvene 1-9
Eng Rævehale
Liden Pindsvineknop 2-8
Smalbl. Dunhammer 6-a.
Tykbl. Andemad 2-15
Sump-Skræppe 1-9
Drue-Gåsefod 1-9
Storbl. Hønsetrum 2-h. h.
Nat Limurt 3-a.
Strand-Nellike 2-5
Gul-Sennep 1-t. a.

Gul Reseda 1-4
Hvid Stenkløver -t. a.
Dun11året Vikke 1-13
Rank Smkløver 1-10
Tusindfrø 1-6
Liden Vortemælk 4-16
Kors-Vortemælk 1-12
Strand-Selleri 4-13
Liden Sommerkonval 6-t. a.
Aben Sommerkonval 1-3
Snylterod 2-8
Tyttebær 1-5
Pigæble 3-23
Trenervet-Snerre 2-10
Vingekurv l i 1866-16
Canadisk Bakkestjerne 1-a.
Klæbrig Brandbæger 1-7
Vår Brandbæger l i 58, l i 64-22

Nye arter.
Kamillebladet Månerude 3
Enkelt Månerude l i 1917
Kambregne 2
Nordisk RadelØv l
Liden Skavgræs l
Rust Vandaks 4
Hjertebladet Vandaks l
Spinkel Vandaks (panonnit.) 2
Krebseklo l
Vandpest 2
Vellugtende Festgræs l (forsv.)
Blodhirse 10
Guldhavre 10
Langstakket Gulaks 2
Tag-Hejre 4
Spidshale 2
Fin Kæruld 2
Avneknippe 4
Dynd-Stru· l
Sod-Siv 2
Bredbl. Siv 6
Spidsbl. Siv l
Tue-Siv 3 (nu 2)
Stor Gøgeurt l

Storblomstr. Skovlillie 3 omkr.
Hestehoved
Commelina 3 i 33, 35 og 37
By-Skræppe 3 i 30'erne
Su·and-Bede 2
Opret Amarant 16
Nikkende Limmt l
Adonis 6
Tætfrøet Karse 3
Hjerte skulpet Karse 2
Langskulpet Guldkarse 2
Roset bl. Sandsennep (Diplotaxis) 3
Salat sennep (Eruca) 4 i 33 og 34
Rapistrum arter
Rank Vinterkarse 1 1 .
Takkeklap 14
Indisk Stenkløver 7
Spæd Kløver 4
Blod-Kløver 10
Medicago falcata vru·. gracilis 4
Liden Sneglebælg l
Stregbælg 3
Seradelia 4
Pyrenæisk Storkenæb 21
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Læge Katost (Hibiscus) 5
Kinajute (Abutilon) 7
(Gul Katost)
Fodangel 3 i og ved Nykb. 1921,
25 og 34
Eenblomstret Vintergrøn 4 (nu 3)
Knudearve 2
Eng Ensian 2 (nu l)
Lund-Fredløs 3
Kulsukker (mest Ru K.) h. h.
Smalbl. Timian l
Krans Salvie 3
Eng-Salvie 2
Storblomstret Ærenpris a.

Tråd-Ærenpris h. h.
Abenblomstret Klokke 3
Dunet Vejbred 8
Tornet Tidsel 2
Tornet Knopurt (solstitialis) 3
Bynke Ambrosie 9 (mest p. gødn.)
Kortstråle (parviflora og ciliata) 5
Farve-Gåseurt 10
Hvid Hestehov l
Skive-Kamille a .
Glat Kongepen 8
Pieris arvalis 2
Tornet Salat l

Ukrudt er forsvundet, nyt er kommet. �tleget er blevet sjæld
nere, andet hyppigere. Fra alle jordens egne er frøet kommet,
fra Sydamerikas sletter, fra . Canadas prærier, Ruslands stepper,
Orientens dale, Sudans hede marker og fra Sydeuropas fmgt
haver. Mest er det kommet med foderkorn til dyrene. Noget er
simpelthen spildt frø, f. eks. de mange Hirse-agtige græsser, der
skulle have været ædt af undulater og kanariefugle.
Een af de nye planter er blevet en højst alvorlig trusel for
kornavlen, særlig slem er den på Vestlolland. Det er Flyve
Havre. Her på Falster har den hidtil optrådt spredt og i moderat
eller ringe tal, og der sættes stærkt ind for at standse den, før den
får for stor udbredelse, bl. a. søger man at aktivisere " Unge
Landmænd<< til jagten på den. Den er så farlig, fordi dens frØ
modnes før den dyrkede sæd og så let falder af. Desuden er dens
kæmer så slanke og sejge, at de kan gå gennem en almindelig
kværn og et kreatur uden at miste form og spireevne. Hyppigst
ser man den rage et godt stykke op over det dyrkede sommer
korn med store alsidige toppe, og denne form er, hvis den ikke er
for talrig, forholdsvis let at luge bort. Men der er også andre
lavere former, der er langt vanskeligere at få Øje på for de ikke
særlig kyndige. Forhåbentlig får man bugt med den.
To andre er blevet almindeligt ukrudt, men uden større betyd
ning. Nat-Limurt i korn og Storblomsh·et Ærenpris i græsmar
ker. På vejkanter, og hvor der ellers er en plads, breder Skive
Kamille sig, og hvor der luges, må man også gerne rykke en del
Kanadisk Bakkestjerne op. Hvor den smukke lille Tråd Æren
pris har fået indpas i græsplæner eller stenbede, er den næsten
uudryddelig, og flere steder har den bredt sig til vej- og grøfte
kanter i landsbyerne.
Takkeklap og Pyrenæisk Storkenæb holder sig mest til vejkan-
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terne. Den sidste bliver nok snart almindelig. Flere af de nævnte
planter er forvildet fra dyrkning, f. eks. Gul Sennep, Hvid Sten
kløver og Dunhåret Vikke. Om mange andre gælder det, at deres
frØ ikke modnes her, og deres forbliven er betinget af stadig til
førsel udefra.
Måske kan een eller rettere to arter blive besværligt ukmdt,
nemlig de to mter Kortstråle (Galinsoga ciliata og parviflora),
men som man ser af listen, hru: de kun lige fået foden indenfor
hernede. Men bremses deres udvikling ikke i tide, kan de blive
slemme både i mark og have. Hernede har jeg km1 set et slemt
tilfælde i en gartnerhave på Lolland, hvor både bede, gange og
drivbænke var helt fyldt med Kortstråle.
Tapes pullastra i Lillebælt. Da jeg i sommeren 1952 i ca. 4 mdr. var
assistent ved en lejrskole, beliggende ved Hejlsstrand, 2-3 km syd for
Mosvig (lige neden for Skamlingsbanken), havde jeg rig lejlighed til at
studere omegnens natur.
Havets apskyl blev daglig undersøgt på en stærkning af ca. 2 km. Til
min store overraskelse fandt jeg nu og da Tapes pullastm (tæppemuslingen)
i opskyllet. Selv fandt jeg ca. 20 stk., men også børnene fandt en del, som
ikke kom mig i hænde. De fleste skaller blev fundet efter haftig pålands
vind. Næsten alle de fundne skaller hænger sammen i de ydre bånd og er
alle pæne og velbevarede.
Det største eksemplar målte 50,0 mm.
Det mindste eksemplar målte 28,5 mm.
Gennemsnit for 8 eksemplaTer: 35 mm.
Hvor kan disse skalleT af Tapes pullastm være kommet &-a midt i Lille
bælt? Det kunne være interessant at få spØrgsmålet besvaret.
Ribevej 71, Haderslev.
Kai ErsleiJ A11dersen .
Svømmende Hugorm. Under e n ekskursion sidste sommer til !sted mose
var vi nogle stykker, der oplevede det vistnok sjældne syn at se en svøm
mende hugorm (Vi:pera berus). Den lå på en lille • Ø • i en tørvegrav, ikke
langt fra bredden, og gled straks ud i vandet, fom1entlig da den fik Øje på
os. Svømmebevægelserne mindede ganske om snogens. Inden vedstående
fotografi blev taget, vaT hugmmen så langt væk, at zigzagstriben ikke kan
ses på billedet.
I litteraturen angiver Hvass i • Danmarks Padder og Krybdyr• : • Kun
sjældent kommer den på sine jagtudflugter i nærheden af vandet; nien den
er dog truffet svømmende ude mellem søens tagrør • . Volsøe skriver i Vort
Lands Dyreliv• bind I: • Den er heller ikke bange for åbent vand og svøm
mer fortrinligt; det er dog kun sjældent, at man ser den i vandet, så det er
sikkert kun rent undtagelsesvis, at den sØger tilflugt her • .
Ovennævnte iagttagelse har således ikke bragt noget nyt &-em vedrørende
hugormens biologi, men er blot en dokmnentation af nævnte forfatteres
mere i almindelighed holdte vendinger om hugormens relation til vandet.
Flensborg, den 25. januar 1953.
Niels Søndergaatd.
•
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Abraxas grossulariata L., lacticolor Raynor og
paucisignata Lpk.
A f P. L. Jørgensen.

Den betydning, Skat Hoffmeyer har haft for os sommerfugle
samlere ved altid at holde os a jom med, hvad der fremkommer
af nyt inden for v01t område, kan ikke overvurderes. A1tiklen
» Diverse om storsommerfugle« side 1-16 i denne årgang af
» Flora og Fauna« er typisk i den henseende. Så blev vi igen så
meget » klogere«.
Afsnit 2 om harlekin frister mig til nogle kommentarer. Det
var da godt, vi fik paucisignata med i billedet; tænk hvad det
kunne afstedkomme af lacticolor-forvirring ikke at kende pauci
signata og dens arvegang. Man får undskylde mig, at jeg prØver
at trække det hele lidt skarpere op på side 7; emnet frister til det.
Sætternissen har været på spil i de første 3 linier side 7, idet
han burde have anbragt parantesen i 3. linie oppe i l. linie efter
harlekin; det er, hvad der kan ske.
Det næste afsnit om lacticolor er meget interessant. Der skal
meget til at frembringe en o lacticolor. Den skal have anlæget
både fra faderen og moderen. At det kan lade sig gøre, viser
eksemplaret i Tring (se » målerbogen« side 228). Ved kønsbun
den arvegang er for sommerfuglenes vedkommende chancen for,
at en vigende egenskab slår igennem hos o o , som l <;? for hver
40 o o, eller et endnu værre misforhold. <;?<;? skal jo kun have l
anlæg for » at slå igennem«, og de får det altid fra faderen med
kønskromosomet!
Det, at der i en population findes en lacticolor <;?, kan fortælle
os en del. Dens fader må have haft anlægget, ev. som typisk
harlekin med skjult anlæg. (Her forudsætter vi, at anlægget ikke
er opstået som mutation hos <;?.) Videre må nogle (halvdelen)
af <;?s brødre have anlægget, og halvdelen af hendes søstre er
lacticolor. Allerede i næste generation er chancen der for lacti
color o .
Dette e r ikke i uoverensstemmelse med Hoffmeyers forklaring
på en ev. lacticolor o i 3. generation, der naturligvis er fuld
stæ11elig rigtig; men mens man efter forklaringen side 7 først kan
forvente dette unikum efter 3 års forløb, kan man efter oven
stående forvente en sådan o allerede året efter, at der er taget
en <;?. I begge tilfælde spiller tilfældighederne ind, idet det jo er
afgørende, hvilke o o der parrer sig med hvilke <;?<;?.
Hvorfor er lacticolor så så sjælden? (At o o er så langt sjæld
nere end <;?<;?, er kun natmligt). Det kan man kun gisne om. For-
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klaringen kan jo være, at lacticolor genet har tilbøjelighed til
at opstå ved mutation. I en stor population bliver chancen for
parring med normal harlekin enorm, og når så genet skal vise
sig igen hos børnebørnene (her er forudsat, at det er opstået
ved mutation hos en <(), er populationen decimeret så stærkt,
at ekspl. med anlægget er uddøde, ev. er populationen forsvun
det. Harlekin kan være voldsom i tal et år eller to, og så er der
pludselig ikke flere på stedet. I en stor population vil chancen for
lacticolor o være yderlig forringet.
Når Hoffmeyer i 3. afsnit side 7 skriver: lad os udh·ykke det
groft, dækker det over, at undtagelsen jo er, at lacticolor C( kun
behøver l anlæg fra faderen for at blive til. Lacticolor C( får,
som nævnt, sit kønskromosome fra faderen, og det kan jo altså
være behæftet med lacticolor genet.
Der burde måske allerede i begyndelsen være gjort opmærk
som på, at hos sommerfugle har o o 2 kønskromosomer, og hos
<(<( kun l. Mens o -kønsceller alle har l kønskromosome, har
æggene enten l eller ingen. Ved befrugtningen bliver æg med
kønskromosome til o o og æg uden do. til <(<(. Deraf følger igen,
at <(<(s ene kønskromosome stammer fra faderen.
Så omtaler Hoffmeyer den yderlig interessante krydsning
paucisignata o X lacticolor <(, to recessiver, der »mendler<< ua f�
hængigt af hinanden, idet de jo dækker over paucisignata o X
typisk harlekin C( (for de alm. kromosomers vedkommende) og
typisk harlekin o X lacticolor <( (for kønskromosomernes ved
kommende), et fortræffeligt eksempel til biologiundervisningen
i gymnasiet. Men hvad kunne der ikke komme ud af det i næste
generation? Chancen for en <(, der er begge dele, er som 1:15.
Ved den anvendte parring (men her stiller lacticolor <(s sjæl
denhed sig i vejen) ville alle C(<( blive lacticolor, hvilket naturlig
vis lige så nemt kan opnås ved at parre den pågældende o med
en typisk C(.
I det næstsidste afsnit på side 7 antyder Hoffmeyer, at begge
gener kan tænkes opstået (eller vel snarere ænill·et) ved muta
tion under samme ydre eller anill·e forhold. De pågældende ge
ner (anlæg) er bundet til henholdsvis kønshomosamerne og et
sæt af de andre luomosomer. Med »prik« menes altså de ægge
hvidemolekyler, der bærer generne. - Det skal blive interessant
at se et ekspl., hvor begge sæt »prikker<< er ændret; med det
bliver nok svæ1t at fastslå identiteten. Man kender jo vigende
gener, der dækker hinanden, så kun den ene ses.
-
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Sommerfuglenotater
fra Lepidopterologisk Forening 1951 og 1 952.
·

