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MINDEORD 

H. P. S. Sønderup. 
IO. 8. 1870 28. 5. 1954 

Den 28. 5. 54 døde H. P. S. Sønderup på Lemvig sygehus stille 
og fredeligt efter nogen tids svaghed. Med ham døde vel Dansk 
Entomologis »Grand old Man« ,  og hans død vil betyde et stmt 
savn. 

Jeg har haft den store lykke, da jeg for 10 år siden flytte�e til 
Lemvig, straks at komme i kontakt med Sønderup, og den kon
takt har været omtrent daglig i disse 10 år. Jeg har i disse år læ1t 
Sønderup at kende som måske få og har lært ham at kende som 
en elskelig gammel mand, der ødselt delte ud af sin umådelige 
viden. Lige meget hvornår eller hvor tit man kom, blev man 
modtaget med en enestående hjertelighed såvel af Sønderup som 
af fruen. Og havde Sønderup selv oplevet noget morsomt eller 
interessant, kunne jeg være sikker på, at han mØdte op for at 
delagtiggøre mig deri. 

Sønderup var en mand med stærke og afgjmte meninger; men 
lige meget hvor stærke vore diskussioner havde været, når vi var 
færdige, tog vi os en hjertelig latter, og så var den sag ude af 
verden. 

I sin livsaften afsluttede Sønderup sit store værk om de » Mine
rende Larver« ,  og det var for ham en stor dag, da det udkom, og 
han var med rette lidt stolt af det. Kun beklagede han ikke at 
kunne bringe illustrationer dmtil . 
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Til slut skal der fra mig lyde en tak til Sønderup for, hvad han 
har været for mig, lille amatør, og for den hellige flamme, der 
altid brændte i ham. Selv til det sidste brændte den klmt og tyde
ligt; kræfterne kneb det med, ikke lysten. 

Lemvig, den 15. juni 1954. Ulr-ik Møller. 

Til cand. pharm. Ulrik i\!Iøllers smukke mindeord føler redak
tiOI1en trang til at føje følgende: H. P. S. Sønderup fulgte F. & F. 
næsten lige fra tidsskriftets start. Hans første meddelelse til bla
det fandtes i årgang 1894, og siden da leverede han mere end et 
halvt hundrede fine artikler og mange mindre meddelelser til 
F. & F. Hans flid var enestående og hans vielen stor og omf:).t
tende. Først og fremmest beskæftigede han sig med sommer
fuglene, både macros og micros. Han behandlede således eupi
thecierne i Kløcker: Sommerfugle IV (Danmarks Fauna 17, 1915). 
Hans arbejde med småsommerfuglene fØ1te ham ind på studiet 
af miner og minerende insekter i det hele taget. Biller og hvepse 
blev derfor inddraget i hans arbejdsområde. Resultatet af disse 
årelange og grundige undersøgelser nedfældedes i værket: For
tegnelse over de danske miner. (Spol. zool. Haun. X. 1949, s .  
1-256), samt i et par stØrre artikler skrevet sammen med J .  P.  Kry
ger: Biologiske iagttagelser over 200 arter af danske billelarver. 
(Ent. Medd. 22. 1940-43, s. 57-136) og Biologiske iagttagelser 
over 200 arter af elanske billelarver II. (Ent. Medd. 24, 1943-46, 
s. 175-261) .  

En nærmere karakteristik af Sønderup både som menneske og 
videnskabsmand findes i F. & F. 1950, s. 137-140. Den er skrevet 
af hans ven og medarbejder J. P. Kryger i anledning af Sønde
nips 80-årsdag, og fra den skal citeres en enkelt sæh1ing, der på 
simpel vis belyser den ægte forskers inderste væsen. »Hans bed
ste erstaming for møjen ved arbejdet har været glæden ved sta
dig at finde noget nyt,« skriver Kryger om ham, og alle hans 
større og mindre arbejder bærer vidnesbyrd om, at dette er rig
tigt. Han har kunnet glæde sig, hver gang han har haft lejlighed 
til at afsløre endnu en af naturens mange hemmeligheder. Og 
dette hændte ofte. Over 250 insektarter nye for Danmark har 
han fundet, og af disse var adskillige nye for videnskaben. 

Med Sønderup er en af de betydeligste danske entomologer 
fra århundredets første halvdel død. Vi vil lang tid fremover 
huske ham og ære hans minde. . Edwin, Nørgaanl. 
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K. Jahn. 

I en alder af næsten 80 år døde den gamle sommerfuglesamler 
K. Jahn i Aalborg den 5. juni 1954. Han var født i Mellemtysk
land, men kom hertil på sit fags vegne. Han ikke blot blev her, 
men han blev så god en dansk mand som nogen. 

Sin interesse for naturen og særlig for sommerfuglene bragte 
han med fra sin tidligste ungdom, og han var en ivrig og dygtig 
samler; vi mindes ham bl. a. som den første finder af Apomphyla 
betulenta Bkh. (som han klækkede) og som den eneste finder af 
Aplecto·ides speC'iosa Hb. Han havde et skarpt biologisk blik og 
var en dygtig klækker; han vidste særdeles god besked om en 

. lang række nordjydske arters livshistorie. 
Han blev nemlig helt hjemme i Aalborg og elskede de nord

jyske lokaliteter. Hammer Bakker, Hals Nørreskov, Øland, og 
syd for fjorden Høstemark, Lundby Krat, St. Restrup, Borup 
Hede. Ude ved havet især Blokhus og Svinkløv. Han var ganske 
ualmindelig hyggelig at være ude sammen med, lun, munter, 
beskeden; og det var nyttigt at have ham med: han kendte de 
lokaliteter og dyrenes opførsel. 

I en årrække samlede han en del sammen med A. Salskov, efter 
dennes død sammen med Skovgård Christensen. Hans interesse 
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gik i arv til hans eftermand i forretningen, Gram Larsen. I de 
sidste år var Kirk-Tbomsen og jeg lykkelige, når vi kunne få 
ham - og fru Jahns madkurv - med i bilen, især til Hals Nørre
skov, som vel nok var den lokalitet, han elskede højst. Vi havde 
Jahn med til Skagen og fangede celsia to nætter i træk i øsende 
regn; vi morer os endnu, når vi mindes en situation om min 
kviksølvlampe, hvor vi tumlede rundt mellem sjældenheder og 
havde nok at gøre med at fylde i giftglassene. Pludselig hØiie vi 
Jahn spørge - det drejede sig om oxalina - : >>Må jeg tage den?« 
Så beskeden var han. 

Han var billedskærer og ikke så lidt af en kunstner; afd. kgl. 
bygningsinspektør Packness satte megen pris på hans arbejde. 
Han var lykkelig i sit hjem med sin hustru, de to døtre og deres 
små familier. Vi andre har mistet en trofast ven, en gentleman, et 
ualmindeligt fint og hensynsfuldt menneske. 

Hans samling, som består af fine, men korte rækker, kommer 
som gave til museet i Aarhus. Skat Hoffmeyer. 

To albino-eksemplarer af fiske

hejre. To ungfugle, o og 9, af . 
fiskehejre (Ardea c. ci.nerea L.) 
blev skudt ved Randers fjor 2. 7. 
1954. Begge fugle var renhvide i 
fjerdragten med undtagelse af de 
partier, der normalt er sorte. På 
disse eksemplarer kan man her 
skelne en svag brunlig tone, særlig 
håndsvingfjerene og tegningen for
an på halsen. Iris var almindelig 
farvet gul og benene noget mør
kere end på albinoer. 

C. M. Poulsen. 
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To for Danmark nye døgnfluer. 
Af forgen Dahl. 

'Vith an English Summnry. 

I efteråret 1953 fik jeg fra maleren Svend Saabye, Stenløse, 
St. Clemens, Fyn, tilsendt nogle døgnfluer, fanget ved Odense å 
ved Stenløse i august måned 1953. Dyrene viste sig at tilhøre to 
for Danmark nye arter, nemlig Ecdyonu:rtts venosus Fabr. (l o) 
samt Heptagenia lateralis Curt. (l o, 4 <j?<j?), 

Ecdyonrurus venosus Fabr. nævnes af Esben-Petersen i » Dan
marks Fauna<< som en a1t, man kunne vente at finde her i landet, 
idet den er fundet i Nordskandinavien og syd på. Schoenemund 
(1930) angiver, at arten er hyppig i Midt- og Vesteuropas bjerg
egne. Endvidere kendes den fra England. Den træffes hyppigst 
ved stærkt rindende vand, hvilket sikkert er årsagen til, at den 
ikke tidligere er fundet hos os. Arten kendes på, at basis af o's 
analvedhæng er utandet, samt på, at indersiden af penisloberne 
er konkav. 

H eptagen :ia lateralis Fa br. lændes fra �tlidt- og Vesteuropa 
samt England. På Zoologisk Museum i København findes 19 
exemplarer af arten, samlet af Esben-Petersen på 3 jydske lokali
teter: Gram, Sminge og Gern å. De ældste fund stammer fra 
1912 (10. VIII), de øvrige fra 1933-36 (31. V - 17. VIII). Disse 
fund har aldrig været publiceret. Arten træffes både ved svagt 
og stærkt rindende vand. Dens flyvetid angives til maj-septem
ber, hvilket stemmer godt overens med de danske fund. Arten 
kendes fra de øvrige Heptagenia-arter på o's afrundede og æg
formede penislober. 

Fig. l.  Det hanlige kopulationsorgan hos: A. H. sulplwrea Mi.ill. B. H. coeru
l(/.118 Rost. C. H. lateralis Curt. D. H. f/ava Rost. (Efter Schoenemund) 

Hr. Saabye meddeler mig, at han første gang bemærkede arten 
som subimago i slutningen af juli, hvor den dukkede op med en 
halv snes exemplarer hver aften efter solnedgang. Som imago 
bemærkede han den først hen i august måned. Han iagttog såle
des en <j? under æglægning, idet den gentagne gange satte sig på 
vandet i åen over en lavvandet strækning med grus bund. 
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H. latemUs Fabr. er den fjerde af slægtens danske repræsen
tanter, de tre andre er H. coerulans Rost. ,  H. sulphurea Miill. 
samt H. flava Rost. (Carlo Jensen: Flora & Fauna, 1952, p. 113). 
De 4 arter kan adskilles ved hjælp af følgende lille nøgle. 

l. Analvedhængenes basis tandet, penisloberne sammenstødende 
og ægformede (fig. C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  latemlis Cmt. 
Analvedhængenes basis utandet, penisloberne mere eller min
dre adskilte, udvidede i spidsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Bagkropstergiterne m. mørk længdestribe i midten, fla:va Rost. 
Bagkropstergiterne uden mørk tegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Vingernes costalfelt glasklart, højst lidt gulligt mod spid
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coerula:ns Rost. 
Vingernes costalfelt tydeligt gulligt . . . . . . . .  sulphurea Miill. 

Summary. 

Two Ephemeropte•·a new to Denmark. 
The two mayflies Ecdyonurus venosus Fabr. and Heptagenia lateralis 

Curt. which prove to be new to the Danish fauna were captured at the river 
Odense å, Funen, in Aug. 1953. Subimagines of H. lateralis were observed 
in July and an egglaying female was observed in August over a shallow 
pmt of the river. - Previous, hithe1to unpublished, finds of H. lateralis m·e: 
Gram, Sminge, river Gern å (Jutland) (Zoo!. Mus., Copenhagen. Coll. 
Esben-Petersen). 

Sølvhejre. Billedet viser det første dan
ske eksemplar af sølvhejre (Egretta a. alba 

L.). Det er en ung o, totallængde 1020 
mm, vinge 405 mm, fod 295 nim og næb 
120 mm. Fuglen har sorte ben og sort spids 
på det gule næb. Skudt ved Salten å 13. 12. 
1952 (se D. O. F. T. 48. 1954). 

C. M. Poulsen. 
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Hads Herreds plantevækst. 
Af P. M. Pedersen. f 

Når Hads herred har en så artsrig flora, som tilfældet er, skyl
des det sikkert dets stærkt vekslende jordbundsforhold, fra det 
magreste sand til den fedeste muld i forbindelse med dets mange 
skove, moser og enge, samt som et ikke ubetydeligt plus dets ca. 
66 km lange kyst. På det omtrent 230 km 2 store område er der 
fundet 830 mter af højere planter, d. v. s .  blomsterplanter, nåle
træer, bregner, ulvefødder og padderokker, et a1tsantal; der 
næppe er meget større i noget andet herred i Danmark af lig
nende størrelse. 

Strandens plantevækst. 

Planterne på forstranden er de almindelige saltyndende urter: 
Salturt, forskellige a1ter Mælde, Strand-Kogleaks, Sh·and-Vej
bred, Strand-Asters, Strand-Trehage, Strand-Malurt, Sh·andgåse
fod, Dansk Kokleare, Marehalm, Botnisk Siv og Annelgræs. 

De stejle, kratbevoksede skrænter ved Horsens fjord har en 
særdeles interessant flora. Buskene er i almindelighed: Hvid
tjØrn, Slåen, Abild, forkl·øblede Ege, Hyld, Vrietorn, Benved, 
Alm. Gedeblad, Rose og Rød Kornel, samt på Gyllingnæs Krist
torn og Småbladet Lind. J\.fellem buskene findes et væld af urte
agtige plarlter, f. eks. Mørk Kongelys, Alm. Merian, Sødbladet 
Astragel, Skov-Fladbælg, Sort Fladbælg, St. Hansurt, Bakketid
sel, Mark-Stenkløver, Nikkende Limurt, Blodrød Storkenæb, 
Kost-Nellike og Liljekonval, samt i krattet ved Sondrup Trekløft
Alant, der kun er fundet få steder her i landet. De græsklædte 
skrænter har ikke så artsrig en vegetation. På en sådan skrænt 
ved Dyngby strand vokser bl. a. Knoldet Mjødmt, Lav Tidsel, 
Bakke-Jordbær, Håret Viol og den smukke Rosen-Katost. 