A f P. L. ]orgensen,

En gang om året - som regel på det første møde i febmar
måned - præsenterer medlemmerne deres bedste fangster fra
det foregående år. Da notaterne kan have interesse for andre
end de tilstedeværende, skal de kmt resumeres her, idet dog
tidligere meddelte oplysninger i »Flora og Fauna« forbigås (årg.
1952, side 22: Jolm Jensen om fangster ved Horserød, side 36:
C. H. Aash·up og Arne Sørensen om celsia, side 62: J. Chr. Jen
sen om biittneri og side 110: J. Chr. Jensen om bornholmske
fangster i 1952). Videre forbigås de oplysninger, som fremgår af
Hoffmeyers: De danske målere 1952 med tilfØjelser til spinder
bogen og uglebogen. Det tager naturligvis noget af duften af
emnet; men der er alligevel oplysninger tilbage, der kan have
interesse.
Siden Aashup og Arne Sørensen opdagede Calotaenia eelsia
L. i Grib Skov i 1951, er arten af flere taget ad libitum over et
større omxåde i denne lokalitet. løvrigt har flere samlere nu hm
det måden at tage PoUa ehi L. på samme sted.
22/5 1952 arrangerede foreningen en ekskursion til Jydelejet
på Møn. I løbet af den foregående vinter havde man udryddet
alt, hvad der kunne findes af berberis-buske. Tanken var så den,
at nu måtte vi sikre os det kuld Coerwtephria berberata Schiff.,
der ikke kuru1e finde næringsplanten at lægge æg på, og som
muligvis blev det sidste kuld i Danmark. Alle ekskursionsdel
tagerne fik det antal berberata, de kunne ønske sig og mere til;
der var nok af dem. 1/6 52 kunne der stadig tages friske eksem
plarer, så mange man ville have. Hvordan er det gået siden da?
Berberata skal nu nok finde de berberis-buske, homo sapiens
ikke kan finde. - Som det var ventet, tog flere samlere ved sam
me lejlighed den 22/5 Tephrosia eonsonaria Hh., Coenothephria
derivata Schiff., Anagaga pulverari.a L. samt ikke så få Eueosmia.
ee-rvhwUs Sc.
På Bornholm er der altid noget godt at hente. Ud over J. Chr.
Jensens tidligere meddelelser om gode fund meldes fra samme
hånd om: Pygaera eurtu.la L., 2 stk. Hammeren, ret ny for Born
holm; 3 stk. Aeranyeta strigosa F., Stampen - og videre om gen
fangst af gode bornholmere: Apomphila. lu.tulenta Bkh., Haplo
drin.a cunbigua Schiff., Calym,nia trapezhw L., ab ba.diofasC'iata
Teich., Aeontia luetuosa Esp. og Hapalotis venustula. Hb. samt
L-ithaeodia deeeptoria Sc. - Kaj Jensen giver et godt billede af
Dueodde 13/6 på blomsh·ende syrener: Marmestra glattea. Hb.,
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de 3 Dianthoecia'er: euett.bali Schiff., )epiila Esp. og bier·u:ris
Hfn., Conisani.a leiner·i Frr. og-Haplodrhw ambigua Schiff; på
lys desuden 6/6 51 H yd1·illa palustrls H b. - Henning Hansen
fortsatte samme sted næste måned med: Pelosia obtttsa H. S.,
Aporophila lutulenta Bkh. og Seopula deeorata Schiff. - Senere
på året næste år fik Ib Norgaard og Johs. Storm-Olsen fine ting
i giftglassene: Xyl-ina semibnmnea H w. Ib Norgaard l stk. 22/10
52 Dueodde (Wilsund har taget 2 stk. samme sted), Xylina soC'ia
Rott., Xylina furc-ifera Hfn., Dasypolia tørnpl·i Thbg. i antal,
Conistra vau.-punetatum. Esp. (Gudhjem), Bmeh:i onyeha sphinx
Hfn. og Caloeam.pa vetusta Hb. - Ja, man mindes Hoffmeyer
og Knudsens artikel: Bornholmske nætter. - Fra 1952 burde
naturligvis også det store træk af Geleria l-ineata F. subsp. l·ivor
niea Esp. omtales, navnlig for Bornholms vedkommende; men
det spØrgsmål er under særskilt udarbejdelse af N. L. Wolff.
Fra Lolland-Falster hentes der også meget godt. :tvlellemsko
ven på Falster er stedet for Drepana b-i-naria Hfn., Pelosia obtusa
H. S., Arehana·ra neuriea Hb. og Cosym.b-ia porata L. Hertil kom
mer nu He1'1ninia derival·is Hb. 25/7 51 ved G. Jørgensen som en
slags bekræftelse på de 2 usikre ekspl. fra Jylland (Torrig) - se
side 333 i uglebogen (og sidste sætning side 317 i målerbogen).
Angående Thaumw.topaea pin·ivora Tr. se side 65 i Fl. og F. 1953.
Så har Dalberg taget H ydrilla palustris H b. i Mellem skoven. De
samlere, der har dyrket Mellemskoven, har fået noget ud af det.
Næste gode lokalitet er Knudskov. Herfra har Soranerne C. L.
Nielsen og G. Jørgensen Cosymbia porata L., Drepana bi1w1·ia
Hfn. og Selen·ia lunar·ia Schiff., hvilken sidste de og andre ellers
tager i Aliudelille Fredskov sammen med Asthena anseml"ia H.
S., Horisme te1·sata Hb., Anagona pu.Z.veraria L., Boannia punGti
nalis Sc. og om dagen N enæobius lue ina L. - Interessante er
også G. Jørgensens fund af Hyperiodes turea L. og Hapalotis
venustu.la Hb. på Strøby Jerne og Henninia tentaeular·ia L. ved
Bromme. røvrigt er Hapalotis Venustula Hb. igen taget ved
Asserbo af Dalberg.
Efter at det de senere år har været vanskeligt at finde larven
til Gastmpaeha quereifolia L. ved Asserbo, er det morsomt, at
flere unge samlere nu tager imago på lys samme sted sammen
med Leueoclonta bieoloria Schiff. Et kapitel for sig er Lemania
dwni L. i Tibirke Bakker. Den har været ivrigt jaget de senere
år, og det er virkelig lykkedes flere samlere at løbe hannerne op,
ligesom der er fundet enkelte hunner. Der vil følge en artikel
særlig om denne art.
I Lyngby Mose hentes årligt nogle stk. Aeranyeta alni L.,
Phragm-itiphila n exa H b. i antal - bedst i skumringen, Arehanara
dissoluta Tr. i antal, Ipimorpha retttsa L. i små rækker, og det er
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glædeligt at konstatere, at Phmgmataecia castaneae Hh. stadig
findes til tJ:ods for, at Lynby Mose 2 gange de senere år er over
hældt med petroleum af hensyn til myggeplagen. Videre bør
nævnes, at Manimw. papulet-i F. stadig hentes i Rude Skov og
deromhing. Plusia canfusa Stph. tages enkeltvis og spredt. Det
samme gælder Perizarna bifasciata Hw., mens Perizama blandi
ata Schiff. ud over den spredte forekomst er sikker i Rågeleje
omhing 1/8, og der har den været, siden Worm Hansen samlede
i sine unge dage. Rupithecla irriguata Hh. findes ved SøndersØ,
i Grib Skov (i antal l2/5 51 - C. H. Aastrup) og i Mellemskoven
på Falster. Henning Hansen har Eupithecia inturbata Hh. han
og hw1 5/8 52 fra Borup.
At flere sjællandske sanliere henter Ochmst-igma melagana
Bkh. og Bmchianycha nubeculasa Esp. i Jylland, mens jyderne
henter gode dyr i Øst-Danmark, viser, med hvilken ivrighed der
samles; man vil selv »opleve« de gode arter.
Hoffmeyer omtaler i supplementet til målerbogen fangsten af
Euxaa abelisca Hh. på min altan på 5. sal på P. Bangsvej (Frede
riksberg) i 1950 og 1951. Fra 7/8-23/8 kom der 36 stk. og des
uden Hadena aphiagramvma Esp. og Iphnarpha mtusa F. løvrigt
tages obelisca stadig hve1t år i haver på Frederiksberg og helt
ud til Charlottenlund.
T. W. Langer rejser i sin a1tikel i Fl. og F. 1953 side 59 et pro
blem, som vi må gøre mere ved: arternes hyppighedscyclus.
Hoffmeyer vadede i sin soldateltid ved Værløse i larver af Nyssia
zanaria Schiff. Efter 6 års intensiv lyslokning på lokaliteten lyk
kedes det Hejgaard og mig at tage et par hanner i 1951. Langers
eksempler kunne suppleres med mange andre. Efter at have set
sig mæt i Peridea a·nceps Goeze i nogle år, ser man nu kun enkelte
eksemplarer. Geleria galU Rott. var almindelig sidst i 40erne; nu
ser vi den_ikke mere. D1·ymania trimacula Esp. søgte vi forgæves
efter sidst i 40erne; nu er den almindelig alle vegne; jeg husker
tydeligt min forbavselse, da den et år dukkede op i antal på en
lokalitet, hvor jeg aldrig havde set den før, skønt jeg havde gen
nemarbejdet stedet i en årrække. Og sådan kan man blive ved.
Af og til får man den skøre eller måske ikke helt skøre ide: tænk,
hvis en a1t nu forsvandt, uden at man havde sikret sig den i til
strækkeligt antal.
Det er endvidere godt, at Langer igen henleder opmærksom
heden på, at man også skal have opmærksomheden henvendt på,
ikke alene hvad der ikke er, men også på de mere almindelige
arter, især hvis de optræder uden for den sædvanlige flyvetid.
Hermed er vi inde på problemet om antallet af kuld. Dalberg har
således Ganaspileia glyphica L. fra Pedersborg 18/8 52 (2. kuld
kendt fra Pommern) og Ellapia prosapiaria L. fra Asserbo 24/9
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52 (2. kuld). Selv har jeg Phalaena syringaria L. og Cam.paea
margm·itata L. fra sept. i små former som bekræftelse på måler
bogens oplysninger om undtagelsesvise tilfælde på 2. kuld hos
os for disse arters vedkommende. Der bØr ses noget mere efter
dette; muligvis overser man 2. kuld for de a1ter, man er forsynet
tilstrækkeligt med i de gode sommermåneder.
Om vinteren går man navnlig på jagt i samlingerne, og for mit
vedkommende gav det en Xanthorlwe quadrifasC'iata Cl. ab the
denii Lampa han. Det er ganske interessant, fordi det viser, at
de kønsbundne recessive gener kan slå igennem hos hanner, selv
om man i flere tilfælde kun kender dem fra hunnerne. Det skal
teoretisk set også kunne lade sig gøre, hvis moderen har genet,
og faderen har det, i alt fald som skjult anlæg. løvrigt får samt
lige hunner deres kønsbtmdne gener fra fædrene. Altså skulle et
passende forældrepar let kunne findes, når genet er forholdsvis
almindeligt. Er genet sjældent (f. eks. lacticolor genet hos gros
sulariata), bliver chancen for en han med » gennemslag« yderst
lille; den skal have det i » dobbelt dosis<< (der findes dog en lac
ticolor han i Tring). Hos tau ser man dog af og til subcaesa slå
igennem hos hannerne, og noget lignende burde finde sted hos
quadrifasciata med thedenii. Men - der kan jo være andre årsa
ger til, at hannerne ikke slår igennem; tænk f. eks. på valezina
hos paphia - har man nogensinde set en valezina han? Når man
ser på den gynandromorph (typisk han i venstre side og valezina
hun i højre), som Frohawk afbilder i Britsh Buttedlies side 116,
kan man ikke lade være med at tænke på, at venstre side i alt fald
har valezina genet.
Skat Hoffmeyer skal have tak, fordi han i sine bøger har gj01t
os delagtig i alt det nye, vi bØr se efter. Selv meget erfarne sam
lere er gennem disse bøger blevet opmærksomme på ting i deres
samling, som de tidligere har overset eller betragtet som ret lige
gyldige fænomener. Endvidere tak til Ib Norgaard, der har haft
ulejligheden med at samle de enkeltheder, der danner grund
laget for denne artikel. - Og så glæder vi os til at høre, hvad
1953 har givet af oplevelser. Herved opfordres de medlemmer,
der ikke kan komme til repræsentationsmødet i januar 1954, til
at indsende til foreningen, hvad der skønnes at have interesse.
Det er af betydning at få det mest mulige med for helhedens
skyld, og gid den tid ikke er fjern, da de førende foreninger
udsender en fælles årlig redegørelse for gode fangster.
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Talrig forekomst af muller. Ved fiskeriundersøgelsesskibet »Biologen<<s
rutinemæssige undersøgelser i de indre danske farvande blev der i efteråret
1953 fundet et usædvanligt stort antal muller (Mullus sumudetus Linne).
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Mullen er en pigfinnefisk, der er mØnjerød på 1·ygsiden, har tre-fire gullige
længdestriber på siderne og en hvid bug med rosenrødt skær. Desuden er
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den karakteristisk ved to lange skægtråde, hvormed den afsøger bunden
efter føde, der næsten udelukkende består af små krebsdyr. Den bliver højst
40 cm lang, i vore farvande dog kun 30 cm. Det er en lavtvandsfisk, der
har sin egentlige udbredelse i Middelhavet, men også er ret almindelig
langs Europas vestkyster, helt op til England. I Nordsøens �ydlige del er
der taget en del æg af den, de kan findes her i månederne juni-juli. Enkelte
eksemplarer er fundet helt op til Bergen og ind i den vestlige Østersø. Hos
os er den taget adskillige gange, således bliver der næsten hve1t efterår
indsendt et par stykker til fiskeriundersøgelserne.
Det er en udmærket spisefisk med velsmagende fast, hvidt kød. Sin stør
ste berømmelse fik den i forfaldstidens Rom, hvor der betaltes store priser
for den, helt op til 1400 kr. pr. stk. Mulleme skulle her bringes levende på
bordet i beholdere, der blev vannet op til kogning, så fisken langsomt blev
dræbt, hvorved skulle opstå et meget smukt farvespil, til gæsternes under
holdning inden fmtæringen. De blev bragt levende til Rom helt nede fra
Syditalien og Sicilien. Under den lange transpolt døde mange, hvilket
naturligvis satte prisen i vejret. I Rom blev de holdt i store bassiner under
omhyggelig pasning. Det blev derfor kun en spise for rige romere.
I oktober 1953 foretog jeg med · Biologen• et togt i det sydlige Kattegat
og fandt her under vort sædvanlige forsøgsfiskeri adskillige eksemplarer af
muller. I størsteparten af trawltrækkene var der een eller to muller til stede,
alle med en længde af omkring 1 1 cm. En senere undersøgelse af ørestenene
viste een 1ing, således at disse fisk må have været forrige års yngel. På
skællene var der ingen ringdannelser.
I november var forekomsten af muller lige så talrig i det sydlige Katte
gat, hvorimod der kun fandtes et enkelt eksemplar i det nordlige Kattegat.
De var nu blevet lidt støne, omkring 12 cm lange. I december foretog • Bio
logen• kun en kmt tur rundt om Fyn, men fandt også her mange muller,
helt ind i Aabenraa fjord og i Store Bælt. Længden af næsten alle disse dyr
var 13 cm. Ialt blev der fra •Biologen• i oktober fisket 7 stk., i november 5
og i december 9. Desuden blev der i oktober fisket en del af forsøgskut
teren • Jens Væver• i Århusbugten, eet eksemplar af M/B • Havkatten•
ved Lynres og indsendt 6 fra bundgarn stående ved Sjællands Odde, i Lam
mefjorden og ved Snekkersten. Alle fangstlokaliteter er angivet på kmtet
fig. l.
• Biologen• var i august i Kattegat, men fandt da ingen muller, så ind
strømningen må være foregået i september eller oktober, vel mest sandsyn
ligt i slutningen af september og hele oktober.
De hydrografiske undersØgelser fra efteråret viser netop en kraftig ind
strømning af varmt saltvand i efterårsmånederne. I november målte fyr
skibene i Kattegat således temperaturer, der lå 2,2-2,7 graders celcius over
normalen. Også oktober viste temperaturer, der lå betydeligt over normalen.
Alt tyder således på, at alle disse eet år gamle muller i oktober er ført
med den varme salte undersb·Øm fra Nordsøen ind i de indre danske far
vande. Det skal nu blive interessant at følge deres videre skæbne.
]. B. Kirkegaard.
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Sjældnere Biller.
Af K.

Joh. Siewerlz.

Forlwrtelser : Sjælden (sjælden) = Sj. ell. sj. Udbredt = ud br. Temmelig =
t ml. Megl.'t

=

mg.

I Haab om, at det maaske kan interessere en eller anden, brin
ger jeg her en Liste over de bedste Dyr, jeg har fw1det i de
senere Aar. Bemærkningerne om Sjældenhed er efter »Fmteg
nelse over Danmarks Biller« af Aug. West.
Nr.

87
149
151
158
163
199
208
211
222
420
431
440
631
721
874
912

942
978
1060
1070
1087

Bmnbid·i um clark-i Daws. Tml. sj. 2 Lystrup Skov 8. 4. 51.
Ha:rpalus melancholichus Dej. Mg. sj. l Strandkjær 2. 8. 52.
H. fuUgnosus Dft. Udbr., men tml. sj. l Risskov 23. 5. 52.
H. se1'Vus Dft. Tml. sj. l Strandkjær 25. 8. 47.
H. h:irtipes Panz. Tml. sj. l Strandkjær 6. 5. 52.
Amam spreta Dej. Udbr. m. tml. sj. l Sondrup Bakker
26. 6. 49.
A. m.unicipalis Dft. Sj. l Wilhelmsborg Skov 10. 7. 49.
l Lystrup Skov 8. 4. 51. - l Sh·andkjær 6. 5. 52.
A. infi;ma Dft. Sj. 2 Strandkjær 6. 5. 52.
Pterostichus punctulatus Scholl. Sj. Sh·andkjær 6. 5. 52.
Graphoderes biUneatus Deg. Tml. sj. l Moesgaard Skov
l. 5. 51.
Dytiscus lappon:i cus Gyll. Sj. l i en Dam ved Benelstrup
27. 4. 52; l i Lisbjerg Skov 15. 3. 52.
G. m·inutus F. Udbr., m. sj. og oftest enkeltv. l v. 1\lloes
gaard 5. 5. 46.
Agath-idium n:i.gripenne F. Sj. l Jyderup Skov ved Skarritsø
29. 7. 51.
Scaphidiwn quadrimaculatwn Ol. Sj. l Hald Egeskov
24. 6. 51.
Stenus mgeri Kr. Tml. sj. l i Sh·andkjær 28. 8. 47.
Stenus pseudopubescens A. Strand. Udbr., vistnok ikke
alm.; den har været sammenblandet med St. pubescens
Steph. (Victor Hansen i » Danmarks Fauna<< Bd. 57 ) . Jeg
har den fra Lystrup Mose 14. 4. 52. 8 paa gul Iris, Moes
gaard l. 5. 51. l paa Dunhammer.
Medon castan eus Grav. Sj. Sh·andkjær 9. 5. 52. l sigtet af
gamle skimlede Kartofl�r.
XanthoUnus atmtus Heer. Sj. l v. Vonegaard v. Aarhus
20. 6. 49.
StaphyUnus ophtlwlmicus Scop. Udbr. m. sj. Strandkjær
9. 5. og 14. 9. 52.
S. compressus March. Sj. o. stedegen. Jyderup Skov ved
SkarritsØ 28. 7. 51 l og Moesgaard Skov 30. 8. 52 l.
Queclius longicornis Kr. Tml. sj. l Strandkjær 2. 8. 51 og
l i en Muldvarpegang.
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Nr.

1100 Q. tristis Grav. Tml. sj. 4 Sh·andkjær 25. 8. 47.
1608 Canthar·is latemlis L. Tml. sj. 5 Skødshoved 23. 6. 47.
1617 Silis 1'ttficollis F. Udbr. m. sj. 3 Furesøparken 21. 7. 50 og
l Dyrby Krat 29. 6. 52.
1646 Anthocomus fasciatus L. Udhr. m. sj. Vorregaard ved Aar
hus 20. 6. 50. I Antal paa et Hyldeb·æ ved en gammel Lade.
1739 Denticallis rub ens Pill. Sj. Moesgaard Skov 18. 5. 50. l i en
gammel, væltet Birkestamme.
2248 Chrysanthia v·iridis Schm. Sj. I Antal i Bognæs Skov ved
Holbæk Fjord 26. 7. 51.
2311 Hallmnemts binotatus Quens. Tml. sj. l Hald Egeskov
24. 6. 51.
2315 Orchesia undulata Kr. Sj. l Skivholme 6. 6. 49 i gammel
Egegren.
2325 Melandrya camboidis L. Udbr. m. ret sj. En Puppe fundet
i en gammel Ellestub 9. 5. 52 ved Strandkjær paa Mols;
klækkedes 17. 5. 52.
2341 Cteniopus flavus Scop. Udbr. m. tml. sj. og meget stedegen.
2 i Bognæs Skov ved Holbæk Fjord 26. 7. 51.
2494 Stra.n gaUa aethiops Poda. Sj. og stedegen. l i Skivholme
Skov 6. 6. 49.
2556 Platewnaris bmccata Scop. Udbr. m. sj. Lillering Mose
5. 6. 52.
2573 Labi.dostomis tridentata L. Sj. og stedegen. 3 i Jexendalen
21. 5. 52.
2603 Adoxus obscunts L. Udbr. m. tml. sj. og stedegen. Svejbæk
2. 7. 50. Bognæs Skov ved Holbæk Fjord 30. 7. 51. Kloster
mølle 10. 6. 52. Dyrby Krat 29. 6. 52.
2614 Chrysonwla bnmsvicensis Grav. Sj. og m . stedegen. l ved
Trustrup 25. 9. 47.
2669 Lupe1'tls flavipes L. Sj. og stedegen. 3 i Skivholme Skov
6. 6. 49.
2808 Coenorrhinus interptmcta.tus Steph. Sj. 2 banket af Eg i
Jexeadalen ved Pinds MØlle.
2813 Byctiscus popu.li L. Sj. l i Stenbolt Skov 30. 6. 46, l i Svej
bæk 2. 7. 50 og l 24. 6. 52 i Dyrby Krat.
2941 Strophoso-mus lateral·is Payk. Tml. sj. 4 i Fjældskov 3. 8. 51.
3060 Fu:rcipes rectirostris L. mg. sj., vistnok kun fundet paa
Øerne. 5 Jexeadalen ved Pinds Mølle 21. 5. 52.
3063 Cu.rculio v-illosus F. Stedegen og ret sj. 5 i Jexendalen ved
Pinds Mølle 21. 5. 52.
3074 Magdalis ceraci L. Udbr. men mg. stedegen. l i Bognæs
Skov ved Holbæk Fjord 26. 7. 51.
3118 Ba.ris laticollis Marsh. Sj. og stedegen. l i Strandkj. 9. 5. 52.
3208 Tapinotus sellatus F. Sj. og stedegen. l i Lillering 26. 5. 47.
3237 Mia1'tls gra.minis Gyll. Sj. l i Fjældskov 3. 8. 51.
Aarhus, September 195.'3 .
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Mon sommerfuglen Perizoma hifasciata
virkelig er sjælden i Danmark ?
Af Pou.l Brodersen.

Ved gennemlæsning af biskop Hoffmeyers målerbog blev min
interesse vakt for Perizoma-arterne og ganske særligt for den art,
hvis navn nævnes over disse linjer. Der var imidlertid en ting,
jeg lagde mærke til ved gennemlæsningen. Biskop Hoffmeyer
skriver om larvens foderplante: »RØdtop (Bartsia, tidligere kal
det Odontites) er en slags ukrudtsplante i kornmarker, den flyt
ter sig år for år. « Dette er ikke helt rigtigt, hvorfor nogle be
mærkninger herom vil være på sin plads.
Først lidt botanik. Slægten Rødtop (Odontites) er med sine ca.
25 arter udbredt i Europa, særligt Middelhavslandene, og i
Nordafrika og Sydasien indtil Ostindien. Mange af arterne er
ikke skarpt adskilte og betragtes derfor snart som undera1ter,
snart som selvstændige arter. Dette gælder også de her i landet
forekommende alter O. rubra og O. litoral-is, der på grund af
manglende tydelige morfologiske kendetegn sna1t betragtes som
een a1t, sna1t på grund af mere tydelige biologiske forskelle op
fattes som værende 3 a1ter, idet O. rttbra yderligere spaltes i 2
arter O. verna og O. serotina. Jeg vil her følge Rostrup, der reg
ner med to a1ter O. rttbm (Mark-Rødtop) og O. litaralis (Strand
Rødtop), dog således at O. nt,bra skilles i to tmderarter ssp. vema
(Forsommerform, Tidlig-R.) og ssp. serotina (Høstform, Høst-R.).
Det vil føre for vidt her at gå ind på de morfologiske kendetegn,
som kan læses i en flora, men der skal gØres et par bemærkninger
om de biologiske. O. ntbra er virkelig hyppigt en ukrudtsplante i
kornmarker, men den forekommer dog også andre steder mere
regelmæssigt, selv om den er enårig - bl. a. på vejkanter, i ud
kanten af skove, i skovlysninger og fl. andre steder. Helt ander
ledes er det imidleliid med O. litoralis. Den forekommer år efter
år på de samme strandenge, på bestemte steder og i betyde
ligt tal.
Slægten Sorttop (Bmtsia), der tæller ca. 30 arter (6 i Emopa
Nordafrika, resten i Sydamerika), indeholder kun een nm·demo
pæisk mt, B. alpina, og den har udover et nært slægtskab intet at
gøre med Odontites. Den nordeuropæiske art forekommer ikke i
Danmark, men derimod i Norge, Sverige og Finlm1d almindeligt
i hele det alpine og subalpine område. Den findes enkelte steder
i det sydlige Sverige, hvor den opfattes som relikt fra den sengla
ciale tid.
Mine tanker var nu disse: Mon sommerfuglesamlerne virkelig
kender Rødtop? Og ikke blot Mark-R., men også Sh·and-R.? Og
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mon de virkelig har ledt efter larven? Så vidt jeg kan forstå, er
dette ikke tilfældet. De eksemplarer, der er taget her i landet, er
vistnok alle kætset eller taget på lys. Men hvorfor ikke prØve på
at fange larven på Strand-Rødtop, hvoraf der findes mange store,
faste bestande rundt om langs kysterne. Jeg kiggede på lokalitets
angivelserne: · næsten alle ved eller i nærheden af stranden. En
skønne dag kom tilfældet mig så til hjælp.
Den 27. september 1953 tog jeg om eftermiddagen til Eriks
holm skov ved Munkholmbroen ca. 7 km sydøst for Holbæk. Mit
ønske var den dag at tage nogle larver af Fygæra cu.rtula på et
areal med 2-3 m høje popler, som tidligere havde huset dem1e
larve. Poplerne var imidlertid halvt bladløse og temmelig visne,
og efter nogen tids søgen blev jeg klar over, at det vistnok var for
sent for cmtula-larven, jeg fangede kun et eksemplar - fuld
voksent. Nu skulle jeg have tiden til at gå med noget, jeg kiggede
mig omkring og fandt inde under poplerne nogle helt visne
halvmeterhøje planter, som jeg ville antage for at være resterne
af O. 1·u.bra ssp. verna. Nu var Øjeblikket inde til at kigge efter
bifasciata-larven. Paraplyen kom frem, og jeg bankede - intet
resultat. Jeg gik så lidt mere på opdagelse og fandt efterhånden
vel ca. 50 temmelig store meget visne Rødtop spredt på et ca.
100 m 2 stOlt areal. Ingen af dem gav dog noget resultat, og jeg
var efterhånden ved at opgive det. Endelig fandt jeg så inde
under en busk et par planter, der endnu var lidt grønne. De blev
banket, resultat: to larver i paraplyen. Nu kendte jeg ikke
bifasciata-larven, men jeg havde nogen tid i forvejen taget en del
larver af P. alchemillata, og disse to mindede i faconen meget om
alchemillata-larven: temmelig tykl<e bagtil, tynde f01til og med
et meget lille hoved. Nu fik jeg blod på tanden, men der kunne
ikke findes flere grønne planter på stedet, og jeg kom da til at
tænke på, at jeg i juli måned i en skovlysning oppe i skoven
havde set en del Rødtop, sandsynligvis O. rubm ssp. seroti11a, de
måtte være friske endnu. Fem minutter efter var jeg på stedet,
planterne stod grØnne endnu med frø, men uden blomster. I
løbet af en halv times tid havde jeg nedbanket 24 larver. De var
næsten alle fuldvoksne og forpuppede sig i løbet af den kom
mende uge. .Nogle stykker døde af en sygdom, og en havde snyl
tere, men af disse 26 larver fik jeg ialt 18 pupper.
Det blev altså ikke på Sh·and-Rødtop, jeg fandt bifasciata
larven, men mon det ikke alligevel er på denne plantes biotop sh·andenge - den har sit hovedudbredelsesområde her i landet.
Følgende kunne tyde på det.
Dagen efter, 28. september, tog jeg til Kongelunden på Ama
ger, hvor der vest for skoven på strandengene findes masser af
O. Utoralis. Jeg havde bankeskærmen med, men ingen kætse, og

105
det viste sig sna1t, at planterne var for små til at banke, de skulle
kætses. Ved at ligge på maven og kigge på -planterne lykkedes
det mig dog at finde 6 larver, så den var der altså.
Nu satte jeg min ven og medsamler, lærer Bent Ma1tens, ind i
sagen, og i d e følgende dage lykkedes det os at konstatere, at
bifasciata-larven fandtes alle de steder på Amager fælled, hvor
vi ledte, og hvor der fandtes O. litomUs. Helt inde ved Amager
skydebane, 10 minutters cykelkørsel fra Rådhuspladsen, fand
tes den.
Alt i alt fangede vi i tiden 26/9-4/10 dels i Eriksholm skov,
dels på Amager og dels ved Karlslunde strand ca. 80 bifasciata
larver. En del af dem havde snyltere (meget få), flere døde af
sygdom, men især en del døde til sidst på gmnd af mangel på
føde; det var til sidst ikke til at skaffe frisk foder. Jeg regner med,
at sådan går det også mange i det fri. Ialt fik vi tilsammen et
halvt hundrede pupper. Pupperne af larverne fra O. 1'tt.bra.
(Eriksholm) var betydeligt større end pupperne af larverne fra
O. litaralis (Amager og Karlslunde).
De fleste af larverne var lysere eller mørkere brune med fine
mørkere længdelinjer, enkelte helt strågule uden tegning og et
par stykker grønlige. Ellers var de let kendelige. Når de åd, gna
vede de hul på siden af frøkapslen, stak det usandsynligt lille
hoved gennem hullet, strakte » hals« og kwme på den måde
udhule hele kapslen uden at krybe ind i den. Hvorvidt larverne
som små lever inde i kapslerne, skal jeg ikke kunne sige, da jeg
ikke fandt små larver.
I beh·agtning af at b·ifasciata er fanget i alle landsdele med
undtagelse af Bornholm, og at Strand-Rødtop er almindelig ud
bredt i alle landsdele, også med undtagelse af Bornholm, og at
de fleste findesteder ligger ved kysten, mener jeg at kunne slutte,
at boifasdata først og fremmest er lmyttet til biotoper med denne
plante. At der på en uge kan tages 80 larver, mener jeg endvidere
tyder på, at den er betydeligt mere udbredt og almindelig end
førhen antaget. Når den hidtil har ført en forholdsvis upåagtet
tilværelse her i landet, har det efter min mening følgende hoved
årsager:
l) Samlerne kender ikke Rødtop ordentligt, og man har ikke
ledt tilsh·ækkeligt efter larven på de rigtige steder.
2) Imago er ikke meget villig til at gå på vingerne, og kommer
den endelig til lys, forveksles den hyppigt med ferrugata og
spad-icearia.
lVIange af de udenlandske håndbøger nævner andre foder
planter f. eks. ØjentrØst (Euphrasia). Nogle endog udelukkende
denne plante. På Amager fælled og ved Karlslunde strand fand
tes Euphrasia side om side med Odonti.tes, men i intet tilfælde
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fandtes bifasciata, trods energisk eftersøgning, på E uphrasia
planterne. Derimod fandtes ved Karlslunde sh·and 3 larver af
Pe'l'izoma blandiata på Euphrasia.
I Målerbogen læses om en engelsk samler, der engang ved
Harwich fandt 500 larver på 3 små Rødtopblokke. Det kan vi
ikke gØre ved Esbjerg, tilfØjer forfatteren. J\J!åske er det umuligt
ved Esbjerg, men chancen er der i hvert fald ved Kalvebod
sh·and.

E n Hærfugl (Upupa epops L.) blev set i Funderdalen ved Løgager bro
31. 9. 1953. Den dels hoppede, dels vraltede rundt på engen, ivrigt under
søgende nogle ungkreaturers efterladenskaber.
Den holdt hele tiden, ca. lO min., sin top samlet og lagt bagud. Først i
opfhi�en spredte den hele sin fjerpragt vifteformet ud og kom til at ligne
C . M. Poulsen.
de gængse billeder af den sjældne gæst.

Coenotephria sagittata. Om denne måler læses i Målerbogen: » - eng
lænderne omtaler den (larven) på Thallctnun minus, en tørbunds- og strand
plante, men på den har vi aldrig kunnet finde den • . r tilslutning hertil kan
jeg meddele, at jeg den 4. august 1953 på Hønsehalsen på Tudse næs ned
bankede en larve af sa.gittata fra Th. mi.11.us (Liden frøstjerne). Mon ikke
man skulle prØve på at tage larven på denne plante, der mange steder fin
des i stor mængde ved kysterne?
København, den 27. november 1953.
Poul Brodersen.

Opfordring.
Vandstærens forekomst i Danmark.

Til brug ved en undersøgelse over Vandstærens forekomst her i landet op·
fordres . F. & F. • s læsere til at indsende oplysninger om såvel nye som æl
dre iagttagelser af fuglen til N, O. P r e u s s , Høng Studenterkursus, Høng.
Særlig interesse har oplysninger om :
l . Første og sidste iagttagelsesdato på steder, hvor fuglen er iagttaget hele vinteren.
2. Om mere end een er set samtidig.
3. Datoer for iagttagelserne.
4. Kort beskrivelse a f tilholdsstedet.

Høng.

Niels Otto Preuss.
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Snyltende Copepoder og Karpelusen.
Af

Hj. Ussing.

I >>Flora og Fauna«, 4. Hæft., 1927, publicerede jeg et B idrag
til K a r p e l u s e n s Biologi, men da der er sket noget siden,
tager jeg denne Oplevelse med i denne Artikel. Argtdus er gan
ske vist sideordnet med Copepoderne, men placeres alligevel i
en særlig Underorden, der hedder Bmnchiura.
Først lidt om de to Atter ægte Copepoder, som jeg har et ret
godt Kendskab til fra Gudenfloden og Randers Fjord.

Gudenflodens store Sving op mod Frisenvold.

Fritlevende Capepoder er alle kun smaa Dyr, hvis Længde
næppe overstiger et Par Millimeter; anderledes forholder det sig
med de parasitiske Copepoder, idet flere endog kan maales i
Centimeter!
Disse Snylteres bizarre Former og deres mærkelige Biologi
(tilbageskridende Forvandling) har altid interesseret mig stærkt,
og jeg ejer i mine Samlinger et meget smukt Udvalg - baade
marine og Ferskvandsarter - men det har ogsaa kostet Tid og
Taalmod at fremskaffe Materialet.
Endnu savner jeg tre Alter fra Ferskvandsfisk, som bmde fin-
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des i >>mit« Vandonu-aade, dog er jeg bange for, at det ikke
naaes. Jeg maa derfor nøjes med at berette lidt om de to, der er
knyttet til Gudenaa og Fjorden - altsaa de eneste, jeg har kun
net opdrive fra min hjemlige Biotop.
Da vi i sin Tid arbejdede med » R. Fjorels Naturhistorie« , faldt
det i min Lod at undersØge Laks og Blankørred paa Opgang i

Fig. l . Lakselusen

(Lepeoptheirus sa.lmo
nis) . <;? m . Ægsække.
Dorsal, Fors!. Hj. U.