I strandengens tætte græstæppe, der for det meste er vævet af 
Rapgræs, Fløjelsgræs, Dunet Havre, Draphavre, Mose-Bunke, 
Eng-Svingel og Annelgræs, kan man finde Seline, Strand-Tusind
gylden, Liden Tusindgylden, Strand-Rødtop, Strand-Same!, 
Smalbladet Hareøre, Kødet og Vingefrøet Hindeknæ, Jordbær
Kløver, Strand-Firling, Gul Frøstjerne, flere arter Kogleaks, et 
par arter Star og den indtil to meter høje Kær-Svinemælk På en 
strandeng på Gyllingnæs vokser den meget sjældne Spæd Klø
ver, der kun er et par centimeter høj, samt den ejendommelige, 
temmelig sjældne bregne Slangetunge i stor mængde. 

Lynghakkernes og sandmarkernes flora. 

På disse lokaliteter er floraen xerophil, d. v. s. den består af 
planter, der er således beskafne, at de kan friste livet på den 
tØrre, sandede, næringsfattige bund. Her findes ingen træer, 
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kun tre arter af buske, nemlig Gyvel, bakkernes pryd, særlig på 
Sondrup og Ulill·up bakker og ved Hou og Saxild, Tornblad på 
Uldrup bakker og Ene ved Sondrup. Af halvbuske er der også 
kun tre arter: Hedelyng, Farve-Visse og Engelsk Visse, der fore
kommer hist og her. Af mteagtige planter er der mange, hvoraf 
flere udmærker sig ved smukke blomster eller krydret duft. Gul 
Evighedsblomst er almindelig, ligeledes Kugle- og Liden Muse
urt, Flerårig Knavel, Kattefod, Bitter Bakkestjerne, Mark-Bynke, 
Håret Høgeurt, Plettet Kongepen, Glat Kongepen, Blåmunke, 
Svineøje, Lyng-Snerre, Liden Snerre, Bredbladet Timian. Smal
bladet Timian har jeg kun set på Rude hede. Endvidere: Brud
urt, Flipkrave, Femhannet Hønsetarm, Mark-Hindeknæ, Blære
smelde, Tjærenellike, Bakke-Nellike, Tranehals, Rundbælg, En
gelskgræs, Harekløver, Vår-Vikke, Sand-Vikke og Rødknæ. -
Voldtimian, Smuk Perikon, Sand·Hanekro, Liden Fugleklo, Lav 
Skorsoner og Guldblomme forekommer sjældnere. Den smukke 
Opret Kobjælde er almindelig på Sondrup og Trush'l.lp bakker. 
Af græsser findes bl. a. Bølget Bunke, Fåre-Svingel, Rød Svingel 
og Sandskæg, der alle er almindelige. Grøn Skærmaks, der er 
temmelig sjælden, vokser i mængde på Sondrup bakker, medens 
Hjælme kun findes på Langbjerg ved Trustrup. Halvgræsserne 
er repræsenteret ved Sand-Star, Vår-Star, Pille-Star og den sjæld
ne Lyng-Star, karsporeplanterne ved Almindelig Ulvefod, Almin
delig Engelsød, Almindelig Månerude og Lund-Padderokke. 

Moser, enge, kær og sumpe. 

Disse fugtige lokaliteter har en meget interessant plantevækst. 
Her vokser nogle af vore stateligste urter, ligesom det også er 
her, man skal søge vore svømmende og vore insektædende plan
ter. Der findes i almindelighed lidt trævækst i moserne, mest 
bestående af pil, f. eks. Gråpil, Øret Pil og Krybende Pil. I de 
vandfyldte gamle tørvegrave svømmer Almindelig Blærerod, 
Slank Blærerod og Liden Blærerod, alle insektædende, samt 
Frøbid, Krebseklo og Svømmende Sumpskærm, medens Bred
bladet og Smalbladet Dunhammer, Langbladet Ranunkel, Vej
bred-Skeblad, Grenet og Enkelt Pindsvineknop, Vandrøllike, 
Vandskræppe, Bukkeblad, Gifttyde og Svømmende Vandaks er 
rodfæstet i tørvegravens bund. Svømmende Vandaks kan under
tiden med sine flydeblade alene eller sammen med Vand-Pileurt 
og Vandranunkler helt dække vandoverfladen. Den insektæden
de Vibefedt vokser helst på bunden af tØrre grave, medens den 
ligeledes insektædende Rundbladet Soldug foretrækker tørve
mostuerne ligesom Tranebær. 

På forholdsvis fast bund vokser Almindelig Fredløs, Penge
bladet Fredløs, Sværtevæld, Kattehale, Almindelig Mjødurt, 
Kær-Tidsel, Seline, Almindelig Skjolddrager, Vand-Mynte, Eng-
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Forglemmigej, i\tlaj-Gøgemt, Kødfarvet Gøgeurt, Plettet Gøge
urt, Eng-Viol, Tvebo Baldrian, Kragefod, Kær-Fnokmt, Vand
navle, Sump-Snerre, Sump-Fladstjerne, Kær-Guldkarse, Vild 
Hør, Fligbladet og Nikkende Brøndsel, Tigger-Ranunkel, Kær
Ranunkel, Hedelyng og Levermt. Hvid Nøkkerose vokser i et 
par småmoser på Oldrup mark, nogle damme i Oldrup krat og i 
Drosselmose i Torrild nørreskov. Gul Åkande har jeg kun set i 
Rævså. Af siv forekommer: Lyse-Siv, Knop-Siv, Glanskapslet Siv 
og Liden Siv. Den sjældnere Butblomstret Siv findes i mængde i 
Ørting mose. Af græsser er der forholdsvis få i moserne, f. eks. 
Hunde-Hvene, Mose-Bunke, Blåtop, Katteskæg, Tæppegræs og 
Hjertegræs. Af halvgræsser er der derimod mange. Smalbladet 
Kæruld er almindelig, Tue-Kæruld sjældnere, og Liden Kæruld 
meget sjælden. Desuden kan findes Fåblomstret Kogleaks, Al
mindelig Sumpstrå og Mangeblomstret Frytle. 

Af de ca. 50 alter Star, der findes her i landet, er der fundet 
20 i Hads herred, de fleste i moserne. Af disse skal kun nævnes 
den smukke Knippe-Star, der vokser i Nlorsholt mose, Tråd-Star 
i Hadrup moserne, Kær-Star i Pugdal ved Oldrup og den sjældne 
Tue-Star i Svinengen ved Odder. Af karsporeplanter forekommer 
Kær-11langeløv, Dynd-Padderokke og Kær-Padderokke. Spredt i 
engenes græstæppe forekommer: Rød Kløver, Hvid Kløver, Maj
Gøgeurt, Kødfarvet Gøgemt, Salep-Gøgeurt, Engkarse, Eng
Nellikerod, Trævlekrone, :tvlose-Troldurt, Stor og Liden Skjaller, 
Pengebladet Fredløs, Nyrebladet Ranunkel m. fl., og på skov
enge: Engblomme, Tyndakset Gøgeurt og Skov-Angelik. På 
våde, sumpede enge domii1erer halvgræsserne sammen med siv 
og padderokker, Vinget Perikon, Sump-Kællingetand, den smuk
ke Sump-Hullæbe og Gul Iris. I våde grøfter og ved vandhuller 
vokser Almindelig iVIjødurt, Duskblomsh·et Fredløs, Lådden 
Dueurt, Tykbladet og Lancetbladet Ærenpris, Vand-Skræppe, 
Eng-Kabbeleje, Rørgræs, Tagrør, Nlanna-Sødgræs og Butblom
stret Sødgræs. 

Skove, krat og levende hegn. 

Det almindeligste og vigtigste løvtræ i Hads herreds mange 
smukke og velplejede skove er Bøgen. Det er den, der giver 
skovene deres præg, så de med rette kan benævnes bøgeskove. 
Egen forekommer mest enkeltvis eller i mindre samlinger lige
som Skovælm. Ask plantes meget og forekommer almindeligt 
selvslået, helst på noget fugtig bund. Det samme gælder Rødæl. 
Gråæl, Rødeg og Ahorn hører egentlig ikke hjemme i bøgesko
ven, men er plantet i de senere år. Birk, Bævreasp, Almindelig 
Røn, Løn, Selje-Pil og andre pile træffes mest enkeltvis og har 
kun ringe betydning. Fuglekirsebær og Skov-Abild er ret almin
delige. Af skovens buske bør nævnes: Hassel, Hvidtjørn, Ulvsrøn, 
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Benved, Slåen, Almindelig Hyld, Hindbær, flere a1ter Brombær 
og Kristtorn, der f. eks. vokser i Vejlskoven ved Odder og i 
Aakjær Storskov, men særligt på Gyllingnæs, hvor der kan findes 
eksemplarer, der er 10 meter høje. Ribs, Solbær og Stikkelsbær 
forekommer ret almindeligt, medens Hæg synes mere sjælden. 
Almindelig Gedeblad er hyppig, og Vedbend forekommer i de 
fleste skove. På Gyllingnæs findes eksemplarer med stammer så 
tykke, at der skal to hænder til at spænde om dem. Drue-Hyld 
har jeg fundet i Oudrupgårds Skov, Aakjær Storskov og i Vejl
skoven ved Odder, Pebertræ i Hadrup Skov og Singrøn, der 
ellers er sjælden, i Tornsbjerg Skov. 

Af skovbundens urter er Hvid Anemone forårets karakterplan
te. Den findes almindeligt i store samlag i alle bøgeskove og hat. 
Blå og Gul Anemone er sjældnere og vokser kun enkeltvis. Sam
men med anemonerne forekommer Skovsyre, Skarpbladet Flad
stjerne, Guldstjerne, Skov-Viol, Bingelurt, Desmerurt, Nyrebla
det Ranunkel, Skovmærke, Hulkravet Kodriver, Korsknap, Sani
kel, Krybende Læbeløs, Dunet Steffensurt, Gyldenris, Lungemt, 
Skovarve, Læge-Ærenpris, Bjerg-Ærenpris, den prægtige Gede
rams, Skov-Høgeurt, Bredbladet Klokke, Nældebladet Klokke, 
Vild LØg, Skov-Løg, Stor Konval, Liljekonval, Skov-Hullæbe, 
Liden Vintergrøn, Skov-Jordbær, Rank Evighedsblomst, Bar
svælg (Skablund Skov, Falling Skove), Glat Dueurt, Håret Frytle 
og Stor Frytle (Balle Findal). Hederod, Snylterod og Skæhod, 
der alle mangler den grønne farve, er ret sjældne og findes kun 
enkeltvis .  I skovene på Gyllingnæs forekommer Ramsløg i stor 
mængde, og der vokser også Storblomstret Kodriver, den sjældne 
Tandrod og den ejendommelige Dansk Ingefær. På lavere bund 
optræder Knoldet Brunrod, Firbladet Etbær, Druemunke, Aks
Rapunsel, Dag-Pragtstjerne, Vmterod, Almindelig :Milturt, 
Spring-Balsamin, Stinkende Storkenæb, Skov-Skræppe, Bidende 
Pileurt, Spidsbladet Steffensurt, Haremad, Skovsalat, Lund
Fladstjerne og ved randen af bække: Krans-Konval, Ørneøje, 
Vandkarse og i skovene ved Odder og i Balle Findal den anselige 
Hvid Hestehov. Den smukke Skov-Forglemmigej er heller ikke 
sjælden. 

På skrænter og ved skovrande vokser Sød Astragel, Randfrø, 
Hulsvøb og Gærde-Vikke, medens Skov-Burre, Burre-Snerre, 
Skov-Vikke, Skov-Fladbælg, Krat-Fladbælg og LØgkarse holder 
til i krattene. Står skoven på sandjord, mangler Hedelyng, Blå
bær, i'vlajblomst, Skovstjerne, Almindelig Koføde og Smuk Peri
kon sjældent på morpletterne. Af græsser findes Miliegræs, En
blomstret Flitteraks, Hunde-Kvik, Skov-Stilkaks, Lund-Rapgræs, 
Skov-Hejre og Skov-Byg. Bjerg-Rørhvene vokser på sluænter og i 
udkanten af skoven, medens Bølget Bunke mest findes på skov
rydninger, undertiden i så stor mængde, at den fuldstændig 
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dækker bunden og udelukker al anden plantevækst. Af halv
græsser kan nævnes Skov-Kogleaks, Skov-Star, Aksel-Star og 
Spidskapslet Star. Bregnerne er repræsenteret ved Almindelig 
Mangeløv, Skarpfinnet Mangeløv, Dunet Egebregne, Tredelt 
Egebregne, Fjerbregne, Ørnebregne, Kambregne og den sjældne 
Strudsvinge (kun i Findalen). Ulvefødderne af Almindelig Ulve
fod, Femradet Ulvefod og Otteradet Ulvefod (kun i Tornsberg 
Skov). Padderokkerne af Ager-Padderokke, Skov-Padderokke, 
Lund-Padderokke og Skavgræs, der kan f01'ekomme hist og her 
ved skovbækkene i overordentlig tætte bevoksninger. Nålesko
venes almindeligste træer er vel endnu Rødgran, Skovfyr, Hvid
gran og Bjergfyr. Der er dog i de senere år plantet meget Sitka
gran, Almindelig Ædelgran og en del Europæisk og Japansk 
Lærk. 