Fig. 2. Aborrelusen

(Achteres perca.rum) .

<;? med Ægsække.
DorsaL Fors!. Hj. U.

Marts, fordi jeg skulde notere Vægt og i\!Iaal samt tage Skæl
prØver til Dr. A. C. J o h a n s e n. Derved fik jeg Lejlighed til
nærmere at studere vor største C a l i g u s, den saakaldte » Lak
selus« (Lepeopthe'irus salmon:is Kr.), Fig. l.
Jeg erhvervede adskillige smukke, levende Eksemplarer af
denne ejendommelige Parasit, og det skal lige nævnes, at paa en
Salnw salar o (1H� kg) hang flere gode Stykker med en Krop
længde paa 17 mm foruden Æggesække paa 40 mm!
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Altsaa ikke saa ganske smaa Copepoder! Figmen viser en af
disse (Spirituspræparat). Fisken fangedes ud for 11Iellemp (R.
Fjord) i et Saltindhold paa ca. lO 0 l0 0 .
Efterhaanden, som Laksen naar længere ind i Gudenaa, befin
der disse Snyltere, som er marine Dyr, sig mindre godt. De dør
i Løbet af kort Tid, falder af, og Laksen renser sig paa denne
praktiske Maade for sine ubudne Gæster - den bliver smukkere
og renere paa siri Bryllupsrejse.
En anden Laks naaede ind paa Højde med U ggelhuse; den
vejede 7,7 kg, og tæt omhing Gatfinnen fandt jeg ikke mindre
end 16 Snyltere - alle levende - uagtet Saltindholdet her hm
var ca. 5 ° l o o .
Underligt nok fandt jeg aldrig Snylteren paa Blankørred, hm
et Par Stykker foreligger fra en stor Blankørred, der toges i Lim
fjorden.
Lakselusen er som nævnt en marin Copepod, men den slæbes
utvivlsomt helt ind i Gudenaaens ferske Vand, inden den falder
af, og selv om disse store Snyltere holder godt fast paa Laksen,
saalænge den vandrer i Havet, idet de ernærer sig af dens Blod,
generer de næppe den store, kraftige Fisk nævneværdigt.
·

Den anden parasitiske Capepod hører til L e r n æ e r n e s
Familie og er en decideret Ferskvandsform. Den er iØvrigt
meget sjælden at faa fat paa - kun to Gange er det lykkedes mig;
den ene og første Gang skete i Grund Fjord, den havde fastsuget
sig til en Aborres indvendige Side af Gællelaaget.
Denne Art er kun en Lilleput ved Siden af Lakselusen, Htm
nen er 4 mm, med Ægsække 6 mm, Hannen en Dværg paa knap
l mm, fastklamret til Hunnen. Dyret hedder A b o r r e l u s e n
(Achte1'es pe1'ca-nnn V. N.)
kan dog ogsaa træffes paa andre
Ferskvandsfisk (Fig. 2).
Min anden Fangst skete under dramatiske Forhold. En af
mine Kolleger, som er ivrig Lystfisker, fangede en Kæmpe
Aborre paa 625 gr oppe i Gudenflodens store Sving nær Fri
senvold, og han fortalte mig Dagen efter, at der sad nogle
underlige Væsener paa Gællelaagets indvendige Side. Desværre
var Aborren allerede bmtgivet til en Dame i Randers, men ved
fælles Hjælp og uagtet Fisken var havnet paa Panden og Hove
det i Skraldekassen, lykkedes det os at finde det frem fra denne
mindre appetitlige Lokalitet, og til min store Glæde var alle
Snylterne (12 ialt) endnu spillevende. Damen troede vist, jeg
fejlede noget i øverste Etage, men jeg ønskede hende god Appe
tit med det øvrige og forsvandt hurtigst muligt med Hovedet!
At Snylterne, trods den haarde Medfart, endnu var i Live, be-
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grunder jeg i den mærkelige brune Slim, der dannede et beskyt
tende Dække over hele Familien.
Dette Fund gav Stof til rige og interessante Iagttagelser under
Mikroskopet i rent Vand, for nu kunde jeg se Snylterens sugende
og pumpende Bevægelser, dens Slag med Bagkroppen og de
smaa spillende Antenner. Endvidere ordagede jeg en Infusorie
koloni (VO'lticella), som havde fundet Hvile paa en af Snylterne.
Gruppen bestod ganske vist af 12 Stk., men det var forbunden
med stor Vanskelighed at præparere Familien fri fra Gælle
laaget, uden at Hæfteknappen gik itu, det lykkedes derfor kun at
redde nogle faa Stk. - alt i alt en sjælden Oplevelse.
Angaaende K a r p e l u s e n (Argtt.ltts fol-iaceus L.) tilføjes
følgende:
Af den hyppigste A1t (A. foliaceus L.), der sædvanligvis næppe
overstiger 6 mm, kan jeg dog notere et Stykke paa 8 1mn , frit
svømmende i Gudenfloden ved Randers 6/1942. Den anden Art,
A. C01Tegon:i Th. skal ifØlge >> Siisswasserfauna Deutschlands «
naa op paa 12 mm, men dette kaldes sjældent. Imidlertid tog jeg
et Stykke paa en Gedde fra Gudenfloden (Juli 1939) paa 13 mm,
og de Fagzoologer, der har studeret dette sjældne Individ hos
mig, havde aldrig oplevet lignende!
I og for sig tror jeg ikke, Karpelusen volder synderlig Skade
paa stØrre Fisk, dels ser man den næsten aldrig, dels maa man
huske paa, at den er temporær Parasit. Den tager sig af og til en
Svømmetur og bliver paa denne Maade et Medlem af Planktonet.
Dog foreligger en Beretning om et voldsomt Angreb af Karpe
lus paa Nørresøs Ørreder i Viborg, Juli 1944. Beretningen meldte
(ifølge Viborg Folkeblad) om, hvorledes store Ørreder paa 2-3
kg stod dorske og ubevægelige i Vandet og selvfølgelig let kunde
fanges. Alle var de befængt med nogle mærkelige Smaadyr, der
sad dels paa Hovedet, dels i Gabet. Da ingen af de lokale Fiskere
før havde set noget lignende, sendte de en Prøve til mig, og det
viste sig a)tsaa at være A. foliaceus. Ogsaa Mag. C. V. O t t e r
s t r Ø m blev mobiliseret, og han kom til samme Resultat og
kunne berolige Fiskerne med, at et saa voldsomt Angreb i Reg
len hurtigt efterfølges af en negativ Periode, og han mente som
jeg, at der næppe var Grund til Ængstelse. At der paa nogle af
de fangede Ørreder manglede et Stykke af Rygfinnen, har Kar
pelusen sikkert ikke Skyld i. Om den kan overfØre anden Syg
dom til Fisken gennem sit Stik, ved man endnu intet om. Der
imod forgiftes mindre Fisk under større Angreb og dør i Løbet
af en halv Times Tid, hvilket jeg selv har iagttaget.
Randers, Februar 1954.
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Nogle bemærkninger om virkningen af nedhør
i fuglenes yngletid.
Af Sv. Willadsen Nielsen.

Regn synes at paavirke det gunstige resultat af fuglenes rede
bygning, rugning, yngelpleje og i særlig grad smaafuglenes. For
Bogfinken (Ft·ingala c. coelebs L.) er forholdet udpræget og
selv kmtere tids regn i den periode, hvor den bygger, bevirker,
at reden opgives. I maj maaned 1953 blev en del materiale ind
samlet, der kan belyse forholdet nærmere. Iagttagelserne fandt
sted i Kongelunden paa Amager. Der valgtes 3 omraader ca.
100X 100 m, der begrænsedes af skovens spor og stier. 1) Efter
grundige eftersøgninger registreredes alle reder, og det var hen
sigten at følge deres historie. Imidlertid indtraf regn, og dennes
virkninger lader sig saaledes aflæse paa to simple stadier: før
og efter.
De 3 omraader lader sig beskrive saaledes:
I. Et omraade bestaaende af blandet løv- og naaleskov, ret
tætstaaende, med kraftig tmderbevoksning, mere el. mindre
vildtvoksende, og som følge heraf med jævnt stigende alder.
Højskoven overvejende bestaaende af Eg, Ædelgran og
enkelte Popler. Den mellemhØje bevoksning af Røn, El,
Ahorn, Birk og Rødgran. Underbevoksningen af Gedeblad,
Røn, Birk, Ædel- og Rødgran. I underbevoksningen er
Ædel- og Rødgran samt pletvis Gedeblad den overvejende.
II. Et omraade bestaaende af ret tætstaaende fra 3-5 cm høje
Ædelgraner, isprængt enkelte Rødgraner af noget betyde
ligere størrelse, overstandet af gamle, meget spredtstaaende
Ædelgraner. I bevoksningen fandtes ganske enkelte van
trevne Røn og Gedeblad.
III. Et omraade bestaaende af lav (vantreven), spredtstaaende
(mishugget), ældre egeskov, mellemvokset af ældre Ædel
gran. Tildels med nyplantet rillekultur af Lærk, El og Dou
glasgran. Nylig gennemdrænet, men grøfterne paany fyldt
med henkastet, nyhugget ris. Pletvis bevokset med forskel
lige selvsaaede mtearter.
Vejrforholdene var normale i maanedens begyndelse, men 7/5
indtraadte et udpræget temperaturfald. Den betydelige dag
længde og det vekslende skydække begunstigede solopvarmninl) Paa gr. a. den specielle maaltagning kan det anførte materiale ikke tages til
indtægt for en taksering af forholdet : fuglemængde p r. areal.
·
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gen i dagtimerne, medens nattemperatmen var lav. En varm
front efterfulgt af et regnomraade passerede vestover Danmark
omkring den 11.-12. fremdeles under ret lav temperatur, der
dog nu viste stigende tendens. Nedbøren faldt som dagregn;
stille og vedvarende. Luftfugtigheden var høj, temperaturen lav
og fordampningen fra jordoverfladen og bevoksningerne saale
des ringe. Endvidere gjorde nogle mikroklimatiske betingelser
sig gældende. Ikke alene ydede skoven nogen læ for den her
skende jævne, friske vind, hvad der yderligere hæmmede tØr
ring, men overstanderne var, for Egens vedkommende, ikke
sprunget ud, og for de øvrige lØvh·æers vedkommende endnu
saa spædløvede, at bladhanget kun i ringe grad ydede dække for
underbevoksningerne.
Situationen var da den, at der efter en rum tids godt vejr, med
ganske vist i forhold til normalen lav temperatm, indtraf en
periode med nedbør, der i og for sig ikke var paafaldende stor,
men paa grund af sin jævne fordeling og skovens tilstand gen
nemblødte alt.
I tabel l er klimasituationen anskueliggjort (Meteorologisk
Institut 1953).
Tab. l.
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Forholdene hos den lokale avifauna frembød ingen uregel
mæssigheder, udover at paabegyndelsen af ynglevirksomheden
hos Bogfinke, Gærdesanger (Sylv·i a c. curruca (L.)) og Halemejse
(Aegithalos cattdatus (L.)) noteredes ca. l uge senere og hos
bestanden af Kærnebider (Coccothraustes c. coccothraustes (L.))
noget tidligere end sædvanligt.
Disse forhold var herskende, til regnen indtraf den 11.-12. De
umiddelbare virkninger hos ynglefuglene paa de 3 prøveomraa
der fremgaar af tabel 2, hvor der direkte kan aflæses de 2 til
stande - før og efter, nemlig den 10/5 og 15/5.
Tøb. 2.

Art

Omraade I

Omraade II

Omraade III

5)

Solsort5)
Solsort
Sangdrossel G)
S:mgdrossel
Sangdrossel
Brunelle7)
GærdesmutteS
Bogfinke9
Bogfinke
Bogfinke
Bogfinke
Solsort
Solsort
Solsort
Sangdrossel
Sangdrossel
Brunelle
Brunelle
Bogfinke
Solsort
Solsort
Sangdrossel
Sangdrossel
Brunelle
Bogfinke
Bogfinke>
Bogfinke
Bogfinke

l

Situatione n

10(5

3 store unger
4 store unger
4 spæde unger
4 spæde unger
5 ml.store unger
5 æg
4 æg
rede u/ bygning
rede u/ bygning
rede u/ bygning
3 æg
4 ml.store unger
4 ml.store unger
3 store unger
5 æg
4 spæde unger
3 æg
5 æg
5 æg
3 æg
5 æg
5 æg
2 æg
5 æg
rede u/ bygning
rede u/ bygning
5 æg
5 æg

l

Situationen 15(5

døde
døde
døde
døde
kmt før redeflyet
5 æg, der rugedes
4 æg forladt
forladt
forladt
forladt
3 æg forladt
døde
døde
døde
5 æg forladt
døde
5 æg, der rugedes
5 æg, der rugedes
5 æg forladt
4 æg forladt
5 æg, der rugedes
5 æg forladt
3 æg forladt
5 æg, der rugedes
forladt
forladt
5 æg, der rugedes
5 æg forladt

Turdus m.. merula L. G) Turdus ericetomm Turton. 7) Pnwella m.. modularis
(L.). B) Troglod:xtes t. troglodytes (L.). U) Fringilla c. collebs ( L . ) .

Virkningen af regnen i henseende til de forskellige stadier af
ynglevirksomheden fordelt paa de forskellige alter er fremstillet
i tabel S.
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Tab. 3.

l

Stadium

Redestadiet . . . . . .
Ægstadiet . . . . . . .

Spæde uuger . . . . .
Mellemstore unger.
Store unger . . . . . .

l

Art

Antal reder

l

Heraf ødelagt

5
2
3
4
1
4
3
2
1
3

Bogfinke
Solsort
Sangdrossel
Brunelle
Gærdesmutte
Bogfinke
Sangdrossel
Solsort
Sangdrossel
Solsort

l

%
1 00
50
100
o
1 00
75
1 00
100
o
1 00

5
1
3
o
l
3
3
2
o
3

Fordelingen paa de forskellige stadier af ynglevirksomheden
viser nedenstaaende tahel 4.
Tab. 4 .

Stadium
Rede . . . . .. .
. . . .
Æg
Spæde unger
Mellemstore
Store unger
.

Antal reder

.....
. . . .
. . . .
unger
. . . .

5
14
:l
3
3

.

.

l

Heraf ødelagt

l

%
1 00
57
1 00
66
1 00

5
8
3
2
3

Fordelingen paa de enkelte alter fremstilles i tabel 5.
Tab. li.

Art
Solsort . � . . . . . . . .
Sa;,.gdrossel . . . . . .
Brunelle . . . . . . . . .
Gærdesmutte . . . . .
Bogfinke . . .
. .

l

Antal reder

Heraf ødelagt

7
7
4
1

6
6
o
1

g

s

l

%
85,68
85,71
o
100
88,8

l

Der synes ikke at være nogen afgørende forskel mellem virk
ningerne i de 3 undersøgte biotoper.
Af den tabellariske opstilling fremgaar, at regnens ødelæg
gende virkning har været enorm. :tvlan maa imidlertid formode,
at ødelæggelsen har begrundende forskellige virkninger. For
Bogfinkens - og vel ogsaa for den enligt repræsenterede Gærde
smuttes - vedkommende er regnens ødelæggende virkninger
uden tvivl, for en stor dels vedkommende, betinget af ødelæg-
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gelse af reden (Willadsen Nielsen, 1953). En Bogfinkerede kan
passende sammenlignes · med en svamp, den suger al fugtighed
til sig. Km1 i mere tør tilstand svarer reden til den rugende fugls
skema af en saadan. En vaad, sammenregnet rede vedkendes
ikke, men forlades.
I de tilfælde, hvor kuldet er fuldlagt, og rugningen er mere
intensiv, synes det, som om fuglens forbliven paa reden virker
beskyttende. Naar ingen af de iagttagne Brrmellereder saaledes
blev udsat for ødelæggelse, skyldes det sikkert i nogen grad dette
forhold. Det bør erindres, at arten anbringer s'n rede over
ordentlig godt dækket, hvad der sikkert ogsaa er af betydning.
Sangdroslens rede, hvis skaal som bekendt er muret af trøsket
træ m. m., er i høj grad vandsugende, og det er sikkert aarsag til
den store ødelæggelsesprocent Den bestandige fugtighed i for
bindelse med den lave temperatur slaar de spæde og mellem
store unger ihjel. Endelig maa ernæringsøkologiske betingelser
være indflydende. Mængden af insekter er for det meste afta
gende i regnvejr, hvorfor de gamle fugles fravær fra reden bliver
af længere varighed, og de er saaledes ikke i stand til at skærme
ungerne mod regnen i tilstrækkelig grad. For droslernes vedkom
mende er disse ikke direkte afhængige af insektfaunaen, idet de
ogsaa har orme og snegle som ernæring. Saadanne fødemidler er
imidlertid uegnede for spæde og, i nogen grad, for mellemstore
unger, der utvivlsomt afkræftes betydeligt som følge af nærings
mangel i vedvarende og gennemblødende regnvejr.
For de her beskrevne forhold kan der opstilles følgende aar
sagssammenhæng.
Paa redestadiet vil udblødning og dermed følgende ændringer
virke ødelæggende (en psykisk virhing). Under rugning synes
kuld og rede i højere grad beskyttet takket være de gamle fugles
tilstedeværelse (materialet er for lille til at foretage en endelig
bedømmelse).
Medens unger findes i rederne, kan en forbindelse af kulde og
næringsmangel tænkes at være de ødelæggende faktorer. Paa
trods af det lille materiale maa den store ødelæggelse overraske
og inspirere til fortsatte studier paa bredere basis.