I plantningerne med en alder af 30-40 år, hvor der er skaffet 
luft, så lyset kan trænge ned, kan der i mostæppet findes små 
plantesamfund bestående af f. eks. Lyng-Snerre, Pille-Star, Skov
Hanekro, Liden Vintergrøn, Skov-Brandbæger, Skov-Høgeurt, 
Opret Hønsetann, Læge-Ærenpris m. fl. 1\1Ien hvor plantningen 
er ældre og rigelig udhugget, fremkommer en karakteristisk flora 
af planter med bærfrugter eller andre kødede frugter såsom 
Hindbær, Brombær, Hyld, ja endog Ribs og Stikkelsbær. Denne 
floras tilstedeværelse skyldes vistnok fuglene. Hedelyng og Blå
bær er almindelige i udkanterne og ved hovedvejene. Det eneste 
sted, hvor plantningen er gammel nok til at danne det karakteri
stiske mostæppe under sig, findes i Skablund Skov. Her forekom
mer den sjældne Enblomstret Vintergrøn sammen med Ensidig 
Vintergrøn og Majblomst Hegnenes buske er for det meste 
HvidtjØrn, Hassel, Almindelig Hyld, Benved, Vrietorn, Ulvsrøn, 
Gråpil, Ælm i buskfomi, Vild Rose, Almindelig Gedeblad, Slåen 
og Brombær. Som karaktergivende urter bØr nævnes: Glat, Liden 
og Filtet Burre, Almindelig og Stor Knopmt, Vild Kørvel, Gule
rod, Krybende Potentil, Stor Nælde, Muse-Vikke, Skov-Jordbær, 
Glat Tårnurt, Almindelig Snerre, Gul Snerre, Kornet Stenbræk, 
Læge-Oksetunge, Almindelig og Vellugtende Agermåne og Hun
detunge. På gamle stendiger, f. eks. kirkegårdsdiger, kan man 
finde Almindelig Engelsød, St. Hansurt, Bidende Stenurt, Bjerg
Stenurt og Hvid Stenurt samt undertiden Husløg (Odder og 
Hundslund). 

Plantevæksten på dyrket jord. 

De dyrkede kornarter er de sædvanlige. I vintersæden fore
kommer Rug-Hejre, Klinte, Kornblomst, Mark-Forglemmigej, 
Kølle-, Gærde- og Korn-Valmue, der er blevet almindeligere med 
den udvidede dyrkning af hvede. I vårkornet: Agertidsel, Ager
Svinemælk, Agersennep, Agerkål, Kiddike, Krumhals, Alminde-
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lig og Hampagtig Hanekro, Hvid OkseØje, den snart sjældne 
Gul Okseøje, Ager-Snerle, Ager-Gåsemt, Lugtløs og sjældnere 
Vellugtende Kamille. Alle disse kan ses i den modnende sæd. 
På stubmarker kan man få Øje på en del mindre mter, som meje
maskinen eller leen har strØget hen over, f .  eks. :tvlark-Ærenpris, 
Følfod, Mælkebøtte, Dværg-LØvefod, Sandarve, Spergel, Rød
top, Almindelig Jordrøg, Blåstjerne, Almindelig Hønsetarm, 
Fuglegræs, Vej-, Snerle- og Fersken-Pilemt, Bleg Pilemt, Lav 
Ranunkel, Ager-Galtetand, Hørbladet Torskemund, Læge-Øjen
b·Øst, Enårig Knavel, Hejrenæb, Agedvlynte, Brunelle, Sted
moderblomst, Skærm-Vortemælk, Rød Arve, Rødknæ, Ager
Padderokke, den indslæbte Skive-Kamille o. fl. 

Græsmarkernes dyrkede planter er almindeligvis en blanding 
af kløver og græsser. Som ukrudt kan forekomme de fleste af de 
planter, der findes i vårkornet, men desuden Tusindfryd, Glat 
Ærenpris, Kløftet, Storbægret og Blød Storkenæb, og sjældnere 
Vår-Brandbæger, Læge-Oksetunge og Slangehoved. I Lucernen 
ses ikke sjældent de med fremmed frø indslæbte: Gaffeldelt 
Limmt, :tvlark-Stenkløver, Vingekurv og Børste-Høgeskæg. 

Ved vejkanter, markskel, diger og lignende steder, vokser der 
en broget blanding af markens urter, og i nærheden af byer fore
kommer yderligere: Skvalderkål, Hundepersille, Gærde-Snerle, 
Almindelig Hjertespand, Tandbæger, Svalemt, Bulmemt, By
Skræppe og Butbladet Skræppe, Stolthenriks Gåsefod og Blågrå 
Gåsefod, Svinemælde samt, men sjældent, den ca. 2 m høje 
Æselfoder. Forvildet fra Dyrkning kan man ved gærder træffe 
Peberrod, Spansk Kørvel, Dild, Grøn Mynte, J\!Iarietidsel, Ma
trem, Sæbeurt, Moskus-Katost, Spansk Jordbær (Rathlousdal, 
Sondrup ), Pomerans-Høgemt (Hundslund), Toårig Natlys (To
rup), Rødgul Daglilje, Rød Fingebøl, Blå Torskemund (Hunds
lund), Abeblomst (Fillerup) samt de gamle lægeplanter: Læge
Alant (SØby, Hou, Hundslund) og Tordenskræppe (Olclrup, Son
drup, Gylling). Den sjældne klatreplante Enbo Galdebær har i 
mange år været at finde ved et gærde i RØith. 

Som vejh·æer optræder: Storbladet Ælm, Selje-Røn og under
tiden Fugle-Kirsebær. På en landevejsskrænt ved Kærsgård er 
plantet Weicheltræ, Smalbladet Lind og Æble-Rose, og på en 
lignende skrænt ved Aakjærhuse: Robinie, Ægte Kastanie og 
Guldregn. Ved siden af vejene ses ikke sjældent en enkelt Hvid
tjørn, et Fugle-Kirebærtræ, et forvildet Æbletræ, en vild Rosen
busk eller Pilebusk De pryder vejene og burde have lov til at 
stå i fred, hvis de ikke generer. 

I 1945 blev Hads herreds flora forøget med en ny og sjælden 
plante, idet cand. mag. Bredkjær fandt Stellers Bynke (Artemisia 
stelleriana), tidligere kun fundet ved stranden vest for Hornbæk 
på Sjælland, ved Saxild strand. 
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Et exemplar af tropesommerfuglen Danaus 

genutia Cr. i Danmark. 
Af T. W. Langer. 

Der er i sommeren 1952 gjort et fund, som trods den skepsis, 
hvormed meddelelser af denne a1t desværre altid modtages, for
tjener at blive omtalt. Fundet minder i mangt og meget om det 
ca. 20 år gamle fund af den sydamerikanske ugle Erebus odom 
L., der jo blev opdaget i et vindue i en hestestald ved Faaborg. 
I begge tilfælde drejer det sig om dyr, hvis hjemland ligger tu
sinder af km fra vore breddegrader; de er begge taget i edder
koppespind og begge i nærheden af gartnerier. Dennegang dre
jer det sig om en repræsentant for dagsommerfuglegruppen 
Dana:idae, der af de nyere systematikere placeres lige foran Sa
tyridae, og som har talrige i h·operne udbredte arter, mens det 
er noget tvivlsomt, om blot een eneste art trives i Europa. 

Fig. l. Dmwus gemttia Cr. Fuglebjerg v. Næstved. 
21. 5. 52. Ove JØrgensen. (P. L. Jørgensen fot.). 

Den nu fundne art er, som overskriften siger, Danaus genuUa 
Cr., der i sit egentlige udbredelsesområde, det orientalske 
»nim« ,  ofte er uhyre almindelig og talrig. Farverne er som hos 
så mange andre Danaider de typiske »advarselsfarver« , sort og 
gul, i dette tilfælde en meget smuk lynghonningtone. FæBes for 
familien er, at fugle ikke rører individerne, der derfor anses for 
at være »giftige« eller dog uappetitlige, og givet er det, at de 
har en ubehagelig, kvalmende lugt. Det er også et faktum, at 
talrige arter bruger dem som mønsh·e for en beskyttende uni
form - det gælder fx. <i? af H ypoUmnas ·m:isippus L., der derved 
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ligesom f. 'i' trophonius vVestw. af Papil·io dm·d.ari!US Brown får 
et fra o o yderst forskelligt udseende. Det afbildede exemplar 
blev fundet 21/5-52 af Ove Jørgensen i Fuglebjerg ved Næstved 
på en gård i nærheden af et gartneri, der efter finderens opgi
velse importerer større mængder af tropeplanter; der skulle der
for ikke være noget til hinder for, at en puppe eller imago kan 
være blevet slæbt med, evt. i emballagen. Dyret var ret med
taget, især i den ene bagvinge, men det er blevet repareret, så 
godt det lod sig gøre. Vingefanget er ca. 6)� cm. 

Genu.tia synes ikke at være set tidligere i Europa. Det er der
imod to af dens nære slægtninge, nemlig plex·ippus L. og chry
sippus L. 

Danaus plexippus L. er hjemmehørende i Syd- og Mellem
amerika, men har i de sidste 100 år spredt sig over et formidabelt 
område, idet den fra Amerika er gået over Stillehavet og har 
vundet fast fodfæste både i Australien, Indonesien og Østasien. 
I Japan fangedes det første eksemplar 19. 8. 50. I løbet af samme 
periode har den på sin sejrsgang også fået udvidet sit område 
mod Øst, idet den er nået til De kanariske Øer, hvor den synes at 
trives fortræffeligt, og det kan næppe være andet end et spørgs
mål om tid, hvornår den inddrager Afrika og evt. Sydeuropa i sit 
rige. Det amerikanske vulgærnavn: the Monarch, monarken, er 
usædvanlig velvalgt, både hvad angår artens størrelse (8-12 cm), 
majestætiske og udholdende flugt, fornemme farver og enorme 
expansionstrang. Foderplanten volder ingen vanskeligheder; 
larven lever på Asclepias-arter, og dem har vi i Sydemopa, hvor 
temperaturen også skulle tillade arten at formere sig. Endnu er 
den imidlertid på selve det europæiske fastland kun taget som 
immigrant, men ganske vist i betydeligt antal, især i Portugal 
og England. 24. 10. 1886 fangedes et eksemplar på Gibraltar, 
og i sept. 1897 et i Vendee i Vestfrankrig. Talopgivelser fra Por
tugal har ikke været tilgængelige, men Ford meddeler, at fra 
1876 til 1945 er der fra England meldt 157, hvoraf 62 blev fanget. 
Flest exemplarer er der natmligvis taget i Cornwall, men at 
plexippus også kommer længere østpå, viser et notat fra Kent 
1950 samt en fangst i Holland. Selvom man har iagttaget arten 
hundreder af km ude over det åbne hav - omkring 1880 blev der 
således set adskillige 300 miles ude over Atlanten vest for Eng
land - og har konstateret, at den ligesom fx. kålsommerfugle 
kan >> lande« og sta1te igen fra vandoverfladen, kan den ikke 
slippe over Atlanten uden i al fald mellemlandinger på skibe, 
og med den transatlantiske trafik, der findes i vore dage, kan 
arten når som helst flyve ud af et lastrum på et amerikansk skib 
i Frihavnen. Gør den det, skal den nole blive bemærket; den vil 
enhver lægge mærke til, hvor uinteresseret han end ellers måtte 
være. 
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Fig. 2. øverst: Danaus plexippus L. Le Clair, Iowa, USA, 20. 7. 46. Sher
wood. - i midten: Danaus gentttia. Cr. Nordindien; ex coll. H. Christensen, 
Svendborg. - nederst: Danaus chrysippus L. Sembekula, Uganda, XI 
1947, Burgess. (P. L. Jørgensen fat.) . 

• 
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Den anden - eller tredie - art, der antræffes i Europa, er 
chrysippu.s L., som muligvis yngler på Kreta og i Sydgræken
land; helt sikker på det kan man ikke være. :tvlen den kommer 
i al fald årligt som immigrant i middelhavslandene og er taget 
så langt nordpå som ved Napoli. Den er, som fotografiet viser, 
mindre end plex-ippus og kendes let på den manglende sorte 
ribbebestøvning. Den er almindelig, hvor den findes, og det er 
ikke få steder: Fra De kanariske øer over Afrika, den nære Ori
ent, Central- og Sydasien til Japan; desuden flyver den i Austra-

. lien og er som sagt regelmæssig gæst i Sydeuropa. Den varierer 
stærkt, især hvad angår bagvingernes farve, som kan være fra 
honninggul til kridhvid. 

Jeg har i det foregående anvendt de gængse navne på de tre 
nærtbeslægtede dyr, men det bør tilfØjes, at deres rette benæv
nelse er en af de værre hårdknuder, nomenklaturkommissionen 
har været i lag med, og man er den dag i dag ikke færdig med 
at diskutere spørgsmålet. Det ser nemlig ud til, at Linne i 
> > Systema Naturae« 1758 med >>plexippus« har ment den ame
rikanske art, idet han angiver »America septentrionali« ,  men i 
hans samling, der opbevares i London, sidder der en utvetydig 
plexippus i vor forstand, etiketteret arehippus F. og nedenuneler 
4 <(<( med etiketter i Linne's egen håndskrift, mærket plexip'ptts, 
East Indies« (!); så vidt det kan afgøres efter et fotografi, er det 
den art, vi kalder genutia! Endelig er der tilsyneladende også 
visse vanskeligheder med den mimetiske H ypoUmnas misipptts 
<(, så der er næppe noget at sige til, at nomenklaturforskerne er 
ved at få grå hår i hovederne. Vi har atter her et af de tilfælde, 
hvor man må være glad for, at man kun er samler og derfor kan 
tillade sig at bruge de navne, der er almindeligt anvendt. Hævd
princippet, der er godt nok til den danske retspleje, slår vel også 
til ved etiketteringen. 



78 

Findes der senglaciale relikter b landt Danmarks 

sommerfugle? 
Af Axel Andersen. 