Litteratur.

Meteorologisk Instituts Vejrberetning 4f5.15fs 1953.
Willadsen Nielsen, Sv., 1953. Nogle bemærkninger o m virkningerne a f en
harmfuld movering*) a f fugleægget under rugning. Med. ovalog. Lb. l .
*) skadelige rystelser.
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Randbemærkning til et sidespring.
Af T. W. Lauger.

I Spinderbogen p. 188 står der under Cossus cossus anført et
Plinius-citat: V o re dages slughalse og frådsere regner nogle
store, fede onne, som lever i træer, .og som de kalder cossi, for
en ydeTst delikat ret. Sammenholder man dette med den be
skrivelse, der gives højere oppe på siden: De·n voksne cossus
la1'Ve er v·irkelig et ækelt dyr, får man uvægerlig det indtryk,
at romerne var et folk med ganske pervelierede spisevaner, og
det var aldeles ikke tilfældet, tvæ1timod. Har man blot een gang
haft med cossus-larven at gøre, kan man ikke tmdgå at få sine
tvivl om, at det var den, romerne betegnede med » cossus« .
I Plinius' Naturalis Historia står der i 17. bog kap. 37: Sådanne
o·rme er allerede blevet genstand for frådseri; de særlig store
i e g e t r æ e r - ma·n kalder dem cosses (sic! ) - regnes Ml fØde
midlerne, og da de opfedes med mel, ligef1·em til fedekvæg.
Ganske vist kan cossus findes i næsten alle løvtræer, men det
er vist sjældent, at den slår sig på eg. Dette forhold har da også
været bemærket for over 200 år siden, idet allerede Swammer
dam i sin Biblia N aturae 1737 foreslog, at det drejede sig om
næsehornsbillens larve, et forslag, der dog næppe er mere værd
en Linnes Cossus cossus fra 1761. Andre forslag fremsattes af
fx. Geoffroy, som mente, at der var tale om larven af palme
snudebillen Rhyncophorus palman�tm, der ganske vist spises
som delikatesse i troperne den dag i dag, men ikke kan leve i eg,
og Latreille, der ville have, at det var oldenborrelarver, der som
bekendt ikke er h·æborende.
Den mest sandsynlige forklaring stammer fra Olivier, som i
Entomologie 1789 foreslår den store sydlige træbuk Cem:m.byx
heros, et forslag, som også Illiger i sin artikel: Essbare Insekten
i 3. bd. af Magazin fiir Insektenkunde 1804 slutter sig til. H ems
larven er vist den eneste, der opfylder alle betingelser for at
være romernes cossus: den lever i eg, den er appetitlig, og den
er tilstrækkelig sjælden til at fortjene sit ry som en udsøgt læk
kerbisken på en romersk levemands bord.
T. W. Langer.
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Nyere etologisk litteratur.
Af Axel A ndersen.

Den moderne dyrepsykologi, etologien som den kaldes af sine
udøvere, er grundlagt i begyndelsen af h·ediverne, og det er i
første række den østrigske professor Konrad Lorenz, etologiens
» grand old man« og hans hollandske medarbejder N. Tinbergen,
der har udformet det unge studiums arbejdsmetode. Hvad der
frem for alt karakteriserer den lorenzske skole er dens eksakte
metode, der tilsh·æber den højest mulige objektivitet og derfor
konsekvent undgår at tale om dyrets sjæl eller bevidsthed ud fra
den beh·agtning, at dette begreb, hvor reelt det end er, unddra
ger sig undersøgelse ad naturvidenskabelig vej; vi må, hævder
etologerne, indskrænke vort arbejde til at beskrive og analysere
dyrenes adfærd, således som den rent objektivt kan regish·eres.
Konrad Lorenz vil være almindelig kendt fra hans to best
sellers » På talefod med dyrene« og » Hundeliv « , en række for
nØjelige dyrehistorier, der, skønt de er ganske upretentiøse, alli
gevel giver et godt indh·yk af etalogens arbejde. Ingen, der har
læst »På talefod med dyrene« , vil glemme hans herlige skildring
af hans tamme allikekoloni eller beretningen om hans liv som
gåsemor; det er historier, der på samme tid er fyldt med kærlig
hed til dyrene og præget af sjælden iagttagel�esevne. Lorenz har
i højere grad end ældre forskere søgt at sætte sig ind i dyrets
situation og danne sig en forestilling om verden, som den må se
ud for et dyr, der er helt anderledes udrustet end vi.
Mens der allerede foreligger 2 bøger af Konrad Lorenz oversat
til dansk, har vi endnu ikke fået oversat noget arbejde af hans
medarbejder N. Tinbergen, og det er h·ist, for også han fører en
fremragende pen og skriver livligt og veloplagt med en bemær
kelsesværdig evne til kort, kla1t og enkelt at gØre rede for sit
emne. Forhåbentlig viser der sig en forlægger, der vil påtage sig
at præsentere ham for det danske publikum. Det er nu så heldigt,
at Tinbergen i 1953 har skrevet en nem og i enhver henseende
f01træffelig, lille bog, >>Social Behaviour in Animals« , som vil
blive læst med interesse af alle naturvenner. Mens Lorenz's
bøger nærmest er holdt i skønlitterær form og ikke kommer nær
mere ind på etologiens videnskabelige problemer, giver Tinber
gen her en orientering i etalogernes arbejde og de perspektiver,
som det lukker op for. Den er udgivet i serien Methtien's Mono
graphs on Biological Subjects, der vil være kendt for sine k01te
oversigter over essensen af vor nuværende viden indenfor for
skellige biologiske discipliner, skrevet for folk uden særlige
forudsætninger.
Etologien er jo en meget ung forskningsretning, og det præger
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i nogen grad Tinbergen's bøger, idet man først og fremmest har
studeret fuglenes adfærd, i mindre grad andre hvirveldyrs, så
billedet bliver unægtelig noget ensidigt. Når man i de sidste års
ornitologiske litteratur (som f. eks. Bergman's » Fåglarnas liv«)
ser, hvordan etologien her har præget anskuelserne meget stærkt,
er der imidlertid næppe tvivl om, at etologiske synspunkter i
årene fremover også vil komme til at præget arbejdet med de
lavere dyr, og Tinbergen nævner da også nogle enkelte, meget
interessante eksempler på undersøgelser over sommelfugle,
myrer og snegle m. m.
Ved siden af Tinbergen's bog skal nævnes en lille dansk bog
» Dyrenes instinkter« (1953) af Holger Poulsen, hvori han giver
en samlet oversigt over etologien; Poulsen har under sin virksom
hed som videnskabelig assistent ved Zoologisk Have i Køben
havn haft god lejlighed til at studere først og fremmest fuglenes
adfærd og har ved talrige lejligheder gjort rede for den unge
forsknings metoder og resultater; det skyldes for en væsentlig
del ham, at etologien i de senere år har opnået en popularitet
som få andre natmhistoriske emner.
Etalogerne har en tydelig aversion mod den ældre dyrepsyko
logi, og det er karakteristisk, at Holger Poulsen indleder sin bog
med ordene: >>Den moderne dyrepsykologi er en gren af fysiolo
gien « . En vis ensidighed giver sig også udtryk i, at man næsten
udelukkende beskæftiger sig med den instinktive adfærd, og det
kan derfor være nyttigt, om man supplerer læsningen af >> Dyre
nes instinkter« med skolepsykologen K. B. Madsens >> Dyr og
mennesker i psykologisk perspektiv« (1952), hvori dyrepsykolo
gien tages op til anderledes bred behandling. Foruden den in
stinktive adfærd gØr Madsen tillige rede for en række interes
sante forsØg over tillært adfærd, intelligent og neurotisk adfærd,
og da en stor del af disse forsØg er foretaget på højere pattedyr,
bidrager de også i høj grad til at Øge vor forståelse af menneskets
egne handlinger. Den er klart, næsten skematisk disponeret, og
de mange anførte eksempler bidrager i høj grad til at anskuelig
gøre stoffet. Mange illustrationer og god, lille litteraturforteg
nelse.
Har man orienteret sig i en af de ovenfor omtalte bøger, vil
man med udbytte kunne gå i gang med N. Tinbergen's hoved
værk, >>The Study of Instinct« (1951). Det er den første samlede,
systematiske oversigt over etologiens metoder, problemer og
resultater. Det er en meget grundig og meget omfattende bog,
som vil være helt uundværlig for enhver, der studerer dyrenes
adfærd, dette ord taget i videste betydning. Tinbergen sætter
her dyrenes adfærd i relation til ydre og indre stimuli, og han
redegør grundigt for de mange faktorer, der her kan spille ind;
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han redegør - støttet på mange eksempler - for de forskellige
adfærdsformer, medført adfærd og tillært adfærd, forskellige
typer af reaktioner overfor de forskellige typer udløsere o. s. v.
Endelig, og ikke mindst, søger Tinbergen til slut at sætte etolo
gien i relation til den fylogenetiske og den embryologiske udvik
ling, og han undersh·eger den betydning, som adfærdsstudier vil
kunne få for påvisningen af homologier og dermed for påvisnin
gen af slægtskab mellem arterne. Til den rigt illustrerede bog
slutter sig endelig en udførlig litteratmf01tegnelse og et register,
der gør bogen let anvendelig. Med hensyn til bogens form kun
så meget, at den ikke på nogen måde er >>tØr« eller lærebogsagtig
i betydning af noget trist og docerende - Tinbergen er besjælet
af pionerens iver og begejstring, og det kan ikke undgå at virke
smittende på læseren. Man læser virkelig bogen med stor op
mærksomhed og bliver sna1t overbevist om, at man her står over
et studium, der indebærer store muligheder.
Sommerfuglen Cemra bienspis Bkh. i Jylland. Blandt en del materiale,
som jeg har fået overdraget til behandling, var der en Cerura bienspis Bkh.
taget ved Ebeltoft 20. juni 1948. Finderen er lærer Erik Voigt, som for kort
tid siden er rejst til Argentina. Da hans samling iØvrigt er i pæn orden og
dette eksemplar tydeligt og vcletiketteret, nærer jeg ingen betænkelighed
ved at publicere fundet uden yderligere korrespondance.
Som bekendt er bienspis en af vom perler blandt sommerfuglene, og
som det fremgår af overskriften ikke tidligere fanget i Jylland. I Grib Skov
og på Tisvildeegnen er der i de senere år taget nogle larver og nogle
imagines især på kviksølvlys ikke så få, og på Fyn et enkelt stykke ved
Svendborg, men ellers ingen andre steder i Danmark, idet gamle angivelser
dels fra Dyrehaven ved København og fra Randers er usikre.
Det er glædeligt, at vi også her på fastlandet kan fange denne smukke
art. lØvrigt er der vel ikke noget mærkeligt deri, da Djursland naturligt falder sammen med Grib Skov-Tisvilde-området
Knud Juul.
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Nomenklatur-forvirring eller orden i navnene.
Af Hen ning Lemche.
(Zoologisk Museum, Krystolgode, København K.}

I anledning af Skat Hoffmeyers artikel >>Diverse om Storsom
medugle 4. Utålelig forvirring« i årgang 1953, p. 10-13, vil jeg
gerne som medlem af den Internationale Nomenklatm-Kommis
sion stærkt støtte henstillingen side 13, linie 4-8, idet jeg dog
bemærker, at det ikke er nødvendigt at samle underskrifter for
at gøre indstilling til kommissionen om at bevare gængse navne.
Skriv selv en lille indstilling på en side, med en k01t sagsfrem
stilling - indeholdende de nødvendige litteratm-henvisninger
(med sidetal for at lette efterkontrollen).
For mit vedkom
mende er jeg altid parat til at hjælpe ved udformningen, hvis
nogen skulle Ønske dette. Men det vigtigste er, at man ikke skal
lade tingene gå sin skæve gang, hvis man opdager en ny kilde til
navne-forvirring.
I nogle tilfælde vil det iØvrigt nu være unødvendigt at gøre
noget som helst, idet man på kongressen i København i 1953
vedtog en passus, hvorefter et gammelt navn, der i en lang år
række op til nutiden (det bliver rimeligvis fastsat til » de sidste
50 år« ) slet ikke har været brugt til at betegne en art, ikke kan
tages op igen. Derved skulle der være spærret ret godt for nye
forvirringer.
Kommissionen kan ikke selv opstøve alle de tilfælde af forvir
ring, der eksisterer. Her må den støtte sig til den hjælp, den kan
få fra specialisterne - ikke mindst fra alle videnskabeligt arbej
dende amatører. (Den mangeårige sekretær i kommissionen, Mr.
Hemming, er iØvrigt selv >>amatØr'< . )
Endelig e n lille bemærkning til Skat Hoffmeyers udtalelse, » at
jeg som amatØr ikke føler forpligtelse til at være loyal mod reg
lerne« . Selvfølgelig har Skat Hoffmeyer lov til at undlade bru
gen af det latinske sprog i omtalen - skriftligt som mundtligt af sine dyr. Men, h v i s man skriftligt betjener sig af fagspro
get, må man undlade at volde vanskeligheder for dem, der er
helt afhængige af dette sprog. De misbrug, der i uforstand har
været gjort af reglerne, kan ikke begrunde, at man bevidst begår
nye fejl, der øger forvirringen. Det er nemlig i virkeligheden
således, at det, der nu irriterer, kun er en lille rest af ulemper i
et stort, ordnet system. Var zoologien forblevet helt uden nomen
klatmregler, ville der nu have hersket ret kaos i hele navnegiv
ningen. Derfor må man e n t e n lade de latinske navne være e l l e r bruge dem efter reglerne. J eg håber og h·or, at alle her
vil vælge den sidste vej, at række hånd til arbejdet på at få et
-
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ensartet, enkelt og kla1t, internationalt navnesprog, det »latin
ske « , til fælles bedste.
Til foranstående skal jeg bemærke følgende:
l. Det er jo rart, at det ikke er nødvendigt at samle tmderskrif
ter for at gøre indstilling til kommissionen. Jeg vil dog oplyse, at
en af de herrer, som havde sluttet sig sammen om >> adippe« -ind
stillingen og samlede underskrifter på den, var Mr. Hemming,
den mangeårige sekretær i kommissionen. Han har altså anset
det for nyttigt at optræde i flertal.
2. Det er jo rart, at der er planer om at undertrykke gamle
navne, der slet ikke har været brugt »til at betegne en alt« i
50 år. Så bliver det spændende at se, hvordan det vil gå med
navnet Cosymbia pendularia L. Det har været brugt til at beteg
ne en art - men bare en anden art! Men her vil kommissionen jo
nok finde lidt klarere udtryk. Dog, hovedsagen er: h v i l k e n
art vil pendu.la1·ia i fremtiden blive betegnelse for? Vil kommis
sionen kunne udrydde den forvirring, som har rådet i de sidste
få år?
3. J eg har svært ved at forstå dr. Lemches alternativ e n t e n
at lade de latinske navne være - e 1 1 e r at bruge dem efter
reglerne. Hvad er meningen med » at lade dem være« ? Selvfølge
lig Ønsker også jeg at bruge de latinske navne, og kommissionen
kan ikke befale mig »at lade dem være« . Og de steder, hvor jeg
har opgivet dem og brugt danske nødhjælpsnavne - selvfølgelig
til midlertidig brug - er der jo netop ikke fra min side sket noget
indgreb i de latinske navne. Her er aldeles ikke tale om »nye fejl,
der øger forviningen« , tvæliimod.
4. Endelig - mens jeg er ved det - vil i eg henlede dr. Lemches
opmærksomhed på den ualmindelig uheldige »regel« om, at det
samme aberrations-navn ikke må bluges om en parallel aber
ration hos en anden art indenfor samme slægt. Den er omtalt i
min Målerbog s. 79. Den h·ænger til at blive ophævet, hvis det
Skat H offmeyer.
ikke allerede er sket.