Kelikterne spiller en fremtrædende rolle i den nyere zoologi
ske l itteratur og har opnået en popularitet som intet andet zoo
geografisk begreb. Der knytter sig imidlertid forskellige vanske
ligheder til anvendelsen af reliktbegrebet, idet det har været 
offer for uklarheder og skiftende sprogbrug. I det følgende skal 
relikterne blandt vore sommerfugle tages op til fornyet behand
ling, og selv om der ikke er tale om yæsentligt nyt, vil denne 
korrektur forhåbentlig medvirke til større klarhed ved anven
delsen af reliktbegrebet i fremtiden. Kun en enkelt kategori, 
de senglaciale relikter, vil blive gennemgået, idet de her afstukne 
retningslinier uden vanskelighed vil kunne videreføres på de 
Øvrige relikter. Den her behandlede gruppe har givet anledning 
til særlig mange vanskeligheder og vil derfor bedst egne sig til 
at klare begreberne. 

Når ordet relikt; der jo betyder noget efterladt, af nogle zoo
loger er brugt i videre betydning om enhver rest af en tidligere 
udbredelse, uden hensyn til om der er tale om en isoleret fore
komst eller ej , er man ude i det ukontrollable. Nu følger de fleste 
Sven Ekmans definition; han betegner en a1t som relikt i et 
område, når dens forekomst forudsætter, at den er efterladt på 
stedet under andre naturforhold end de nu herskende. 

Også inddelingeri af relikterne har voldt kvaler. Bedst er det 
at ordne dem efter de perioder, hvor arternes udbredelse endnu 
var kontinuert, således at vi taler om interglaciale relikter, sen
glaciale relikter o. s. v. Nogle forfattere har benyttet den nuvæ
rende udbredelse som inddelingsgrundlag og taler f. eks. om 
boreal-alpine relikter, men herved opstår der ubehagelige uklar
heder, idet jo kun en lille del af de arter, der nu har en boreal
alpin udbredelse, udenfor deres egentlige udbredelsesområde 
tillige findes på enkelte isolerede lokaliteter i det mellemliggen
de lavland og således på disse enkelte pladser kan betegnes som 
relikter. Det er derfor, ikke mindst .hvor der er tale om sengla
ciale relikter, vigtigt, at man skelner nøje mellem betegnelserne 
for arternes nuværende udbredelse og de tidsmæssigt præci
serede reliktbetegnelser. 

En anden kilde til usikkerhed er betegnelsen glacial- eller 
istidsrelikt, det dels kan anvendes kollektivt om præglaciale, 
interglaciale og senglaciale relikter, dels om repræsentanter for 
en af disse kategorier. P. E. Heegaard (1939) gør opmærksom på 
dette forhold og foreslår, at man i stedet altid benytter de snæv-
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rere betegnelser. » Istidsrelikt« er i hvert fald en uheldig beteg
nelse, da der selvsagt ikke kan være tale om relikter fra den 
sterile nedisning. I praksis er forholdet jo ikke så grelt, som Hee
gaard antyder, idet de præglaciale relikter jo slet ikke kommer i 
betragtning for den danske faunas vedkommende, og de inter
glaciale relikter kun er påvist i relativt få tilfælde, så der som 
oftest vil være tale om senglaciale relikter. 

For at vise, hvor nødvendigt det er, at man gør sig vanskelig
hederne ved brugen af reliktbegrebet klart, skal anføres eks
emplet med Rhycia depuncta L. I 1935-artiklen omtaler Skat 
Hoffmeyer og Sigfred Knudsen den som Uttorina1'elikt. I 1938-
bogen anføres arten som relikt fra a ncylusti.d, altså fra perioden 
før littorinatid. Endelig nævnes den af R. Spiirck (1942) under 
omtalen af de senglaciale relikter som mere tvivlsom i så hen
seende. Selv om man, som Hoffmeyer også fremholder i ugle
bogen (1949), må undres over depunctas udbredelse, er der dog 
ikke tale om en boreal-alpin udbredelse, og der er derfor ikke 
noget, der tyder på, at vi her står overfor en senglacial relikt. 

Nedenfor følger gennemgangen af de danske sommerfugle, 
som har været nævnt som muligvis værende senglaciale relikter. 
Nomenklaturen er den af Skat Hoffmeyer og Sigfred Knudsen 
benyttede. 

Nepticula tengstroømi Nolck. Den første, der gjorde opmærk
som på, at også vor sommerfuglefauna omfatter relikter, var Fr. 
Gudmann, der i 1931 publicerede en meddelelse om denne a1t. 
Den kun få mm store sommerfugl lever minerende i multebær og 
er i øvrigt kendt fra multebærrets udbredelsesområde i Skandi
navien, Estland, Skotland. Det må anses for givet, at denne 
nepticulide er indvandret sammen med multebærret i senglacial
tid, idet det vistnok tØr siges at være helt udelukket, at den 
senere - passivt eller aktivt - skulle være kommet hertil nord
fra. Lige så usandsynligt er det, at et vildfarende eksemplar 
skulle kunne finde de få, spredte danske multebær, der er vore 
dages fattige rester af senglacialtidens vidtstrakte bevoksninger 
i tundraer og moser. 

Colias palaeno L. og Bolaria (/;/'silache Esp. I 1909 og 1913 
sØgte Einar Wahlgren som den første at forklare en række nor
diske storsommerfugles udbredelse ved hjælp af reliktbegrebet; 
i artiklen >>Glaciala relikter och pseudorelikter bland våra dag
fjiirilar« (1909) gennemgik han en række arter med boreal-alpin 
udbredelse, som udenfor deres egentlige udbredelsesområder 
var fundet på mellem- og for fleres vedkommende også sydsven
ske lokaliteter. Blandt de arter, Wahlgren omtaler, er der et par, 
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som også forekommer her i landet, og som derfor kort skal omta
les. CoUas palaeno L., hvis hyppighed tiltager mod nord, og som 
har sin egentlige udbredelse i de nordskandinaviske områder, er 
desuden væsenHig knyttet til de mellemeuropæiske bjergsyste
mer, Karpaterne, Alperne og Pyrenæerne. Wahlgren gør op
mærksom på, at artens udbredelse i Sverige minder om dværg
birkens og antager, at deres indvandringshistorie er den samme, 
idet der kun blev efterladt småkolonier i enkelte spredte moser. 
De fleste recente forekomststeder i Sydsverige har ligget under 
havoverfladen på littorinatransgressionens tid, men det forklares 
ved, at de på disse lokaliteter er pseudorelikter, d. v. s. relikter 
der sekundært har spredt sig fra et oprindeligt, snævrere relikt
område. Forholdet er nogenlunde det samme for perlemorsfug
len Bolor·ia arsilaches vedkommende. 

Einar Wahlgren anfører (1913) en række arter fra bland og 
Gotland. De er i øvrigt nordlige og er i Mellemeuropa knyttet til 
bjergegne og moser, og han erklærer, at der ganske givet er tale 
om reliktforekomst. 

Allerede i 1912 blev Wahlgren imØdegået af Gote Turesson, 
der fremhævede, at CoUas palaenos tilsyneladende spredte ud
bredelse mod syd højst sandsynlig skyldes utilstrækkeligt kend
skab til artens virkelige udbredelse; dette forhold spiller jo en 
vis rolle i et stort, tyndt befolket land som Sverige, og artens 
meget korte flyvetid medvirker yderligere i samme retning. 
Hvad angår den mere spredte forekomst mod syd lader den sig 
tvangfrit forklare ved, at der ganske simpelt er langt flere tjen
lige lokaliteter nordpå. Turesson fremhævede også, at det ikke 
vil være rimdigt at regne palaeno for relikt, når den fra de oprin
delige sydsvenske lokaliteter har kunnet sprede sig ud over om
råder, der har været dækket af havet efter istiden, idet det jo 
plejer at være et krav til relikter, at de ikke i nævneværdig grad 
evner at sprede sig til omgivelserne. Turesson gjorde endelig 
opmærksom på, at Sten Selander for flere arktiske og subarktiske 
Salix-arters vedkommende har påvist en recent spredning sydpå, 
og understregede, at det samme meget vel kan være tilfældet 
for sommerfuglenes vedkommende. 

Nils von Hofsten (1913) kritiserer også Einar Wahlgrens artik
ler og skriver om C alias palaeno L. og Bol01·ia arsilache Esp., at 
man ikke har ret til at betegne disse sommerfugle som relikter, 
når man ikke kan bevise, at de sydlige kolonier virkelig er isole
rede og ikke kan modtage tilskud fra det sammenhængende ud
bredelsesområde nordfor. Von Hofsten afviser, at der skulle være 
tale om nogen virkelig afbrydelse i de 2 nævnte arters udbre
delse, og fremhæver, at C alias palaeno har vist sig at være almin
delig på egnede lokaliteter i hele Sydsverige, således at de syd-
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lige forekomster snarere er at betragte som forposter end som 
relikter. Arten står derfor på græmen mellem subarktiske og vidt 
udbredte dyr. De sydsvenske fund er sandsynligvis rester fra 
indvandringstiden, men de kan ikke kaldes relikter, alene af den 
grund at sommerfugle jo er særdeles mobile dyr, der meget vel 
kan spredes til egnede lokaliteter, idet de overspringer anselige 
områder. 

Sven Ekman (1922) er også uenig med Walligren og anser det 
for usandsynligt, at der i Sydsverige skulle forekonune relikter 
fra en koldere periode, eftersom ikke engang det sydsvenske hØj· 
land byder på gunstige betingelser. Under den postglaciale var
metid kan klimaet her ikke have været koldere, end det nu er i 
det omliggende lavland, og de nordlige arter, som har levet der 
i varmetiden, må derfor også i nutiden kunne sprede sig dertil 
fra nord. Dette ræsonnement kan naturligvis også gØres gæl
dende på danske forhold. 

Kjell Ehnbom (1936) skriver om reliktbegrebet, at det er en 
forklaring, som dyregeograferne nok lidt for gerne griber til; det 
bør anvendes med torsigtighed og kræver en stærk motivering 
for at akcepteres. :tvlan må også være opmærksom på, at vor 
nuværende kendskab til arternes udbredelse kan være mangel
fuld. 

Endelig skriver Kjell Ancler (1936), at den svenske sommer
fuglefauna næppe omfatter senglacialrelikter, og fremhæver 
overensstemmende med von Hofsten, at palae·110 og arsi.lache 
ikke kan regnes for relikter, idet de er knyttet til moser og derfor 
både i de svenske lavlandsområder og Danmark er lokale. Deres 
udbredelse er imidlertid lige så kontinuert som forekomsten af 
mange sjældne sommerfugle, der absolut ikke kan tænkes at 
være relikter. 

Her i landet blev problemet første gang berørt af Hoffmeyer 
og Knudsen i 1935-artiklen, hvor Bolaria ærsi.lache og flere andre, 
der senere vil blive omtalt, anføres som » istidsrelikter« ,  hvad 
prof. Sparck (1942) anse�· for mere tvivlsomt. Det forekommer 
faktisk også usandsynligt, da arten hverken er sjælden eller fore
kommer spredt her i landet. 

I 1938-bogen gøres rede for Carias palaenos udbredelse, og 
arten betegnes som en arkto-alpin relikt, hvad der måske kan 
siges at være rigtigt, hvis udtrykket » arktisk« ikke tages for bog
staveligt. 

Konklusionen bliver da den, at Colias palaenos nuværende 
udbredelse har sine tyngdepunkter i Nordskandinavien og det 
alpine omr:'ide, men at arten desuden forekommer spredt i Syd
skandinavien, hvor de egnede lokaliteter nu er få og spredte. I 
seriglacialtid har den højst sandsynlig været almindelig i Dan
mark under naturforhold, der ligner dem, hvorunder arten nu 
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lever i Alperne og Lapland. Det kan ikke udelukkes, at den 
nuværende spredte forekomst skyldes spredning i recent tid, og 
da der næppe er tale om nogen isolation af de enkelte popula
tioner i Sydsverige og Danmark, vil det ikke være berettiget at 
henregne CoUas pala.eno til vore relikter. 

Polyommatus optilete Knoch omtales i 1935-artiklen som >> is
tidsrelikt« .  Ligesom for arsilaches vedkommende er der ikke tale 
om nogen boreal-alpin udbredelse; arten findes i hele Nord
europa, og den kan derfor ikke henregnes til vore relikter. 

Rl�yacia subrosea Stph. Forholdet er i det væsentlige det sam
me for alle disse a1ter: De er knyttet til højmose- og hedeplanter 
og er almindelige i Mellemeuropas bjergegne og i Nord- og Mel
lemskandinavien, men har d e s u d e n en mere eller mindre 
spredt udbredelse i det mellemliggende område, nogenlunde 
svarende til hedeområdernes og dermed værtsplanternes. 

I >>De danske ugler« (1949) gør Skat Hoffmeyer rede for subro
seas udbredelse og skriver, at >> denne forekomst er typisk for en 
boreo-alpin relikt, hvad biotopen også tyder på«.  Når der imid
lertid, som hos Rhyac-ia subrosea, foreligger en for det nm·deuro
pæiske udbredelsesområdes vedkommende mod syd jævnt afta
gende, men dog i det væsentlige kontinuert udbredelse, kan man 
ikke tale om en relikt, og slet ikke om den danske bestand, der 
fortsætter sig jævnt sydpå i Nordtyskland såvel som Østover i 
hele Sverige. Derimod er det sandsynligvis rigtigt, som Hoff
meyer bemærker om subrosea: >>Om nyindvandring er der ikke 
tale, tværtimod: den hører til vore ældste arter .«  Det vil være 
naturligt at antage, at dyret er kommet hertil på et meget tidligt 
t-idspunkt efter afsmeltningen, og de kan heller ikke udelukkes, 
at det har levet i de isfri, vestjydske områder siden sidste inter
glacialtid, på samme måde som man antager, flere såkaldte ark
tisk-boreale arter har gjort. Senglaciale relikter er der imidlertid 
ikke tale om; så skulle også mosebøllen og de andre hede- og høj
moseplanter kaldes relikter. 