Hvor yngler der Tinksmede ?
Den zootopografiske w1dersøgelse over T i n k s m e d e n (Tringa. gla
.reola.) som ynglefugl i Danmark afsluttes i nær fremtid (se Flora og Fauna
1953, p. 51). Endnu ikke indsendte oplysninger om nærværende og tidligere
danske ynglepladser samt iagttagelser fra yngletiden modtages med tak af
stud. mag. E r n s t T o r p P e d e r s e n, Regensen, København K.
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Ny dansk sommerfugl, spinderen Gastropacha
populifolia Esp.
Af C. Kromarm.

Jeg har herved den
glæde at kmme offent
liggøre fangsten af en
storsommerfugl, ny for
den danske fauna. Det
drejer sig om Gastro
pacha populifolia, en
han, der blev taget på
lys den 13/9 1953 ved
Rønne kl. ca. 22,30.
Forvingerne, der må
P. L. Jørgensen f t.
ler 5,3 cm fra forvin gespids til fm·vingespids,
G. popalifol i a d fra Bornholm.
er mere langstrakte og
mindre ska1pt takkede end hos G. quercifolia, som den iØvrigt
ligner en del. Grundfarven på for- og bagvinger er okkergul, i
sømfeltet stærkt sløret med sorte skæl. Brede, kileformede skyg
ger strækker sig fra sømfeltet ind mod vingeroden. Brystet okker
farvet med sort stribe mediant. Bagkroppen beklædt med glin
sende mørkebrune hår. Ben og følerskafter lysebrune.
Fra G. quercifoUa adskiller den sig især ved at have dobbelte
mellemlinier og ved, at forvingen er indkærvet lige under spid
sen. Bornholmereksemplaret svarer formodentlig til gen. aest.
obscum Heuacker.
Arten er i det hele taget sjælden i hele sit udbredelsesområde
og er hidtil ikke taget nord for Østersøen.
Hidtidige nordgrænse er:
Holland: Meget lokal og sjælden, kun i Syd-Limburg i de senere
år noget hyppigere.
Hamburg-egnen: Findes ikke i fortegnelsen.
Mecklenburg: Enkelte steder. l1vleget sjælden.
Pommern: Kun ganske enkelte fund i de sidste 30 år.
'Vest-Ost-Preussen: Udbredt, men sjælden.
Baltikum: Hele vejen op til Leningrad kun få og sjældne fund.
Ved Leningrad ret hyppig.
Finland: Ingen fund.
Larven: askegrå med mørkere punkter og pletter. Det andet
ringindsnit sortblåt, det tredie rØdgult med mørk rand. Behårin
gen lysegrå. Hoved gråbrunt. Længde 8-9 cm.
Lever på poppel, asp og pil, i toppen af træerne. Den over
vintrer og forpupper sig i et lyst spind i maj. Puppetid 3-4 uger.
I særlig gunstige år kan der optræde en partiel anden gene
ration af mindre, mørkfarvede dyr. Bornholmereksemplaret er
et sådant.
o
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Fra Bornholm s naturhistoriske Forening.

11. 5. 52. G e o l o g i s k e k s k u r s i o n til jmadannelserne i
Bornholms sydvestlige hjørne under ledelse af statsgeolog, dr.
phil. Helge Gry, Kbhv. 75 deltagere. Da lederen er vor største
specialist inden for juraaflejringer og til stadighed specielt arbej
der med disse ting, blev deltagerne på en livfuld måde belæ1t
om det allernyeste på dette felt. Blandt et væld af interessante
oplysninger kan nævnes påvisningen af et mange millioner år
gammelt floddelta, hvis vekslende ler- og sandlag er medvir
kende til at forskønne de stejle strandklinter på >>Galløkken« s. f.
Rønne. I Hasle Klinkerfabriks lergrav så man adskillige kullag.
Et sted i skrænterne lå nogle store, nu forvitrede sten, som
engang i længst forsvundne tider er tilfØlt af kæmpemressige
mudderstrØmme fra et af voldsomme regnskyl hærget klippe
land.
25. 5. 52. B o t a n i s k e k s k u r s i o n til Finnedalen-Ham
Imeren under ledelse af prof. C. A. JØrgensen, Kbhv. 80 deltagere.
Denne del af øen er et eldorado for botanikere, og her skal blot
nævnes enkelte af de fundne rariteter. Hyldegøgetut (Orchis
sambttC'inus) stod flere steder i stort tal og i sit smukkeste flor,
med cremegule individer spredt ind mellem teglstensrøde til helt
violette former. På Hammershusskråningen fandtes den lakse
farvede Enblomstret Fladbælg (Lathyrus sphær·icus), og skræn
terne var stedvis blå af Aksblomstret Ærenpris (Vemnica spica
ta), der afløste røde tæpper af BlodrØd Storkenæb (Geranium
sangu.ineum) og mindre prangende pletter af Liden Sneglebælg
(Medicago minima).
l. 6. 52 (kl. 1 1 5). N a t e k s k u r s i o n til Almindingen under
ledelse af adj. Poul Nørgård og lektor Arne Larsen. 100 del
tagere trods vedholdende regn. Fuglene var p. gr. a. den silende .
regn ualmindeligt sent på færde og ikke særlig villige til at give
lyd fra sig. Antallet af arter derfor ringe.

7. 9. 52. Z o o l o g i s k e k s k u r s i o n med museumsbesty
rer, dr. phil. M. Degerbøl, Kbhv., som leder. 60 deltagere. Eks
kursionen begyndte i den zoologiske afdeling på Bornholms Mu
seum i Rønne, hvor de smukke, moseftmdne pattedyrskeletter
blev kyndigt gennemgåede af vor største forsker af fmtidens pat
tedyr. Om eftermidelagen studeredes musegnavede nødder og
knogler samt galler af m?g og hvepse i Sandflugtskoven nord for
RØime. Såvel dele af lederens belæring og tilhørernes spørgsmål
blev optaget af statsradiofonien, hvis vogn h·ofast fulgte os. Aftenen før holdt dr. DegerbØl et interessant foredrag om sin
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deltagelse i Afrikaekspeditionen til Bahr-El-Gazal området og
viste en film herfra.
28. 9. 52. S v a m p e e k s k u r s i o n til skovene ved Due
odde. Ledere adj. Poul Nørgård og lektor Arne Larsen. 60 del
tagere. Ekskursionen blev delvis en skuffelse, idet svampearter
nes antal p. g. a. den ensidigt sandede jordbund var meget lille.
Det var de samme former, der hele tiden gik igen, og nogen
sjældenhed blev ikke påvist. Men vejret var fint og stemningen
god. Ved den påfølgende generalforsamling blev vor formand,
overlærer Sørensen, Aakirkeby, enstemmigt genvalgt og for
tjenstfuldt hyldet.
12. 10. 52. B i o l o g i s k e k s k u r s i o n til Almindingen
under ledelse af adi. Poul· Nørgård. 50 deltagere. Emnet, >> Natu
ren forbereder sig til vinteren<<, blev belyst ved en mængde eks
empler, vi mødte på vor vej. Betydningen af træernes fortykkede
knopskæl og de sa1tere urters anbringelse af overvintringsknop
perne i nærheden af eller helt nede i jorden blev klarlagt på lede-1
rens sædvanlige livfulde og pædagogiske måde.
17. 5. $3. Z o o l o g i s k e k s k u r s i o n til egnen om Allin
ge-Sandvig under ledelse af prof. R. Spiirck, Kbhv. 140 deltagere.
Hovedemnet, »Relikter<< , blev belyst ved fundet af den lille,
sorte orm planaria alpina, der blev taget på det gammelkendte
sted, Løsebæk, ø. f. Allinge. Denne forekomst menes at være en
sidste rest af en landsudbredt bestand, der levede lige efter
istiden, da der her i landet var polarklima. Medens denne koldt
vandsorm som følge af temperaturstigningen senere er gået til
grunde næsten overalt i landet, har den på ganske enkelte særlig
kolde lokaliteter tilpasset sig til de ændrede kår. I Løsebæk skal
man søge ormen i nærheden af bækkens kilder, hvor vandløbet
delvis er underjordisk og derfor særlig koldt, medens den mang
ler i de nedre og varmere omgivelser. Samme sted fandtes for
øvrigt også den lille huesnegl, Ancylus, der i fastlandstiden leve
de i den dengang ferske Østersø. Ved stranden studerede vi klip
pevandhullerne, de såkaldte Rock-pools, hvor saltholdigheden
varierer meget p. gr. a. skiftende påfyldning af havvand og stærk
fordampning med påfølgende koncentrering af saltopløsningen.
De dyr, der lever her - saltvandsdyr og ferskvandsdyr imellem
hverandre - må alle kunne tåle en sådan stærkt svingende salt
procent. I disse rock-pools blev iagttaget 3 saltvandsfisk: Trepig
get hundestejle (Gasterosteus aculeatus), Tangspræl (Cent'l'ono
tus gunellus) og Langtornet Ulk (Cottus bubalis) og af fersk
vandsdyr bl. a. Skorpionstæger og Vandkalve. I et noget større
klippevandhul iagttoges en snes par Grønbrogede Tudser (Bufo
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viridis) travlt beskæftigede med at trække deres æggesnare mel
lem stenene. - På en skyggefuld skovklippevæg, hvor vandet til
stadighed sivede ned, så man dyr, der hører hjemme på sådanne
» hydropetriske lokaliteter«, bl. a. specielle regnormearter og
myggelarver.
31. 5. 53 (kl. 1 3 0). N a t e k s k u r s i o n til Almindingen. Le
dere: adj. Poul Nørgård og lektor Arne Larsen. 200 deltagere.
Det fine vejr bragte fuglene i stemning til at synge - eller var
det kamphumør? - og deres opvågning kom denne morgen i
særlig klar og p ædagogisk rækkefølge. En skovsneppe blev set
flyvende i lav højde hen over Lilleborg k01t før solopgang, og en
højt svævende Hvepsevåge tyder på, at denne art også yngler
på Bornholm.

28. 6. 53. B o t a n i s k e k s k u r s i o n under ledelse af lek
tor Arne Larsen. 40 deltagere. Ekskursionen gik til Kjøllergårds
mosen i Bodilsker, hvor Bornholms store botaniker, lærer N. H.
Bergstedt, omkring 1875 gik og botaniserede, og ekskursionen
var altså i nogen grad historisk præget. Ak, hvor forandret! Hvor
der efter beskrivelsen tidligere var frodige naturenge med man
ge sjældenheder, er nu rigt ydende marker og kun svage rudi
menter af fordums botanisk glans. Ejendommeligt var det dog
her at finde Kantbælg (Tetragoiwlibus sil-iqtwstts) på grøftekan
terne, en plante, der ellers er knyttet til vore strandenge.
30. 8. 53. F o r s t b o t a n i s k e k s k u r s i o n til Dynd
dalen. Ledere skovrider Hornung, Svaneke, og skovens ejer,
gårdejer Jensen, Rågelundsgård i Rø. Dynddaleskoven er en
overordentlig smukt og planmæssigt forstbehandlet skov, der
overalt bærer præg af at være plejet med kærlig hånd, og skov
rideren havde let ved at finde emner til pædagogisk belæring og
diskussion. En lille planteskole indeholdt adskillige meget sjæld
ne træarter. Til trods for den grundige forstmæssige behandling
har skoven dog stadig en interessant vild flora, som Forskellig
blomstret Viol (Viola mirabilis), Vår Fladbælg (Lathyms ver
nus), Storblomsh·et Kodriver (Primula acauUs), Skavgræs (Equ:i
setwn hienwle), Tarmvrid Røn (Sorbus torminalis) o. m. a.
13. 9. 53. G e o l o g i s k e k s k u r s i o n til Bornholms syd
land under ledelse af direktør for D. G. U., dr. phil. H. Ødum.
50 deltagere. Emnet - » Grundvand« - blev indledningsvis be
lyst ved små illustrerende eksperimenter i en af Robhedales
mange grusgrave, idet lederen her viste, hvordan og med hvilken
hastighed grundvandet trænger igennem jordlag af forskellig
beskaffenhed, og herved bl. a. kom ind på omtalen af vandstand-
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sende lag. Det kunne ikke undgås, at begreber som >>pilekviste<<
og » vandvisere<< blev inddraget i diskussionen, og lederen åben
barede sig som en arg modstander af disse gængse opfattelsers
rigtighed og forfægtede herved videnskabens syn på den sag.
Ekskursionen sluttede med et besøg på vandværket i Stampen.
14. 10. 53. S v a m p e e k s k u r s i o n til Almindingen under
ledelse af adj. Poul Nørgård. 60 deltagere. Udover de mange
almindeligere arter tegnede ekskursionen sig for flere minch·c
hyppige, hvoraf kan nævnes: Blomkålssvampen (Sparassis cris
pa), Oksetungesvampen (Fistul·in a hepaUca), Tue Poresvamp
(Polypo·rus frondosus), Svovlgul Poresvamp (Polyponts sulpho
re'LlS) og OUgoporus usUlaginoicles. Efter ekskursionen afhold
tes den årlige generalforsamling, hvor foreningens formand,
overlærer Sørensen, Aakirkeby, kunne berette om en vellykket
sæson. Apoteker Harild, Nexø, blev genvalgt til bestyrelsen.
Arne Larsen.
-

Naturhistorisk Forening for Fyn.

9. februar holdt lektor Johs. Reumert foredrag med lysbilleder
om sin rejse i Nordamerika. Lektor Reumert beskæftigede sig
særlig med St. Lawrencesystemet og undervisningsforhold i
Nebraska.
27. februar. Sammen med Naturvidenskabeligt Selskab for
Fyn havde foreningen et møde, hvor forstander N. Dullum,
Blangstedgaard, talte om: Forsøg og forskning inden for frugtavl.
8. marts havde foreningen en filmsaften med "forevisning af
nye natru·historiske film fra Statens Filmcenh·al.
27. april: Geologisk ekskursion til Sydøst-Fyn. Lektor Niels
Foged var leder. Paa ekskursionen var deltagerne paa Højby aas,
ved tunneldalene paa Østfyn, Klintholm kalkbrud og Lundeborg
kiselgurleje. Ved Boltinggaard omtalte lektor Foged fundet af
Saigaantilopens stejle, der i mange aar laa paa Ringe Museum.
En ekskursion med stmt udbytte for deltagerne.
18. maj: Ekskursion til egnen omkring Holstenshus. Leder cL·.
phil. H. Volsøe. Emne: Padder, krybdyr, fugle. Det var kun et
ringe antal a1ter, deltageme iagttog.
25. maj: Botanisk ekskursion til reservatet .Enebærodde; leder
dr. phil. Tyge Bi:icher. Dr. Boeher gav en oversigt over zonerin
gen paa halvøen og tilførslen af næringsstoffer til planterne.
Efter en gennemgang af floraen i de forskellige omraader for
deltes deltagerne i hold til den raunkiærske-bi:icherske cirklings
metode. En udmærket ekskursion med stort udbytte for bota
nikerne.
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14.-15. juni besøgte dr. phil. Gunner Thorson foreningen.
Lørdag aften gennemgik dr. Thorson havets stofomsætning og
dyreliv i et lysbilledforedrag, saa deltagerne var orienteret til
søndagens ekskursion paa Lillebælt, hvor deltagerne saa en del
af de typer, dr. Thorson havde omtalt i sit foredrag. Ekskur
sionen afholdtes i forbindelse med Fredericia naturhistoriske
forening og havde et passende deltagerantal, og dr. Thorson gav
deltagerne et meget levende billede af havets dyreliv, der alt for
sjældent er emne for en ekskursion. - En planlagt trækfugle
ekskmsion til Sydlangeland i september maatte paa grund af
militære øvelser i omraadet aflyses.
21. september: Svampeekskursion til Langesø skovene; leder
professor N. Fabritius Buchwald. Ekskmsionen blev delvis Øde
lagt af vedvarende regnvejr; antallet af arter var ikke særlig
stort. Lensbaron H. Berner Schilden Holsten inviterede elskvær
digt deltagerne i den vaade ekskursion til te paa slottet.
15. november: Lektor N. Foged, der i sommeren 1952 var del
tager i professor Rosenkrantz' ekspedition til Nordgrønland, for
talte om sine indtryk fra Grønland og viste en serie af sine egne
farvelysbilleder fra ekspeditionen. Endvidere vistes 2 film:
Grønland i sol af Hagen Hasselbalch og Arthur Christiansens:
Fugleliv i Danmark.
29. november: Foredrag af cand. mag. Torben Wolff, der som
deltager i Galathea ekspeditionen fortalte om og viste lysbille
der fra ekspeditionens tilrettelæggelse og om indtryk fra Rennell
Øerne. Denne aften holdtes i forbindelse med Naturvidenskabe
ligt Selskab for Fyn.
Til Grønlands- og Galathea-aftenen var der meget stor delChr. Pedersen.
tagelse.

Li tteraturanmeldelser.
Curry-Lindahl: Fiskarna i Fiirg. Farveillustrationer af N. NorviL Forlag
Almqvist og Wiksell, Stockholm. Pris. 8,75 og 1 1,00.
Fim1aet har tidligere udsendt både en flora, en insektbog og en fuglebog
i Farg • , og de, som har stiftet bekendtskab med disse bøger, ved, at de
er en borgen for god kvalitet. Fiskebogen her står ikke tilbage. Både for
den rene amatør og for specialisten er det en glimrende bog, som med sine
særdeles vellignende illush·ationer (ialt 206), sin gode oversigtlige opstilling
og lommeformatet må ejes af enhver, som på en eller anden måde inter
esserer sig for fisk eller har med fisk at gØre.
Det er en svensk bog, men den har alt med, hvad der med regelmæssig
hed forekommer i de noreliske farvande, så også for danske og norske er det
en bog, som opfylder en mission. Min vanneste anbefaling.
Knud ]mtl.
•-
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Boas-Thomsen: Zoologi. I. (Gyldendal) 1953. 262 sider, 187 fig. 36,00 kr.
Under ovenstående ko1tfattede titel skjuler sig en gammel kending i si\.
ny en skikkelse, at det i alle tilfælde for det første nu foreliggende binds
vedkommende nærmest må betragtes som en cadeau til den berømte lære
bogs første forfatter, professor Boas, at hans navn er medtaget. Boas kom
jo med sin lærebog vitterligt til at præge • den hØjere zoologiundervisning i
Danmark i over 60 år• .
l . bind, der omfatter den almindelige zoologi o g d e encellede dyr, er
således at betragte som en ny håndbog omfattende hovedlinierne i dyrenes
biologi med hensyntagen til de efterhånden mange hjælpediscipliner, den
zoologiske videnskab betjener sig af.
Bogens udstyr følger ret nØje Boas' linie, idet de halv- og helskematiske
illustrationer er suppleret med flere nye - delvis originale figmer i lignende
præcis streg. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle lærebog ved at
medtage litteratmlister for hovedafsnittene indeholdende eksempler fra
den nyere håndbogslitteratur.
I såkaldte zologiske lærebØger (den foreliggende udgave er jo ligeså
meget en håndbog for alle zoologisk interesserede) ligger det altid nær at
søge gennemfØlt en systematisering af de forskellige emner. I denne bog
gØres der også flere steder brug af sådanne forsøg, men systemernes even
tuelle svagheder indrømmes, som tilfældet er med næringstyper (p. 81) og
zoogeografisk inddeling efter Wallace (p. 172). Selvom der som nævnt ikke
er medtaget meget af Boas' oprindelige tekst, hvad der ikke var at vente
med den udvikling, de biologiske fag har gennemløbet siden 1933, er der
pletvis bevaret passager af særlig fortrinlig karakter som f. ex. Boas' defi
nition af en art, som med sin morfologiske begrundelse viser sig mere prak
tisk anvendelig end de nyere mere fysiologiske forsøg på en definition
(p. 158-159).
Afsnittet om nedstamningslæren er særlig læseværdigt med eksempler
fra selektionshypotesens sidste landvindinger, f. ex. omtales her fremkom
sten af de DDT-resistente fluepopulationer, som altså nu er blevet et
skoleeksempel!
Det økologiske afsnit er betydeligt udvidet, men har af let forklarlige
grunde vel næppe endnu fundet sin heldigste udformning.
Man må med forventning imØdese fremkomsten af den eller de dele, som
skal omfatte de flercellede dyr. Hermed vil et stort savn være af11julpet.
Poul Bondesen.

Rettelse til : Talrig forekomst af muller (s. 99).
Franske undersøgelser over mullens vækst viser, at årets yngel i oktober
november opnår en længde af 10-12 cm. De i efteråret 1953 i danske far
vande fundne muller skulle således kun være J� år gamle. Den i ørestenene
]. P. Ki'l'kegaard.
iagttagne ring må altså have været en falsk ring.
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Af sognepræst Niels Schou
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(l ill.) , , , , . , . . . . . . . . . . . . . . Af konsulent, mag. scient. E. Vv. Kaiser
Vandstæren som dansk Ynglefugl (2 ill.) . . . . . . Af lærer F. R. Astrup
Nogle Bemærkninger til Belysning af Typeformen hos Heades JJI!laeas
(Lille lldsommerfugl) (2 ill.) . . . . . . . . . . . . . . Af tegner Stig Aagesen
Isogenus nubecula. Newman i Danmark. Af mag. scient E. VI. Kaiser
Flagermusens Lusflue (Nucteribius) (l ill.) . . . . Af urmager Hj. Ussing
Nogle bemærkninger om visse almindelige sommerfuglearters fore�
komst i Rungsted-egnen. . . . . . . . . . . . . Af cand. mag. T. vV. Langer
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Af cand. mag. P. L. Jørgensen
Sommerfuglenotater fra Lepidopterologisk Forening 1951 og 1952.
Af cand. mag. P. L. Jørgensen
Talrig forekomst af muller (l kort).
Af afdelingsleder, cand. mag. J. B. Kirkegaard

Side

l
17
33
43
48
49
52
55
57
58
59
62
65
68
68
69
73
85
92
92
93
95
99

Side

Sjældne Biller . . . . . . . . . . . . . . . . Af maskinarbejder K. Joh. Siewertz
Mon sommerfuglen Perizoma bifasciata virkelig er sjælden i Danmark?
Af kontorassistent Poul Brodersen
En Hærfugl (Upupa. epops L.) . . . . . . . . Af konservator. C. M. Poulsen
Coenoteplwia sa.gittata. . . . . . . . . . . Af kontorassistent Poul Brodersen
Opfordring. Vandstærens forekomst i Damnm·k . . . . Af N. O. Preuss
Snyltende Capepoder og Karpelusen (3 il!.) . . Af unnager Hj. Ussing
Nogle bemærkninger om virkningen af nedbør i fuglenes yngletid.
Af Sv. Willadsen Nielsen
Randbemærkninger til e t sidespring . . . . A f cand. mag. T . W. Langer
Nyere etalogisk litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A f Axel Andersen
Sommerfuglen Cerm·a bicuspis Bkh. i Jylland. Af overlærer Kn. Juul
Nomenklatur-forvirring eller orden i navnene. Af dr. phil. H. Lemche
Bemærkninger til foranstående artikel. Af dr. theol. Skat Hoffmeyer
Ny dansk sommerfugl, spinderen Gastropacha populifoUa Esp. ( l il!.).
Af stud. mag. C. Kromann

101
103
106
106
106
107

lll
ll6
ll7
l l9
120
121
122

Foreningsmeddelelser:
Fra Bornholms naturhistoriske Forening. . . . . Af lektor Arne Larsen 123
Naturhistorisk Forening for Fyn . . . . . . . . Af overlærer Chr. Pedersen 126
Litteraturanmeldelser:
David and Elizabeth Lack: The breeding Biology of the Swift, Apus
apus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Svend Willadsen Nielsen) 32
Sven Behrens och Torsten Malmberg: Besøk på Kullaberg.
(Poul Bondesen) 64
British Pyralid and Plume Moths. By Bryan P. Beirne . . . . (Kn. Juul) 66
C. Vlesenberg-Lund: De danske Søers og Dammes dyriske Plankton.
(Poul Bondesen) 66
Bind II: Erik Zeuthen: Livets opståen og udvikling . . (Poul Bondesen) 67
F. W. Bræstrup: Hjortebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Poul Bondesen) 67
Mennesket og naturen, Bd. l. P. Brandt Rehberg: Stof, liv og sjæl.
(Poul Bondesen) 67
Curry-Lindahl: Fiskarna i Farg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Knud Juul) 127
Boas-Thomsen: Zoologi I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Poul Bondesen) 128
.

.

Rettelse til: Tahig forekomst af muller (s. 99) . . . . . . J. P. Kii·kegaard 128
Tillæg: Torben 'N. Langer: Index over de i •Flora og Fauna• nævnte
lepidoptera; særskilt paginering 1-8.

l

Index over de

>>Flora og Fauna « nævnte
lepidoptera.

1

Udarbejdet af Torben W. Langer.

Foreliggende index registrerer samtlige lepidoptera, danske
såvel som udenlandske, der er omtalt i F. og F.s 60 første årgan
ge i perioden 1893-1952 incl. A1terne er af praktiske grunde
opført under det navn, de bærer i Hoffmeyer og Knudsens sene
ste bøger, og for de såkaldte microlepidopteras vedkommende i
overensstemmelse med Rackmann's nordiske fortegnelse. Der er
indføjet henvisninger fra samtlige i perioden anvendte navne til
det navn, hvorunder notaterne er opført. I så vid udstrækning,
som det har været muligt ud fra den foreliggende litteratur og
ad anden vej, er fejlbestemmelser, trykfejl o. l. rettet, ligesom
a1ternes identitet er søgt fastlagt, idet jeg har ment det af større
interesse at vide, hvad der egentlig er blevet taget end at have
en blot og bar opregning af navne.
I tilfælde, hvor en »art« på et givet tidspunkt er blevet opdelt
i to eller flere gode arter, er notaterne af gode grunde samlet
under det oprindelige navn indtil adskillelsesdatoen og derefter
behandlet hver for sig. For enkelte artskomplexers vedkommen
de har det vist sig ugørligt ud fra det foreliggende materiale at
verificere notaterne - dette gælder fx. H esperia-arterne, bistor
tata-crepuscularla og pltnnbaria-1nu.crona.ta-u1nbrifera-scotica
gmppen, om hvis rette benævnelser der hersker stor uenighed og i disse enkelttilfælde registreres de under de navne, der
anvendes i texten, uden forsøg på identification. Enkelte micros
aiter har ikke kunnet identificeres overhovedet; men der er gjmt
opmærksom herpå i hve1t enkelt tilfælde. Heslop er fulgt med
hensyn til benævnelsen af de to små smutugler, således at a1ten
m e d kantplet er regisb·eret som orbona, arten u d e n som
comes.
Det enkelte notat består af de to sidste cifre af årstallet, efter
fulgt af et punktum, og dernæst sidetallet;' 04.134 er altså side
134 i årgang 1904. Der tages ikke hensyn til, om a1ten er nævnt
een eller flere gange på pågældende side. Årgangscifrene anføres
kun een gang for hve1t år; er der flere notater fra samme år, føl
ger sidetallene hinanden umiddelba1t, kun adskilt af et komma.
To sidetal forbundet med bindestreg angiver, at arten er nævnt
på alle sider mellem de angivne. Arstalscifre i parentes angiver,
at notatet er fra A f h a n d l i n g e r o g M e d d e l e l s e r, der
tryktes sammen med de egentlige årgange i 1921-24, men med
selvstændig paginering. Et (i) i parentes betyder, at der på
angivne sted er en illustration, uanset af hvilket stadium.
Index
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Bogstaverne æ, Ø, u er overalt behandlet som ae, oe, ue; laevis
skal altså søges mellem lactucae og l-albt/lln.
Til udarbejdelsen er forh·insvis anvendt flg. værker:
S t o r s o m m e r f u g l e n e : Sh·øm: Danmarks større som
mm·fugle, 1891. Klocker: Sommerfugle 1-5, 1908-17. Romaniszyn:
Fauna motyli polski I, 1929. Hoffmeyer og Knudsen: De danske
storsommerfugle, 1938. Heslop: An indexed checklist . . . , 1947.
Hoffmeyer: De danske spindere, 1948. Juul: Nordens Eupithe
cier, 1948. Hoffmeyer: De danske ugler, 1949. Hoffmeyer: De
danske målere, 1952.
Følgende værker er lejlighedsvis anvendt: Forster-\iVohlfart:
Die Schmetterlinge Mitteleuropas, hefte 1-4, 1952 ff. Le Cerf:
Atlas des lepidopteres de France 1-3, 1944-49. South: The moths
of the British isles 1-2, 1943. Brandt: Insekten Deutschlands I,
Schmetterlinge, 1953.
S m å s o m m e r f u g l e : C. S. Larsen: Fortegnelse over
Danmarks microlepidoptera, 1916. C. S. Larsen: Tillæg til for
tegnelse . . . , 1927. Schille: Fauna motyli polski II, 1931. Eck
stein: Die Kleinschmetterlinge Deutschlands, 1933. van Deurs:
Pyralider, 1942. Heslop: An indexed checldist . . . , 1947. van
Deurs: FjermØl, 1948. Hackmann: Enumeratio insectorum Fen
niae et Sueciae I, l. Microlepidoptera, 1950.
Herudover er der sØgt oplysninger i andre bøger. samt i talrige
tidsshiftartikler o. 1., og jeg må på dette sted rette en varm tak
for hjælp og vejledning til red. Sigfred Knudsen samt til ingeniør,
cand. polyt. Niels L. Wolff i Hellerup, uden hvis imponerende
kendskab til vore mindste sommerfugle og altid beredvillige
hjælp jeg havde måttet give op overfor talrige problemer inden
for micros' ofte yderst inh·ikate nomenklatur.
A