Rhyacia alpicola Zett. Det eneste danske eksemplar, fra Asser
bo, er udførligt behandlet af Niels L. Wolff (1946). Arten er 
nordligt boreal-alpin, og de nærmeste svenske fund er fra bster
gotland og Småland; den tiltager i antal nordpå og er ret almin
delig i Nordsverige. Sydpå skal man til Schlesien, Ungarn og 
Alperne for at finde den. Det er ikke godt at vide, om asserbo
eksemplaret er en tilfældig strejfer, eller om arten virkelig har 
levet på stedet; man kan selvfølgelig ikke h e l t afvise, at dyret 
kan være repræsentant for en hidtil overset population, og i så 
fald ville det nok være rimeligt at regne det for en senglacial 
reliktforekomst; men det er i hvert fald ganske usikke1t og oprig-
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tigt talt højst usandsynligt, at der er tale om noget som helst 
andet end en enlig strejfer - i Sverige går den så langt sydpå 
som til det sydlige Småland. Qen flyvetur skulle en ugle sagtens 
kunne klare. Iridtil yderligere fund foreligger fra denne m e g e t 
g r u n d i g t u n d e r s Ø g t e lokalitet, bør man utvivlsomt 
regne asserbodyret til de tilfældige fund. I hvert fald er det 
uberettiget, når Karen og S. Herold Olsen (1947) uden videre 
skriver, at fundet »må tydes som senglacial Reliktforekomst<< ,  

Ma:mestra glauca Hh. omtales af Skat Hoffmeyer (1949) under 
Anarta cordi.gera Thbg., som »en anden relikta1t<< ,  A1ten er hyp· 
pigst i Nordskandinavien og Alperne, men findes også i hele det 
nordeuropæiske lavland, og den kan derfor ikke henregnes til 
relikterne. 

Oligia capUuncula Tr. ,Hoffmeyer skriver (1931): » l'vlan har 
ment, at arten hølte til de arkto-alpine, d. v. s. var en » istids
relikt<< , men som G. Warnecke har påvist, er dette sikkert ikke 
tilfældet . << 

Hadena illyria Frr. er ligesom de Øvrige alter i det væsentlige 
boreal-alpin. Den er temmelig sjælden i Sverige, men er dog 
udbredt ned til Skåne. Syd for os er de nærmeste findesteder 
Thuriugen og Sachsen. E r n s t W i l s u .n d meddeler (1953), 
at der 29. 6. 1953 blev t!lget 2 individer på Bornholm, og han 
antager, at den bornholmske bestand (sic ! )  repræsenterer den 
sidste rest af den forbindelse, der i en koldere periode har været 
mellem den skandinaviske og den alpine bestand. Biotopen, åben 
nåle- og blandingsskov, taler efter hans opfattelse til fordel for 
denne antagelse, og selvom han jo på den anden side ikke kan 
afvise, at arten kan være forsvundet og senere igen indvandret 
til Bornholm fra Skåne, anser han det for sandsynligt, at illyria 
er en boreal relikt på Bornholm. 

Denne anskuelse synes yderst svagt underbygget. I Sverige 
går den som nævnt helt ned Skåne, og det lyder da ikke så alde
les fantastisk, at den skulle være fløjet over havet til klippeøen, 
ugle som den er. Også fundomstændighederne, den isolerede 
fangst af 2 individer på samme aften, kan måske tyde på, at det 
forholder sig således. Og· det er i hvert fald uberettiget at kalde 
den relikt på Bornholm, når man ikke ved, om der overhovedet 
eksisterer en bornholmsk population, og heller ikke har nogen 
som helst grund til at mene, at en sådan - hvis vi sætter, at den 
eksisterer - skulle være isoleret fra artens hovedudbredelses
ornråde ovre i Skåne. Når der er mulighed for kommunikation, 
er det uberettiget at tale om reliktforekomst, uanset om den 
skulle blive taget i store mængder siden hen. 

Anarta cordigera Thbg. nævnes af Hoffmeyer og Knudsen 
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(1935) blandt » istidsrelikter<< ,  og i 1938 skriver forff., at den sik
kert er relikt fra senglacialtiden, en opfattelse der fastholdes i 
1949. Det er en circumpolar art, der i Sverige er udbredt fra 
Ishavet til Skåne 9g aftager i hyppighed sydpå. Her i landet ken
des den fra Nordsjælland, og i Nordtyskland forekommer den 
kun meget spredt. Larven lever på mosebølle og melbærris, og 
dyret er derfor knyttet til heder og hedemoser, og foderplanterne 
giver således en fuldt tilstrækkeligt forklaring på, at den bliver 
hyppigere nordpå. De nordsjællandske fund hører sammen med 
den vidtstrakte udbredelse i Sverige og har næppe noget at gøre 
med reliktforekomst. Herfor taler også, at dyret, ligesom de fleste 
andre ugler, er en fortræffelig flyver, der meget godt kan tænkes 
at strejfe vidt omkring, og der vil derfor ikke opstå den isolation 
af afsides populationer, der er den første betingelse for, at man 
kan tale om en relikt. Det er her værd at gØre opmærksom på, at 
undersØgelser i nyere tid (C. B. Williams o. a.) har dokumenteret, 
at lejlighedsvise migrationer af sommerfugle er langt hyppigere 
end før antaget, og man må derfor være yderst forsigtig med at 
udelukke muligheden for vandring. 

Gærsia sororiata im.butata Hb. henføres af Hoffmeyer og Knud
sen (1935, 1952) til de senglaciale relikter. I Sverige er den ikke 
sjælden, mere almindelig mod nord, og det svenske udbredelses
område, der sh·ækker sig kontinue1t helt ned i Skåne, tyder jo 
ikke på, at a1ten skulle være relikt her i landet; for den nord
sjællandske populations vedkommende tØr denne mulighed siges 
at være udelukket, idet det fortsætter sig direkte i artens skånske 
udbredelse. Der er imidlertid et godt stykke vej fra Nordsjælland 
til Jylland, og det er bemærkelsesværdigt, at dyret ikke er fundet 
i dette interval. Målerne er langt fra de bedste flyvere blandt 
sommerfuglene, og det lyder ikke sandsynligt, at den skulle 
kunne klare en flyvetur fra en af de jydske pladser til Nordsjæl
land eller Skåne. Alt tyder på, at arten mangler i det mellemste 
Danmark, og man kan derfor ikke afvise, at den jydske popu
lation er isoleret fra artens østlige udbredelsesområde, og at den 
således her forekommer som relikt fra senglacial tid. 

l&turgia carbo·na·ria Cl. er knyttet til foderplanten A1·ctosta
phylos t�va-ursi (melbærris) og er fundet på en række jydske 
hedelokaliteter, hvor den ofte kan være talrig. Artens hovedud
bredelsesområde er den skandinaviske halvø, hvor den bliver 
mere almindelig nordpå, samt Mellemeuropas bjerge, hvor na
turforholdene minder om dem, der hersker i Nordskandinavien. 
R. Sparck anser det for meget sandsynligt, at arten her i landet 
må regnes for en senglacial relikt. Ligesom hos andre boreal
alpine a1ter er carbonarias nuværende udbredelse splittet i to 
områder, men det nordlige udbredelsesområde afviger fra det 
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karakteristisk boreal-alpine ved at strække sig helt ned i Tysk
land. Den afbrydelse, der er i artens udbredelse, idet den mang
ler i Skåne og på de danske Øer, skyldes, at foderplanten mangler 
netop her; i følge Rostrup (1947) er Amtostaphylos udenfor de 
jydske heder hm kendt fra Læsø og t-,tlelby overdrev. Den er 
desuden spredt udbredt i det nordeuropæiske lavlandsområde, 
hvor den ligesom andre højnordiske planter har fundet refugier 
på heder og i højmoser. Man kan ikke af disse planters spredte 
udbredelse slutte, at de er relikter, sålidt som man kan det for de 
sommerfugles vedkommende, der har en lignende disparat ud
bredelse. Man må sandsynliggøre, at der er tale om en i s o l a -
t i o n af de afsides populationer. Således også med Istwrgia car
bonar-ia. Som allerede nævnt er det i første række de lejligheds
vise vandringer, man må være opmærksom på, da de kan gøre 
enhver isolation illusorisk, og man kan ikke i almindelighed 
regne med, at der foreligger isolation, fordi en fangstplads ligger 
fjernt fra hovedudbredelsen. Men da her er tale om en måler, 
der ligesom som·riata og de fleste andre geometrider er en relativ 
dårlig flyver med svage vinger og kraftesløs flugt, der i hvert 
fald næppe magter at tilbagelægge hundrede km eller mere, er 
det derfor overvejende sandsynligt, at den jydske population af 
Istu.rg-ia carbona:ria er isoleret fra den svenske, og at vi således i 
Jylland har arten som senglacial relikt, og Skat Hoffmeyer har 
sikkert ret, når han slutter sin omtale af carbonarias udbredelse 
med disse ord: >>Det er ejendommeligt at se den flyve som >>re
likt« f. eks. på de høje bakker ved Sejs og tænke på, at her har 
den fløjet i årtusinder.« 

Konklusionen af disse kritiske betragtninger bliver da, at kun 
3 af de 12 nævnte arter kan regnes for senglaciale relikter. N ep
Ucula teng5'tmemi Nolck er ubetinget en senglacialrelikt i Lille 
Vildmose. - Den jydske bestand af Carsia so1'0'1"iata -imbu.ta.ta. 
Hb. er højst sandsynlig en relikt fra senglacialtiden, hvorimod 
artens nordsjællandske poptilaton må antages at være en umid
delbar fortsættelse af den svenske udbredelse. Isturgia. carbo
na.ria CL er for det jydsk-nordtyske udbredelsesområdes vedkom
mende sandsynligvis senglacial relikt. 
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Foreningsmeddelelser. 

Naturhistorisk Forening for Jylland. 
G e n e r a l f o r s a m l i n g afholdtes i Funder Kro den 27. 5. 54. - 17 

medlemmer var til stede. Da formanden, hr. Sigfred Knudsen, var fm·hin
dret i at møde på grund af �ygdom, blev hans beretning oplæst af næstfor
manden, hr. fvl. Cartens. I beretningen omtaltes, at kontingentforhøjelsen til 
IO kr. ikke havde bevirket noget frafald af medlemmer, hvilket man havde 
frygtet. Samtidig har der været stØrre tilgang af abonnenter på F. & F. end 
sædvanligt. På foranledning af Sigfred Knudsen, der ikke mente længere 
at kunne magte det store arbejde med redaktionen, har bestyrelsen på et 
møde den 15. juni 1954 valgt overlærer Edwin Nørgaard til redaktør af 
F. & F.,  idet Sigfred Knudsen dog lovede at vedblive' at være rådgiver i 
visse tilfælde. Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, og det 
vedtoges med akklamation at lade næstformanden overbringe Sigfred Knud
sen foreningens tak for hans store og dygtige arbejde som redaktør af F. & 
F., idet man samtidig udtalte håbet om, at han endnu i mange år kunne 
være den nye redaktør til hjælp. - Kassereren aflagde regnskabet, der god
kendtes. - Bestyrelsesmedlemmerne Brandt-Lassen og Blach Petersen samt 
revisor Hans A. Rasmussen genvalgtes. - Det vedtoges at henstille til besty
relsen at søge arrangeret en 2-dages ekskursion til Ringkøbingegnen. - Til
lige henstilledes til den nye redaktør af F. & F. at udsende bladet 4 gange 
om året i stedet for som nu 2 gange, hvis det var økonomisk overkomme
ligt. - Desuden opfordredes bestyrelsen til at tilvejebringe en ordning, 
hvorved familiemedlemmer kan blive medlemmer af foreningen for et min
dre kontingent. De skulle så ikke modtage F. & F. 

Ekskursionen til Funder i tilknytning til generalforsamlingen gav kun 
ringe udbytte på grund af stærk og vedvarede regn. 

Naturhistorisk Forening for Sjælland. 
G e n e r a l f o r s a m l i n g afholdtes 27. 5. 54 i Vålse Kro på Falster. 

21 medlemmer var mødt. - Formanden aflagde beretning. I 1953 afholdtes 
3 ekskursioner: 31 .  5. Jomfruens Egede (12 deltagere), 14. 6. Præstø omegn 
(2 delt.), 13.  9. Grib Skov (5 delt.). Der var afholdt 2 bestyrelsesmØder. 
Foreningen havde haft en tilgang på 6 medlemmer og en afgang på 5;  
medlemstallet 31. 12. 53 var ll9. - Kassereren aflagde regnskabet. Kassebe
holdningen var 58,07 kr. Regnskabet havde stillet sig ugunstigere end sæd
vanligt, da ·Flora og Fauna• var blevet dyrere, inden kontingentet havde 
kunnet forhøjes tilsvarende. - Formanden meddelte, at konservator Knud 
Wiinstedt efter de mange år i bestyrelsen (siden 1916) nu havde meddelt, 
at han ville fratræde. Bestyrelsen havde sendt hr. Wiinstedt en hilsen og 
tak, hvilket fik generalforsamlingens fulde billigelse. Bestyrelsen ville foreslå 
en anden botaniker som afløser, nemlig lærer Evald Larsen, Ringsted. Lærer 
E. Larsen valgtes med akklamation, hvilket også gjaldt overlærerne V. 
Læssøe Engberg og P. K.  Nielsen, der begge var villige til genvalg. Over
dyrlæge Axel Petersen, Ringsted, genvalgtes som revisor. P. K. Nielsen. 
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E k s k u r s i o n t i l R e s l e S k o v 27. 5. 54. 

Ved ankomsten til Resle botaniseredes først langs stranden, hvor der 
fandtes sn�ukke bevoksninger af Strand-Karse (Lepidium latifol-iu•m), Dansk 
Kokleare (Cochlearia danica) og Fliget Vejbred (Plantago coronoptts). På 
grund af tørken var vegetationen langs stranden meget afsvedet, hvorfor 
interessen snart samledes om skovbundsvegetationen. Det var her na�nlig 
Ramsløg (AlUttm ursinu•m), der prægede store strækninger, men der fandtes 
dog også andre interessante arter, f. eks. Tandrod (Dentaria bulbi.fera), Låd
den Perikon (Hypericwm hirsutum), Skov Løg (Allium scorodoprasttm), Skov 
Gøgelilje (Platanthera chlorantha), Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascttla) og 
den på Falster sjældne Kronløs Springklap (Cardmnine im.patiens). 

Ved skovfogedhuset voksede Læge Stenfrø (Litlwspermum. offici.nale) og 
Stolthenriks-Gåsefod (Chenopodium Bonus-Henricus). På en eng i den 
nordlige del af skoven noteredes bl. a. Enskællet Sumpstrå (Heleocha-ris 

·uniglwnis), Sylt Star (Carex otrubae), Forskelligblomstret Forglemmigej 
(Myosotis versicolor) og Eng Hejre (Bronws m.cemosus). Evald Larsen. 

Mindre meddelelser. 

Storkjover ved Esbjerg (Stercora-rius skua). I Danmark viser denne fugl 
sig kun sjældent, hyppigst på den jydske vestkyst, og som regel kun efter 

hårde storme. Det er derfor en virkelig sjælden begivenhed, at det er 
lykkedes mig at konstatere dens forekomst to gange samme år her på egnen. 
Den ene blev fundet af cand. pharm. vV. Fritsche på Fanø nordveststrand 
den 13. 2. 1952. Der lå et jævnt snelag overalt, så kun spidsen af den ene 
vinge stak op over sneen, da den blev fundet. Fuglen var ham ukendt, 
hvorfor han tog den med til mig for at få navnet at vide. Fuglen var ganske 
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rådden og delvis skeletteret, så den har ligget længe på stranden, inden den 
blev fundet. Da jeg var i færd med at skelettere hovedet, faldt der et enkelt 
hagl pd, så fuglen er altså skudt, sandsynligvis ude på havet, og er så 
senere �drevet i land. 

Den 29. 9.  1952 blev der fanget en storkjove på en eng ved udkanten af 
Esbjerg, hvor den flagrede rundt uden at kunne flyve. En mand fra Esbjerg 
kom forbi og opdagede den syge fugl. Da han søgte at fange den, satte den 
sig kraftigt til modværge, inden den blev dræbt. Fuglen blev udstoppet og 
opbevares hos finderen (se foto). Af tidligere forekomster her fra egnen kan 
oplyses, at i Rørkjærs skolesamling her i byen opbevares et eksemplar, som 
er skudt ved Tjæreborg (ca. lO km øst for Esbjerg) den 28. 9. 1927, og i 
> Nordens Fåglar• står, at der er skudt et eksemplar ved Esbjerg den 
15. 9. 1924. S. R. Rasmussen. 

Dværgfalk sØger hvile på et skib (Falco calu.mbarius). Nogle dage før jul 
1953 kom en dværgfalk flyvende og satte sig til hvile på et skib et par sømil 
vest for Graaclyb. En af søfolkene søgte at fange den, men blev temmelig 

ilde tilreelt på sine hænder af fal
kens kløer. Han fik den aflivet, og 
da skibet var for indgående til Es
bjerg, tog han den med, og da 
han ikke kendte den, fik jeg den 
til bestemmelse. Det var en meget 
smuk gammel han af dværgfalk, 
som blev sendt til udstopning og 
nu har sin plads på Rørkjærs skole. 

Dværgfalken yngler ikke i Dan
mark, men kommer jævnligt gen
nem lanelet på træk om efteråret. 
Det her omtalte individ må på en 
eller anden måde være forsinket, 
da det nonnaJe træk foregår i ok

. .:::.�,..: ... · 9 taber eller november måned. Dens 
ynglepladser er på fjældene i det 

nordlige Skandinavien. Den er en meget hurtig og dristig rovfugl, der ude
lukkende tager sit bytte (alle slags småfugle, ja helt op til størrelse med en 
agerhøne) i luften og aldrig på jorden. S. R. Rasmussen. 

To brandbæger-bastarder. Senecia mdiatus X vulgaris: Omkring en 
kolonihave i den nordøstlige del af Amager har jeg i 1950, 51 og 53 iagt
taget Senecia radiatus voksende sammen med Senecia vulgaris (Stolt Hen
riks brandbæger) .  1951 og igen 1953 fandt jeg mellem arterne tydeligt 
hybriclogene eksemplarer. De adskilte sig klart fra S. vulgaris ved at have 
randkroner; men disse var langt mindre end på de omkringstående S.  

radiatus. Målet fra kronrørets åbning til det tungeformede stykkes spids er 
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hos S. ·radiatus ca. 5 mm - hvilket målt efter herba1·ie-eksemplarer fra tre 
andre lokaliteter synes at være normalt - medens det tungeformede stykke 
hos bastarden kun er 2-2,25 mm og samtidig lidt smallere end · hos S. 

radiatus. Desuden er bastarden med arvepræg fra S. -v11lgaris lidt, men dog 
klart mere håret end S. mdiat11s. 

Denne bastard har jeg ikke fundet omtalt i litteraturen, muligvis fordi 
der hersker uenighed om, hvorvidt S. mdiatus  bør opfattes som selvstændig 
art eller blot som subspecies af S. mtlgaris. Ra�nkjærs flora har dog valgt at 
betragte den som mt, og da den både ved sit særpræg og ved sin sjældne 
forekomst som adventiv neofyt her i Danmark klart adskiller sig fra den 
til trivialitet almindelige S. v11lgaris, synes dette velbegrundet og natmligt i 
et dansk floraværk 

Senecia silvaticus X vulgaris: Denne b3stard, der i Hegis Flora von Mit
teleuropa angives som meget sjælden - der anføres kun eet findested - har 
jeg i 1948 fundet i ret stort antal på en brandtomt på Amager mellem stam
arterne: Skovbrandbæger og Stolt Hemiks brandbæger. Den adskilte sig 
klart fra førstnævnte ved totalt at mangle randkroner, hvorimod den havde 
det smalle kurvsvøb uden mørke kurvspidser, og i habitus lignede den mest 
Skovbrandbæger, dog med lidt grovere og væsenMig mørkere løv. 

Bastarder mellem vore enårige brandbægerarter er næppe helt sjældne. 
Angående Vårbrandbæger og Stolt Hemiks brandbæger er det min erfaring, 
at hvor de to arter i en årrække vokser sammen, skal man være . direkte 
uheldig for ikke også at kunne finde bastarden. L. Ingerslev-Hansen. 

Fiskeørne pli Esbjergegnen. Apoteker S.  R. Rasmussen meddeler, at fiske
mesteren ved Jedsted Mølles fiskedamme i en ny samtale har oplyst, at de 
to i sidste hæfte af F. & F. omtalte fiskeørne er skudt henholdsvis i som
meren 1951 og i juli måned 1953 og ikke som først meddelt i efteråret 1952. 

Rørdrummer pli Esbjerg-egnen. Den 19. 3. 1947 blev der på FanØ fundet 
en rørdrum (Bota.un1s stellaris) fastfrosset i isen på en lille dam omtrent 
midtvejs mellem Vesterhavsbadet og Rindby. Den levede endnu, da den 
blev fundet, men døde kort tid efter, blev udstoppet og opbevares nu hos 
FanØ Jagtforening. En af de sidste dage i oktober 1950 blev der fundet en 
død rørdrum i et sumpet mosetermin i nærheden af Nordenskov ved Varde, 
Det ene ben vm' brækket, men fuglen var ikke mere ødelagt, end at den 
kunne udstoppes, og jeg har selv for nylig set den hos finderen, der bor her 
i Esbjerg. Den 23. 10. 1950 blev der fanget et eksemplar på engene ved 
Store Darum ca. 10 km syd for Esbjerg, hvor den hoppede hjælpeløst 
oi11kring med en knækket vinge og et brækket ben, der skyldtes et gammelt 
skudsår. Den var ganske ude af stand til at klare sig, hvorfor den blev aflivet 
og leveret til mig, som straks sendte den til udstopning. Den har sin plads 
i gårdejer Karl O. Pedersens samling i Skelund. I Rørkjærs skolesamling står 
et eksemplar, der stammer fra Lustrup ved Ribe 1907. 

. . .  S. R. Rasmussen . 
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Litteraturanmeldelser. 

Dansk Tidsskrift-Index. 38. årgang 1952. Udgivet af Statens Biblioteks
tilsyn. I kommission hos Nyt Nordisk Forlag. København 1953. 396 sider. 

Indexet indeholder en systematisk fortegnelse over indholdet af ca. 300 
danske og en del nordiske tidsskrifter, og det er således af stor betydning 
for alle, der søger faglig oplysning. Edwin Nørgaard. 

Victor Hansen: Danmarks Fauna, bd. 59, Biller XVI, Rovbiller 3. del. 

500 sider. 361 fig. Pris hft. kr. 26,00. 

Tredie del af Danmarks Fauna, Rovbiller, omfatter underfamilien Aleo
charinae, den sidste og vanskeligste del af familien Staphylinidae. Det er 
den artsrigeste af underfamilierne, idet den omfatter 333 danske arter, der 
alle er meget små, fra 0,7-8 mm. Mange arter er meget vanskeligt at be
stemme, og en sikker bestemmelse kræver en omhyggelig præparation med 
urlpræparering af 6. frie ryg- og bugled og af hannens parringsorgan og 
hunnens sædkapseL Det er derfor ikke underligt, at det er den under
familie, billesamlere som regel sidst giver sig i gang med. 

Bestemmelsestabeller og artsbeskrivelser er fortræffelige og ofte ledsaget 
af udmærkede tegninger. 

De vanskelige slægter, f. eks. Gyrophaena, Oxypoda og Atheta, er be
handlet særlig grundigt. Til Athetaslægten, der uden tvivl er den vanske
ligste af alle billeslægter i det hele taget, er der således først givet en over
sigt over underslægtsgrupperne, derefter en almindelig oversigt over alle 
underslægterne og en særlig oversigt på grundlag af pronotums behårings
type, og endelig inden for hver underslægt en oversigt over dennes arter; 
når dertil kommer, at der til denne ene slægt er over 200 tegninger af 
morphologiske enkeltheder og 33 habitusbilleder, må det erkendes, at der 
er gjort et betydeligt fremskridt i retning af at lette bestemmelsen af disse 
vanskelige arter. 

Efter hver artsbeskrivelse er artens udbredelse og forekomst gennemgået, 
og til sidst indeholder bogen en nyttig oversigt over samtlige danske rov
billers forekomst. 

Bogen vil være uundværlig for de billesamlere, der vil arbejde med rov
biller, og forhåbentlig vil den bidrage til, at ingen billesamler længere und
går denne noget besværlige, men interessante underfamilie. 

SchjØtz-Christensen. 

J.-G. Helmcke u. H. v. Lengerken: Handbuch der Zoologie. 7. Bd. l .  
Halfte, 4 .  Lief. 1954. S. 321-424. DM.  36,00 hft. Walter de Gruyter & 
Co., Berlin. 

Det må hilses med glæde, at denne store tyske håndbog i zoologi nu igen 
begynder at udkomme efter årelang afbrydelse. De allerede påbegyndte 
bind om forskellige dyregrupper fortsættes. Desuden er man ved at for
berede bindene om fisk og pattedyr. I det foreliggende hæfte afslutter 
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O. v. vVettstein, vVien, gennemgangen af krokodiller på samme grundige 
måde, som kendetegnede de bind af •Handbuch der Zoologie • ,  der udkom 
før krigen. Næsten 400 billeder, hvoraf de allerfleste er instruktive tegnin
ger, illustrerer og levendegør fremstillingen. Håndbogen kan anbefales på 
det bedste. Kun skade at den er så kostbar. Edwin Nørgaard. 

Kai Curry-Lindahl: Tropiska Fjall. 280 s. 20 fotografiske dobbelttavler 
samt enkelte tegninger og kort i teksten. Pris hft. sv. kr. 18,50. Hugo 
Gebers Forlag. 

Bogen har undertitlen: Djur och manniskor i Kongos djungler. Den fører 
os midt ind i Afrika til vulkan- og urskovsområderne omkring Tanganyika
søen. Hertil havde Lunds universitet en zoologisk ekspedition i 1951-52 

med det formål at studere de nordiske trækfugle på deres vinteropholds
steder, og nogle af bogens interessanteste afsnit handler netop om besøg 
ved de store fuglesøer, bl. a. Edwardsøen, hvor nordiske fugle som brus
høns, skovsnepper og rørsangere færdes side om side med marabustorke og 
rosen pelikaner. 

Forfatteren, der var ekspeditionens leder, fortæller jævnt og ligetil om 
sine oplevelser og bringer en mængde konkrete oplysninger om plante- og 
dyrelivet i Kongo. Foruden fuglene er det især krybdyr og padder, der for
tælles om; men også de store pattedyr behandles. Således glemmes sent 
beskrivelsen af bjergregnskovenes gorillaer. Bogen er helt igennem læse
værdig, og dertil kommer, at den er rigt illustreret med pragtfulde billeder 
af mennesker, dyr og landskaber. Edwin Nørgaard. 

Tyge W. Bøcl1er: Planternes Morfologi. 170 sider. 102 figurer. Pris hft. 
kr. 25,00. E. Munksgaards forlag. 