abbreviata Stph.: 13.138, 20.13, 23.11, 26. 141, 36.57, 39.128, 44.16,
45.129, 47.45, 48.135, 49.31,120
abbreviatella Stt. : 23.40 ( A r t e n s i d e n t i t e t i k k e k l a r )
abietaria Goeze (Eupith.): se: pini Retz.
ab·ietaria Hb. (Boarmia): se: 1"ibeata Cl.
abietella Schiff.: 23.40 ( f e j l f o r : mutatella Fuchs), 26.48
abietis Schiff.: 45.135
abfecta Hb.: se oblonga Hw.
absinthiata Cl. : 02.60, 13.138, 14.159, 18.48, 19. 19, 20.12, 23.136,
26.86, 31.14, 35.129, 39.128, 43.129, 45.90, 46.162,163 (i), 164
abs-inthiella H. S.: 17.22
absinth-H L.: 13.109, 14.100, 19.104, 31.11, 35.70, 36.56, 39.37,74,
121, 44.138,151, 47.104, 50.134, 51.130, 52.30
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acerimw Dup.: 30.16-17
aceris L. (Acron. ) : 00.55, 05.05, 08.83, 09.95, 12.64, 13.94, 18.43,
19.49, 20.18, 21.11,37, 25.155, 26.48,83,132, 27.20, 31.09,16,
34.23, 37.56, 38.157, 41.43, 42.90, 44.61, 45.85, 48.91, 52.32
aceris Frey. (Nept.) : 37.44 (i), 39.33
a.cetosae Stt . : 15.156
achaUnella. Hh. : 30.11
achine Sc. : 07.42, 18.110, 43.45
actaea.ta. Walderd. : 15.115, 16.67, 20.12,24, 26.140, 27.22, 28.151,
37.124, 39.08, 43.134, 44.48
actaeon Rott.: 41. 140
acttmina.tella. Sire. : (21).03
ada.equata. Bkh.: se: blancl-iata. Schiff.
adelphella F. R.: 30.12
adippe L. (cydippe L.): 94.91, 02.17, 03.04,24, 11.110, 12.56,
13.66,113, 14.23,32, 15.154, 18.110, 20. 17, 26.129, 34.102, 37.52,
40.148, 41.151,152,154, 42.72, 43.16, 44.15,149, 45.80, 47.31-34,
48.90, 52.29
cleodoxa Ochs. : 11.110, 13.113, 14.23, 18.110, 26.129, 41.
151,152,154, 43.16, 44.15,149, 45.80, 48.90
ab. : 40.148, 47.31(i),32,34
adjunctella. H odgk.: (21).02-03, 31.121, 39.29
adultera Men.: 36.145-46,149(i), 42.55, 47.104, 50.95
adusta Esp.: 13.36,105, 14.71,95, 16.42, 18.44, 19.55, 26.133, 31.
135, 38.157, 39.12, 41.47, 42.90, 44.151, 47.104, 52.92
adustata. Schiff.: 03.08, 11.112, 13.138, 14.119,160, 16.45,120,
18.48,72,88, 19.05, 20.14,25, 27.22, 28.153, 31.14, 33.91, 34.23,
129, 40.49, 47.109
a.dvena F.: 13.71,98, 14.24, 19.53, 20.19, 23.09, 31.10, 35.64, 36.53,
39.11, 40.52, 41.46, 42.90, 48.94
a.dvenaria. Hh. : 03.26, 13.139, 15.25,115, 16.66, 19.05, 20.16, 24.
160, 25.95, 26.141, 30.71, 31.14, 37.91, 39.73, 40.50,109, 44.153,
45.65,91,130, 48.32,93,95, 49.120
fulva Gillm. : 48.32
a.dvenella Z.: 49.80
a.egon Schiff.: se: argus L.
aemulana Sclli.: se: la.tiorana H. S.
ae·neella. H ein . : (21).04, 44.144
aeneofasciella. H. S.: 34.38, 44.144
aeratellum Zell. : 34.111-12 (i), 35.72, 36.84, 37.43
a.m·eal-is Hh. : 37.42, 47.109
aeriferana. H. S.: 23.39
a.escula.r·ia Schiff. : 03.08, 13.140, 15.26, 19.136, 32.59, 39.125,
45.89, 48.92, 52.22
a.escuU L.: se: pyrina L.
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aesUvaria Hb. (str-igata i'vliill.): 00.58, 11.112, 13.55,111,154, 18.46,
19.133, 20.22, 24.158, 26.137, 31.12, 36.56, 37.91,119, 39.123,
40.52, 43.48,145, 44.136,139,154, 45.61,89, 48.92, 50.98
aethiops Esp.: 41.139
affinis L.: 13.45,108, 14.58, 19.102, 35.65, 36.55, 42.52
aff-initana Dgl . : 20.55, (21).04, 29.79, 30.13
aff-in:itata Stph.: 11.113, 14.13,158, 18.47, 19.23, 20.10, 26.139,
31.13, 39.126, 44.45, 50.156
agathina Dup . : 33.132 (i),l33-34, 34.122, 39.39, 46.09
aglafa L. (cha1'lotta boreas Hemm.): 02.17, 10.39, 13.89, 14.23,32,
119, 15.52,154, 18.110, 21.30, 24.159, 26.129, 33.56, 34.101-02,
124, 35.31, 37.52, 40.148, 42.72, 43.16,27, 44.149, 47.62, 48,90
ab.: 43.16 (i)
agnotana Rbl.: (21).13
ahenella Hb. (Hypoch.): 27.16 (som Ugnella Hb.)
ahenella Hein. (Col.) : (22).71, 44.145
albibimaculella Larsen: 28.14,60, 34.111
albicillata L . : 09.96, 12.88, 13.37,137, 14.13,158, 20.10, 21.10,
30.73, 34.129, 39.126, 41.124, 48.92
albicolon Hb.: 14.93, 18.44, 19.53, 20.19, 23.09, 26.133, 35.64,129,
37.91, 39.08,11, 41.46, 46.13, 50.98, 51.45, 52.92
alb-icostella Dup.: (21).13
albifasciella Hein . : 33.132, 34.40, 37.44, 44.146
albimacula Bkh.: 12.90, 19.54, 30.04, 31.131, 37.91, 39.12, 41.46,
44.65
albipuncta F.: 42.51
albiptmctata Hfn. (tidl. fejlagtigt som pendularia Cl.) : 09.96,
12.102, 13.55,73-74,112, 19.134, 25.95, 26.86,137, 30.87, 32.59,
35.66, 36.44,56, 37.135, 38.121, 39. 124, 41.60, 43.146,155, 44.61,
48.92, 52.92
griseolata Stdgr.: 37.135
subroseata Woodf.: 37.135
albipttnctata Hw. (t1·ipunctaria H. S.): 07.10, 13.138, 14.26,159,
18.154, 20.12,24, 39.128, 44.48,140
angelicata Barr. : 44.48,140
albitarsella Zell.: 39.29
albovenosa Goeze: 16.65, 35.121 (i), 36.52,69, 37.118, 41.44
albu.la Schiff.: 21.53, 31.07,132, 35.122, 38.118, 40.20, 44.150,
45.132, 48.94, 50.48
albulata Schiff.: 13.137, 14.158, 20.10, 27.22, 32.59, 35.13, 39.73,
127, 41.155, 44.46
albulata Hfn.: se: candidata Schiff.
alburnella Dup.: 15.155
alcaeae Esp.: 41.140
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alchemillata L.: 13.137, 14. 158, 20.10, 21.11, 39.126, 44.45, 45.136,
48.92
alciphron Rott . : 40.20, 41.139-41,152, 44.16,149
alcon F.: 23.124,140, 25.83, 26.83,130, 29.143, 30.105, 34.147,
35.31, 42.72, 46.10, 47.15,47, 50.140, 51.45-46,153
ceC'inae Ronn.: 23. 124
alcyone Schiff.: 41. 139-40
aleella Schulze: 47.107
algae F. (Bryoph. ) : 38.13 (i),16
algae Esp. (can1we Ochs.): 03.07, 13.106, 14.96, 19.04,98, 36.54,
37.91, 39.08,14,40, 42.50, 44.61,152, 45.89, 48.95, 50.47
algiclella Z.: 51.44
allisella Stt.: 08.58
aln·i L.: 03.05, 09.95, 12.64, 13.57, 19.49, 31.09,136, 36.52,127,
37.56,118, 41.43, 45.135, 48.82,86,87 (i),91
alniaria L. (t-il-iaria Bkh.) : 08.84, 09.96, 13.44,53, 14.160, 18.153,
20.15, 22.09, 25.95,155; 26.48, 27.154, 30.72, 40.49, 45.91, 46.92,
95, 48.93
maculosa Nordstr.: 46.92 (i),95
alnifoliae Bar.: se: mUvipennis Zell.
alpestrana H. S . : 28.61
alpicola Zett.: 46.09
alpinana Tr. : 03.58
alpinella Stt. (nwnticola Hein. & Wck.): 30.22
alpiwn Osb. (orion Esp.): 00.55, 03.25, 09.95, 11.111, 12.55,64,
13.36,57,94,147, 14.38,71, 17. 138, 18.136, 19.23, 21.13, 23.85,
25.156, 26.132, 28.152, 31.09, 34.129, 37.56, 38.119,121, 39.09,
41.43, 48.91, 50.47
alsines Brahm: 13.107, 14.98, 19.04,63,100, 20.21, 26.85, 39. 15,
. 48.92
alternana Stph. : 30.14
alternaria Hb.: 11.112, 13.54,70,140, 15.25, 16.45,120, 18.153, 19.
23, 21.11,50, 25.95, 26.87,141, 30.73,108, 31.14, 32.92, 36.44,
40.50, 45.130, 48.93
altenwta Miill. (sociata Bkh.): 09.96, 13.137, 14.153, 20.10, 22.35,
27.22,106, 30.73, 34.129, 39. 126, 47.109, 48.57-60, 51.43
cingulata Tgstr.: 48.59 (i),60
clegenerata Hw. : 48.58,59 (i),60
islandica Prout: 51.43
lacteata Larsen: 48.59 (i),60
obscurata South: 48.58
alticolella J. H. W. : se: taenHpennella H. S.
alticolella Z.: se: caespitltiella Z.
alveus Hb.: 14.48-50, 18.129, 26.130, 35. 13, 36.51, 37.53, 38.24-25,
39.09,67 (i),68,69 (i),70, 40.52,150
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friUllum auctt. ( C'irsii Rbr.): 14.48-49, 26.130, 35.13, 38.
24-25, 39.68, 40.150
a1manclus Schn.: 02.20, 03.24, 09.15,96, 11.111, 13.90,113, 14.10,
34,121, 18.73,112, 20.17, 23.123-24, 37.53, 38.50, 39.73, 40.135,
150, 41.144,155, 42.72, 44.137, 46.158, 48.82,85,90,94, 44.66,
99-100
ab.: 11.111, 49.99 (i),100
amata L. (amataria L.): 00.58, 03.08, 09.96, 11.23,112, 12.122,
13.54,112,147-48, 14.103, 17.60, 18.73, 19.05,23,63,134,144, 20.
22,76, 22.09, 23.10, 26.86,137, 28.151, 30.59, 31.12, 32.59, 34.23,
35.129, 36.45, 38.32, 39.124,143, 43.146, 44.139, 47.104, 48.92,
50.98
nigra Rbl.: 39.143
amaurella M. Her. (viscariae Schutze) : 31.120
amhigua Schiff.: 26.49,134, 39.144, 40.52, 48.126
ambiguella Hb.: 36.44
amphiclmnas Esp.: 41.139-40
anachoreta F.: 44.150
anastomasis L . : 07.33, 18.133, 31.124,133, 33.144 (i), 37.55, 39.09,
41.41, 44.150
tristis Stdgr.: 31.133
anceps Goeze (trepida Esp.): 03.05, 07.32, 12.62,88, 13.56,92, 14.
10,36, 15. 156, 16.160, 18.132, 20.18, 26.97,131, 27.22, 28.152,
31.08, 37.54,91, 38.50, 39.09, 40.155,157, 41.41, 48.32, 49.31-32,
52.22, 29,92
anella Schiff.: 15.15 (fejlbest. f. zelleri Joan.)
ængelicella Hb.: 08.58
angulm·ia Thbg. : se: arenariet Hfn.
anguUfasciella Stt. (atricolUs Stt.): (21).04, 44.146
prunivora Skala: 44.146
angusUorana Hw. : 24.27-28
annulata Schultze: 13.112, 18.73, 19.04,134, 26.137, 34.23, 37.91,
120, 38.50, 43.146
annulatella Tgstr.: se: laripennella Zell.
anonyma Lewis ( cmnilla auctt.): 04.46
anseraria H. S . : 37.124-25 (i), 44.47
antennariella H. S . : 31.122
anUopa L.: 94.91, 00.53, 02.16,58, 03.04,24, 06.133, 09.110, 11.08,
22,110,127, 12.39,61,88, 13.36,65,73-74,89, 14.31, 16.54, 17.59,62,
18.22,73,108,153, 19.04, 22.83, 25.154, 26.82,129, 27.23, 28.153,
29.24, 30.87,113, 32.20-21, 33.56,142, 34.122, 36.45,144, 37.19,
51,89,91, 38.31,94,152, 39.08,73-74, 40.148, 41.12, 43.27,45, 45.
83, 46.156, 47.25,103-04, 48.88,90, 49.66
hyperborea Seitz: 32.20
ab.: 03.04
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ant-iqua L.: 07.40, 09.95, 11.22, 13.66,92, 14.37, 17.138, 18.42,133,
26.103, 30.72, 37.55, 39.94, 46.04, 48.90, 50.97
antiquana Hh. : 08.58
aphimpe Hh. : 41.139-40
apiC'iaria Schiff. (repandaria Hfn.): 08.58, 09.96, 13.54,67,139,147,
15.25, 16.45, 17.114, 18.48, 20.16,25, 30.108, 40.50, 52.92
apicipunctella Stt.: 24.97
apiformis Cl. : 03.59, 09.95, 13.116,143, 15.30,119, 16.45, 18.49,72,
19.144, 20.27, 21.57, 22.49,82, 25.77, 26.87, 36.149, 40.52, 45.85,
48.91, 52.30
apollo L.: 02.12, 13.67,70, 14.30, 16.41, 18.19,41,106, 20.17, 26.52,
82,128, 36.50, 37.50, 45.39-40, 52.44
a.pplana F.: 26.48
aprili·n a L.: 13.66,106,117-18, 14.24,96, 16.118, 18.19,44,152, 19.97,
20.20, 23.09, 25.95, 27.153, 30.73, 35.71, 38.50, 39.13
aqua.ta. Hh. : 15.125, 16.31, 20.14
a.quila Donz. funerea. Hein . : 33.134, 35.124-25 (i),127, 36.53, 46.11
aq·uilon a:ris Stich.: se: arsilache auctt.
arbutella L.: 07.10
a.rca.nia. L.: 02.13, 06.133, 11.127, 13.47, 14.32, 18.91,111, 46.14
arceuthina Zell. : 47.107
a:rctostaphyli Meder: 34.111 (i), 39.151, 41.63
a.rcuatella H. S . : 39.151 (i),152
arcuella Cl. : 35.44
m·cuosa Hw.: 13.107, 14.98, 16.43, 18.45, 19.63,101, 20.21, 23.10,
35.129, 39.15, 45.88
arena.ria. Hfn. (a.ngularia Thhg.): 03.26, 15.26,120, 16.45, 18.153,
20.25, 21.52, 26.97, 40.50, 45.131, 48.137, 52.92
areola Esp.: 13.109, 15.156, 19.104, 23.10, 36.55, 38.95, 42.53,
44.151, 48.60
argentea. Hfn.: 11.07,35, 13.53,109, 14.100,119, 19.105, 26.85,135,
28.153, 31.11, 34.24, 39.37,121, 40. 116, 42.53,112, 52.22
a.rgiades Pall. : 41.139
arg-iolus L . : 02.20, 03.24, 06.133, 12.102, 14.34,88,121, 15.114,119,
16.41,119, 18.64,129,153, 19.141, 20.17, 22.58, 25.94,155, 26.130,
33.56, 37.53, 39.73,120, 40.109,135,150, 41.153, 44.150, 45.38,
46.10, 48.82,84,90
argus L. (a.egon Schiff.): 02.21,58, 11.06, 14.12,15,33, 16.120, 18.
112, 21.30, 24.160, 26.130, 27.154, 29.39,143, 30.105, 35.31, 37.
53, 39.09, 40.115,150, 44.135, 48.94, 51.46
cu·n eata. Tutt.: 44.135
hypochiona. Rhl.: 40.150
ab.: 29.39
a.rgus auctt.: se: idas L.
m'gyrella Schiff.: 50.48, 52.34
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argymgnonwn Brgsb·.: se: idas L.
argympeza Zell. : 41.65
m·ion L.: 02.19, 03.24, 08.111, 11.34, 12.56, 13.74, 14.34, 16.41,
18.41,112, 21.36, 22.72, 23.08,123-24,140, 26.83,130, 37.53, 40.
115,135,150, 41.155, 44.127, 45.135, 49.66,99-100
imperial·is le Chamb: 49.99 ( i ) ,lOO
a1'1nige-r Hb. (obsoleta F.): 13.109, 14.100, 15.31, 19.105, 31.69,
42.93
annO'I'icanus Obth.: 39.67 ( i ) ,68-69 ( i ) ,70, 40.52,150, 41.154, 45.135
arnicello Heyd.: 21.15, ( 22) .72
arsilache auctt. (pales Schiff., alethea Hem., aquilonaris Stich.):
94.91, 02.17, 03.04, 11.110, 12.61, 13.36,116,127, 14.32.89, 18.41,
109, 20.17, 21.11, 23.08, 26.82,129, 33.91, 34.102, 35.56, 37.51,
39.39, 43.16, 46.10,91, 47.31-32,135, 48.82,94, 51.49-50, 52.43-44,
105-06
interligata Cab . : 47.31 (i ) ,32
mtemisiae Hfn. (Cuc.): 13.74,109, 19.104, 25.76, 31.11, 36.56,
39.121, 42.53,112, 43.156, 44.138
mtemisiae Muhl. (Col.): 17.22, 41.64
artemisiella Scott (si:milUnwlla Fuchs, gmnulatella Z.): 15.155,
( 21 ) .02, 25.84, 41.64
asclepiadis Schiff.: 12.91, 19.106, 31.06,132, 39.122
asella Schiff.: 03.62, 11.113, 12.62, 13.70,143, 15.29,156, 16.120,
21.57, 26.143, 36.45,58, 37.121, 38.51, 44.150, 47.109
asilifo1'1nis Rott. : se: vespifonnis L.
asperellnm L.: 19.20
aspersana Hb.: 07.10
aspidiscana Hb.: 28.13
assimilata Dbld. : 16.44, 18.48, 19.19, 20.12, 30.96, 39.08,128, 44.48
associata Bkh.: se: 1nell-i nata F.
asterias F.: se: polyxenes asteritts Stoll.
atm L. (opacella H. S.): 03.62, 09.17, 13.56,73, 17.91, 18. 153, 21.57,
23.11, 45.134
atrc/ta L. (chaerophyllata L.): 09.96, 13.67,112, 14.104, 19.135,
32.59, 39.125, 43.92
at1'icollis Stt.: se: angulifasciella Stt.
atriplicis L. (Trachea): 03.25, 11.34, 12.123, 13.36,106,113, 14.12,
96, 16.42, 18.45,151, 19.98,141, 26.52, 30.73, 31.11, 35.129, 39.
f4, 43.47, 47.104, 48.92, 51.149
atripliC'is Dun. (nweniacella Stt.) (Col.) : ( 21 ) . 13, 30.20, 41.63
atmpos L.: 93.56, 00.54, 02.59, 03.30,57, 04.24, 08.84,112,134, 09.
12,16,24,106, 10.60, 11.22,27, 12.62,125, 13.66,91,152, 14.23,34,
16.128, 17.62, 18.19,64,129, 23.08, 24.153, 25.55,154, 26.83,130,
28.139-40, 29.95, 31.08, 32.23-24,28,150, 33.58,91, 36.25, 37.53,
90, 39.09, 40.80,151, 45.40,84,128, 46.120, 47.93,103,118, 50.97
(Fortsæt tes)
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