Denne bog afslutter første del af værket •Botanik « ,  der udgives af Kø
benhavns universitet. Hovedvægten er lagt på karplanternes morfologi, idet 
mossernes og thallofyternes bygning er behandlet andetsteds i værket. Gen
nemgangen er grundig og væsentlig bygget op efter det kendte skema: rod, 
stængel, blad o. s. v. I tilknytning hertil findes et overordentlig interessant 
afsnit om morfologiske processer. Teksten er velskrevet, og illustrations
materialet er fremragende, både hvad fotografier og tegninger angår. Bogen 
slutter med en kort litteraturliste, en oversigt over de botaniske tem1ini 
samt et plante- og et sagregister. •Planternes Morfologi • er beregnet som 
lærebog for de studerende i botanik; men· den kan også anbefales til den 
blot botanisk interesserede læser, der her kan hente mange nyttige og inter-
essante oplysninger. Edwin Nørgaard. 

Jacques-F. Aubert: Papilions d'Europe 1-2. Med 48 farveplancher af 
Leo-Paul og Paul-A. Robert. Delachaux & Niestle. 2. ed. Neuchåtel 1952. 

Sfr. 30.-. 

Man lade sig ikke narre af titlen; det er desværre ikke den moderne bånd
bog over samtlige Europas sommerfugle, vi trænger så hårdt til som afløser 
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før Seitz. Bogen er som snart alle delt i to afsnit, et biomorfologisk, der ikke 
bringei· noget væsentligt nyt, omend nok en del fornøjelige observationer, 
og et systematisk, hvori er behandlet de vigtigste arter af grupperne. Det 
har ganske vist været anmelderen umuligt at finde grunden til, at forfatte
ren kalder bogen •Europas sommerfugle•, for det, der behandles, er næsten 
udelukkende arterne i Schweiz og nærmere præciseret omkring Neuchatel, 
og verden stt'ækker sig som bekendt helt ind i præstens mark. Til gengæld 
er der om disse en del observationer fra forfatterens klækninger, som er af 
værdi for enhver samler. Nomenklaturen er halvmoderne, d. v. s. et uheldigt 
kompromis mellem den gængse og den konekte; det havde været bedre at 
være konsekvent i een retning. Bogen skæmmes af flere, i betragtning af 
forfattei·ens hØje kvalitet, uforståelige fejl; man hører således til sin fm·bav
selse, · lit Col-ias croceus Fourer. optræder i en bleg varietet i England og 
Argentina (!) - det er sikkert C. Iesbia F., Aubert har fået galt i halsen -
samt at Pieriderne er den familie, der når hØjest mod nord. Det gør nemlig 
Nymphaliden Brenthis poloris Bdv. Side 117 omtaler han 70 europæiske 
Embia-arter, hvor anmelderen med yderste velvilje kun har kunnet optælle 
36, og Agapetes- (Melanargia) arternes antal opgives til 8-12 (sicl). At Dim 

(Pararge) maera. L. udnævnes til yderst almindelig overalt i Europa, skal 
være ham tilgivet, selvon1 det er galt. Til gengæld er der så farvetavlerne, 
der er det bedste, anmelderen endnu har set, både i udførelse og repro
duktion. Hver er helliget een art i naturlige omgivelser, og såvel selve 
afbildningen - efter akvareller - og farverne er så smukke, at man næsten 
ikke kan blive træt ·af at betragte dem. Disse tavlet er schweizisk boghånd
værk, som det er bedst, og finere arbejde kan næppe laves. De trøster, når 
man vrider sig over den pebrede pris. T. \;\,T. Langer. 
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(fortsæt telse) 

clathra.ta L. (chlatmta auct.) :  01.56, 13.141, 15.27, 19.19, 21 .53, 
31 .14, 36.58, 40.51, 45.48,138 

elavaria Hw. (cervhwta Schiff.) :  13.66-67,74,112, 14.104, 19.135, 
31 .12, 39.08,124 

clavipalpis Sc. (quad·ripunctata F.) :  08.84, 13.107, 14.97, 18.45,72, 
19. 100, 26.46, 35.129, 39. 15, 47.104 

c-nigrttm L. :  08.83, 13.95, 14.39, 19.51, 26.46-47, 38.13, 39.10, 
47.104, 48.91,93, 49.32, 50.97 

coarotaria Schiff. (coa1'ctata auct . ) :  02.60, 13. 112, 14.103,125, 
18.47, 19.135, 20.23, 35.66, 39.08, 40.116, 44.16, 46.05, 52.92 

coarctata anet. :  se: coa:rctaria Schiff. 
coenobita Ep. :  12.64, 13.94,146, 14.126, 18.136, 26.48,83, 31 .09,16, 

130, 35.70,124, 36.52, 37.53, 40.114, 41.43, 44.151, 48.32,91, 
51.45, 52.29,119 

coerulata F .  ( a utwmnaUs Strom):  13.137, 14. 158, 20.10, 21 .13. 
27.22, 30.73,115, 39.41,45,49-51,127, 45.90, 48.135 

obsoletaria Schille: 39.49,127, 45.90 
coeru.leocephala L. :  03.83, 13.66,74,96, 14.94, 19.54, 26.46-48, 

39.12, 47. 104, 1!8.92 
cognata Thbg. : 13.67, 14.15,157, 16.44, 19.23, 20.08, 21.37, 23.11,  

31.13,135, 35.66, 37.120, 39.47,125, 43.148, 44.138,153, 46.12 
conwri Wck. :  18.21, 19.20 
comes Hb. (orbona F. ) :  08.43,84, 11.23, 13.45,94, 14.10-11,39,59, 

18.43, 19.50, 24.160, 26.46,132, 35.57-58,58,129, 39. 10,73, 41.44, 
43.27,93(i) ,95 

denl-a1'g-inata Schulz: 35.58 
·n:ig1'escens Tutt: 35.58 

com'itata L. :  08.84, 13.137, 14.159, 17. 138, 18.72, 20.11,  30.108, 
39. 127, 44.134,137, 47.104, 48.92, 50.98 

ab.:  44.134(i) 
commw L. (Aug. ) :  02.23, 12.49, 13.67,116,147,149, 14.10,34, 15.32, 

48, 16.41, 18.41,129,153, 21 .36, 24.160, 25.95, 26.130, 35.32, 
37.53, 40.52,150, 44.150 

comnw L. (Leuc. ) :  11.23, 13.36,107, 14.12,97, 19.100, 39.15, 51 .149 
co1nplana L. :  07.38, 12.102, 13.74,142, 15.29, 21 .56, 26.47-48, 

31.15-16,135, 36.53, 37.122-23, 39.37, 40.51, 41.153, 44.139, 
45.133, 46.13, 52.92 

complan ella Hb. :  34.123(i) 
compta Schiff. :  02.29, 03.06, 12.88,90, 13.113, 16.42,65, 17.60, 

19.54, 36.53, 39. 12, 41 .46 
concom:itella Banks : se: blancanlella F. 
confusa Stph. (gutta Gn.) :  40.20, 42.54, 44.49, 49.80, 50.163 
confusalis H. S . :  00.55, 03.05, 07.39, 09.95, 12.63,88, 13.141, 15.27, 

16.118, 19.80, 21.13,53, 25.95, 26.48,142, 27.22, 28.152, 30.72,87, 
31 .15, 34.21,23,129, 38. 118, 40.51, 44.137, 45.84, 47.109 

Index s. 1 7-24 . 
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Confusella vVood: 33.131 
conigera F.: 13. 107, 14.97, 19.04,100, 24.159, 26.46, 39.15, 48.91, 

51.149 
connexella Zell. :  19.20 
consonrwia Hb. :  26. 142, 27.04-07,16,22,118-20, 29.10,17-18,21-22, 

26,32,95, 31.147, 37.90, 45.131 
nigra Banks: 29.10(i) 

conso1,ta:ri.a. F.: se: pu.ncti:nalis Sc. 
constri.ctata Guen. :  se: distin ctaria H. S .  
conter1ninata Z. :  43.132-34(i), 44.47 
conterm.inella Zell . :  08.58 
contigua Vill. : 03.25, 13.36,96, 14.93, 18.153, 19.53, 23.09, 25.95, 

158, 26.84,133, 35.64, 36.43, 39.11,  41.46, 45.135, 46.13, 48.91, 
50.97, 52.29,92 

continu.ella Stt . :  25.85 
conturbatella Hb.: 17.22, (21).07, 22.35 
convolvu.li L. :  94.91, 02.29,59,122, 03.57, 09. 110, 11.38, 12.124, 

H.35, 17.118,138-39, 18.18,20,22,42,130, 22.80, 25. 154, 26.83, 
130, 29. 18, 31 .08, 37.54,88, 39.05, 40.151, 42.127, 44.32,61,127, 
162, 45.40,57,84, 46.76, 50.134,140 

conwaya:na. L. :  42.128 
cordigem. Thbg. : 02.60, 14.100, 19.105, 23.10, 25.156, 26.135, 

29. 151, 34.58, 35.56, 36.56, 42.72, 46.11 ,  47.16 
cori.don Poda: 41.139 
col'l'iva.laria Kretsch. :  40.20, 41.153, 44.153 
corticea Hb.: 13.95, 14.12,40, 19.52,141, 26.133, 31.10, 39.11,  

41 .45, 45.85 
coryla•ta Thbg. : 13. 137, 14.158, 20.11,  21.10, 22.35, 25.158, 26. 139, 

27.22, 29.32, 30.73,124, 35.71, 39.127, 44.46, 48.92 
albocrenata Curt. (effusaria Stdgr.) :  26. 139, 27.22, 29.32, 

44.46 
coryli L. :  09.95, 13.94, 14.39, 16.41, 18.43, 19.49,127, 22.61, 27.21, 

35.70, 37.56, 48.91, 52.29 
cossus L. (lign:ipercla F.) :  03.51,60, 13.143, 14.16, 15.30, 21.58, 

32.18,59, 40.52, 47.103-04, 49.40,120 
costaestrigalis Stph. : 19. 19,131, 20.22, 31 .135, 33.134, 36.56, 

38.31, 39.08,40,123, 42.56, 46.11  
costosa H w . :  08.58 
crabmnifoHnis Lewin : 22.81, 23.12, 26.143, 45.134, 52.30 
craccae F. :  31 .83, 52.62,78 
cmmerella F. :  30.20 
cmssi.orella Brd. :  37.87, 40.52 
crataegana Hb.: 30.09 
crataegata L. :  se: luteolata L. 
crataegella L. :  30.23-24 
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crataegi L. (Aporia): 02.12, 03.23, 11 .21,110, 12.39,61, 13.67, 
14.30,121, 16. 119, 18.41,107,151, 22.35, 25.56, 26.128, 27.20, 
33.91, 37.50, 40.146, 41.151-52,155, 43.45, 44.149, 48.90, 49.66 

crataegi L. (Trich. ) :  00.54, 07.27, 13.66,93, 15.156, 18.42,134, 
20.18, 22.09, 23.08, 26.47,83, 31.08, 37.55, 43.48, 48.94, 49.32, 
50.48, 51 .45, 52.92 

crataegi Zell .  (Bucc.) :  44.144 
crepuscularia Hh.:  03.26, 12.102, 13.54,72,140, 14.25, 15.26, 18.48, 

20.25, 21 .52, 22.35, 25.95, 26.56,142, 27.04-07,117-21, 28.59, 
29.08(i),10,15,21,26,29,64-65, 30.71,87, 31.14,147, 39.73, 40.50, 
84, 45. 131, 49.31,78, 52. 119 

crøtacellt/lln Roessl . :  se: mariti:mwm Tgstr. 
eribralis Hb.:  se: crib nunaUs Hb. 
cribraria L. (cribrum L.) :  07.37, 21.55, 26.48, 30.34, 31 .04,131, 

32.38,117, 34.147, 35.67,130, 36.58, 37. 121-22, 38.157, 40.51, 
41.153, 46.08, 47.15,101, 52.29 

angUca Ohth . :  37. 122 
cribrella Zck . :  44.146 
cribrwn L. :  se: cribra:ria. L. 
cribrtmwlis Hh. (cribralis Hb.) :  09.96, 11 .112, 13.53,73, 15.49, 

18.46, 19.130(fejlbest.), 20.22, 21.37, 26.136, 36.56, 37. 118, 
38.120, 39.40,122, 40.19, 41.153, 42.56, 44.152, 45.67,89, 48.95 

nigrostriata Urb. :  40.19 
cr·inanensis Burr. : 30.106-07(i), 35.60-62(i),68,129, 36.54, 42.49, 

46.09, 52.92 
jutla:ncUca Hoffm. & Kn. :  35.61-62,68, 46.09 

crocealis Hb.:  41.138 
croceus Fourer. (edusa L., electo croceus Fourer. ) :  93.05-06, 

94.91, 02. 13, 03.23,30, 08.87,111, 09. 12, 13.88,129, 14.31,58, 
15.48, 18.41,107, 32.57,90-91, 33.91, 37.90, 39.08, 40.147, 46. 10, 
89-90(i),l56-57, 52.44,119 

heUce Hh. : 46.89-156-57 
pallida Tutt: 46.157 

croC'i.nella. Tngstr. (serenella Zell . ) :  17.21-22 
cucubali Schiff. (riv ularis F.) :  09.50, 13.96, 14.94, 16.42,120, 

18.44,72, 19.54, 23.136, 26.84,97, 30.71, 35.167, 39. 12, 41.46, 
45.86, 48.126 

cuculata Hfn. :  09.20, 13.71,74,126,137,147, 14.13,26,158, 16.44, 
20.09,23, 26.47,139, 31 .13, 38.120, 39.74,126, 41 .76,153, 42.90, 
44.45,65,137,153, 47.104, 52.92 

cuculatella L. :  02.59, 07.39, 13.67,141, 15.27, 16.45,118, 18.49, 
19.81 ,144, 20.26, 21.53, 22.59, 26.87, 34.21, 38.118, 40.51, 45.84, 
47. 15, 49.120 

cuculipem1.ella Hb.:  (21) .28-31, (22).72 
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cuculla Esp. : 07.32, 14.125, 15.49-50, 18. 133, 24.46-47,160, 25.156, 
26. 131, 27.23, 28.152, 30.96, 34.23, 37. 121, 41.41, 44.150 

culicifo1'mis L. :  03.60, 08.70, 13.143, 15.30, 21.57, 36. 149, 43.155, 
44.61, 45.134 

cultra1'ia F.: 07.30, 13.93, 14.38, 18.136, 22.35, 37.56,89, 47.109, 
48.91,135 

cup1'eella Thbg. : 15.155, 21.27 
cupriacellus Hh.:  (21) .14 
cursoria Hfn. :  13.36,95, 14.40, 16.42, 18.43, 19.51, 20. 19, 23.09, 

24.160, 26.46-47,84,132, 31 .10,16, 35.60,68,167, 39.10, 41 .45, 
46. 13, 48.57,94, 50.98 

obscU?·a Stdgr. : 18.43, 50.98 
sagittata Stdgr. :  18.43 

curtula L.: 07.33, 09.95, 12.63, 13.92, 14.36, 18.133, 19.04,144, 
20.18, 26.83, 27.154, 37.91, 41.41, 45.85, 52.92 

cu1'Vatu.la Bk11 . :  07.30, 13.93, 14.12,38, 18.136, 19.144, 20.18, 21 .11,  
22.61, 25.95, 26.132, 28. 153, 30.71-72, 37.56,89, 38.50, 39.73, 
45.85, 48.91 

wspis Hb. : 13.147, 14.39,119, 16.67, 17.60, 18.43, 19.23-24,49, 
26.132, 30.72, 31 .09, 36.52, 37.56, 38.51, 41.43 

cyanomelas Dbld. & Hew. :  32.23 
cydippe L. :  se: aclippe L. 
cynthia Dru. :  06.23 

D 

clahl-ii Hb. : 13.45,74, 14.40, 16.65, 18.43, 19.51, 23.09, 26. 132, 
30.72, 31 .09, 39.10, 41 .45, 47. 101, 52.92 

clalecarliana Gn. :  19.20, 21.15 
clanica Car. :  28.61 (vist fejlbest . )  
clapUclice L . :  02.12, 03.23, 08.111 ,  09.53,110, 11 .06,34, 13.74,88, 

14.12,23,30, 15.48, 18.63,107, 26. 128, 36.45, 37.51, 40.115,146, 
41.144, 45.83, 46.158, 48.86,90, 49.66, 52.29 

clasaracla: 32.69 
clebiliata Hb.:  09.19, 12.88, 13.67, 14.88,159, 16.44,160, 18.48, 

20. 13, 26. 141, 31. 136, 40.49, 45.65 
. 

clecentella H. S . :  39.33-34 
cleceptoria Sc. : 14.125, 16.31, 19. 19,105, 36.56, 37.117, 42.54, 

44.152, 47.94, 48.32 
de c o rata Schiff. ( violata Thbg. decomta): 19.134, 31.07,132, 

32.38, 35.56, 39.124,144, 40.52 
clefoUari.a L. : 08.84, 13.67,140, 15.26, 21.51, 26.47-48, 30.123, 

40.50, 48.57,93, 51.41 
irtvariabilis Warn. :  51.41,43 

clegenerana Hb. :  26.87 (fejlbest. f. revayana Sc.), 35.67(i) , 36.58 
dømarniana F. R: 14.125 
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demaryella Dup. :  17.21-22, 30.20 
denotMa Hb. (ca:m.panulata H. S . ) :  15.49-50, 17.22, 18.21, 19.19, 

20.12, 26.140, 31.14, 36.45,57, 37.120, 39. 128, 44.48,66, 50.47 
dental·is Schiff. : 26.87 
dentina Esp. ( nana Hfn. ) :  13.98, 14.93, 19.53, 27.22, 30.71, 37.91, 

39.11,  43.47 
deplana. Esp. :  07.38, 12.56, 13.142, 15.29, 21 .56, 27.154, 31.15,135, 

36.58, 40.51, 47.15, 48.86,90, 51.45 
depimcta L. :  13.95, 14.24, 19.51, 26.132, 31 .09, 35.56, 36.52, 

38.119, 39.10,39, 41.45, 42.90 
derasa L. : 00.55, 07.34, 09. 17, 11 .22, 12.88, 13.111, 14.102, 17.60, 

18.18,22,46, 19.63,131,141, 20.22, 22.09, 26.48,85, 38.157, 39.123, 
42.56, 48.91 

derasana Hb.: 36.44 
derivalis Hb. :  16.31, 19.130, 39.122 
derivata Sclillf. (n'igrofasciaria Goeze): 11 . 113, 13.137,153, 14.119, 

158, 20.11 ,24, 22.80, 26.86,140, 31. 13, 33.91, 38.50,95, 39.127, 
42.90, 44.46,154, 45.90, 49.32 

designata Rott. :  13.37,147, 14.153, 15.119, 17.87, 20.09, 22.35, 
26.139, 30.72, 31.13, 34.129, 37.89, 39. 126, 42.90, 44.45, 47.16 

desperatella Frey . :  (21) .04 
deversaria H. S . :  31 .131 (i) ,l33-34, 39.124 

m.aritim.ata Gn. :  31.131 (i) ,134 
clia L.: 41. 139 
dianthi H. S . :  (21) .13 
dibeUana: 30.15 (= enten robustana Chr. el. scirpiolana Pierce) 
dictaea L. :  se: tremula Cl. 
diotaeoicles Esp. :  07.32, 09.17, 11 . 111, 12.62, 13.56,147, 15.156, 

18.42,132,153-54, 19.23, 21.37, 22.80-81, 25. 147,154,158, 26.83, 
131, 30.72, 31.08,135, 37.54, 38.119, 41.41,153, 45.135, 48.91, 
52.92 

cUcty·nna Esp. :  02.19, 13.89, 14. 119, 15.126, 16.120, 18.109, 21 .11, 
34. 102, 36.43, 37.51, 39.05, 40. 148, 41. 124, 42.111, 44.149, 45.48, 
46.90-91, 47.35 

ab. :  46.90-91(i) , 47.35(i) 
didyma Esp. :  se: seca.Us L. 
diclymata L.: 13.136, 14.158, 15.153, 20.09, 26.48, 30.108, 39. 126, 

48.92 
cUederichsiella E. Her . :  24.97 
ditfin-is L. :  44.15 
dilectella Zell . :  17.22 
diluta F. :  07.34, 12.63, 13.57,66,74,111,  19.131, 38.95, 41.154, 

43.145, 44.150, 47.101 
clilutaria Hb.: 43.15 (fejlbest. f. fusco venosa Goeze) 
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dilutata Schiff. (nebulata Thbg.) (= alle 3 Opori.n·ier ! ) :  13.67,137, 
14.158, 20.09, 26.48,139, 27.153, 30.01,73, 44.45 

dilutata Schiff. (nebulata Thbg.) :  30.01-08(i),l23, 36.57, 39.126, 
44.45,154, 48.92, 52.112 

obscurata Stdgr. :  30.06 
cWu.tella Hb. : 49.80 
dhn:idiata Hfn. :  09.96, 13.111 ,  14.103, 18.73, 19.133, 35.129, 

37. 119, 39.123, 47.104, 48.92 
dhni.cUella Schiff . :  19.20, (22).71 
dipsacea L. :  02.60, 03.25, 11 .112, 12.50,125, 13.37,109,147, 14.100, 

18.46, 19. 105, 20.21, 23. 10, 26.46,85, 31 .11 ,  35.20,65,123,129, 
36.127, 38.01-12(i), 39.08,112,121, 40.81,116, 41.154, 42.54,78, 
91-93(i), 44.152, 46.09, 48. 137, 51 . 153, 52.92 

cUscordella Zell . :  08.58 
dispar Hw. : 37.17-22,123, 38.118,121, 40.20, 41.139,150,152, 44. 16 

ba.tavus Obth. :  37.20 
ru.Ultts Wernb. :  37.17-18(i),20-22,123, 38.118,121, 40.20, 

41.139,150,152, 44.16 
dispar L. (Lym.) :  13.66, 18. 134, 23.98, 31.03,131, 36.52, 37.55, 

39.09, 40.52, 41.13, 45.135 
disism:iUs Knoch: 11 .13,111, 13.36,96, 14.93, 16.42, 17.138, 18.44, 

19.53, 20.19, 25.95, 30.73, 31 .10, 39.11,  47.104, 48.91, 50.97 
w-laUnwn Esp. :  31 .10, 39.11  

dissol11.ta Tr. :  13.66,147, 19.04,98-99, (22).85-88, 26.134, 36.54, 
40.17, 42.50, 45.88,135, 52.30 

arundineU Schmidt: 13.147, 19.04,98, (22).85-88, 26.134, 
36.54, 42.50, 45.88,135 

distinctaria H. S. (constrictata Guen.) :  15.48 (fejlbest. f. p i:Jn-
pinellata Hb.), 43.131-32 

disUnetus H. S . :  (21).06 
distingu.enda Hein. :  24.98 
ditmpezitun Bkh . :  38.13(i),l4,16,115,119, 41 .44 
diversa Glitz . :  33.131 (forholdet til obliq uella Hein. er uklart) 
diversmw Hb. : (22).70 
divisa Esp. mptricttla Hb.:  19.54, 31.05,132, 39.12, 40.118, 41.13, 
dodonea Stt . :  34.123(i) 
dodoneata Gn. : 13.56,138,148, 14.159, 18.48, 20.13, 21.13, 26.86, 

27.23, 31 .14, 39.128, 52.92 
dolabm1·ia L.: 09.96, 13.139,148, 15.25, 16.45, 17.138, 18.48, 

19.142, 20.16,25, 21 .13, 23.11 ,  27.21-23,153, 30.73, 36.43, 37.89, 
91, 40.49, 48.93 

do.m.inula L. :  07.37, 11 .113, 13.85,142, 14.24,88, 15.50, 18.22,153, 
21 .55, 22.58, 25.55, 26. 142, 36.127, 40.51, 45.133 

dor-ilis Hfn. :  se: tityrus Poda 
dotata auctt. : se: pyraliata Schiff. 
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dromedarius L. :  07.32, 09.95, 13.92,145,149, 14.36, 18.42,132, 
20. 18, 22.61, 25.158, 28.153, 32.36, 35.32,70-71, 37.54, 45.85, 
48.91, 52.22,92 

dryas Sc. :  41. 139 
dubitata L. :  00.58, 11 .23,113, 12.50, 13.46,65,136,147, 14.157, 

17.139, 19.136, 20.23, 21.37, 22.61, 26.138, 31 . 13, 39.125, 42.90, 
43. 147, 45.90, 47.16 

dulcella Hein . :  39.151-52(i) (vist fejlbest. )  
dumeti L.: se :  clwm:i L. 
dwni L.: (durnwti L.): 07.27, 18.135, 19.19, 26. 131, 30.34, 41.43, 

46. 12 
dttplaris L. :  07.35, 13.111, 14.102, 16.43, 18A6, 19.63,131, 20.22, 

21.13, 30.73, 39.123, 48.91 

E 
eclusa L. :  se: croceus Fourer. 
effonnata Gn. :  (11 .113, 13.70,112,147, 14.104, 16.43, 18.47, 19.23, 

135, 21.36) (alle fejlbest. som plagiata L.) ,  27.0l-03(i), 30.31, 
31.12-13, 35.66, 36.56, 37.144, 38.157, 39.124, 41 .60, 43. 147, 
44.61,154 

egeria L. :  02.14, 11 .22, 13.85,90, 18.73,110,153, 19.04, 21.14, 22.59, 
23.08, 24.47,158-60, 25. 153-54,156, 26.129, 27.22-23,153, 32.59, 
33.56,142, 34.22,126, 35.71, 36.43,45,51, 37.89,113,116,142,176, 
38.26,95,151-52,154, 39.06,28,100, 40.135,148,155, 42.72, 44. 137, 
149, 45.84, 47.25,32,104, 48.88,90,135, 49.66, 50.48, 52.32(i) 

ab. :  38.154(i), 39.100(i), 47.32(i) 
electa Bkh. : 36.145-46 
electo L. cmceus Fourer. : se: cmceus Fom·cr. 
elegans Frey . :  23.40 
elinguaria L. :  13.67,139, 15.25, 20.16, 21.30, 22.35, 26.47, 29.05, 

30.73,87, 35.129, 40.49, 48.93 
ab . :  29.05(i) 

elocata Esp. :  36.145 
elpenor L. :  03.24,56, 07.44, 11.34, 13.38,49,91,155, 14.35, 18. 130, 

35.32, 37.54,90, 38.32, 40.151, 45.85, 48.86,91, 52.110 
elymi Tr. :  13.45,74,107,146, 14.58,97, 18.45, 19.63,99, 20.20, 23.09, 

31 . 11, 35.53-54,68, 39.14, 42.50, 45.88, 50.98 
emargana F. effractana Froel: 30. 12 
emarginata L.: 09.96, 13.112, 14.103, 19.23,133, 31 .12, 35.129, 

39.124, 44.139, 45.89, 48.92 
emortualis Schiff . :  11.09,112, 13.53,73,110, 14.101, 15.49,133, 

16.43, 18.46, 19.130, 20.22, 26.136, 27.23,153, 39.122, 42.90, 
45.67, 52.119 

epilobiella Roem. :  (22).71, 44.144 
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cricae Germ. :  03.25, 07.40, 11 .07,34, 12.64, 13.66,149, 14.37, 
18.42,133,153, 25.95, 31.08, 3L1. 147, 35.32, 37.55, 38.121, 41. 154, 
44.150, 46.04 

ericellus Hh. : 36.84 
ericetana vVestw. :  08.58 
ericetari.a Vill . :  06. 133, 13.147, 14.26, 15.27, 16.45, 17.115, 18.48, 

21.30,36,52, 23. 11, 26.47,87, 29.08, 31.14, 35.66,129, 40.51, 46.08 
(fejlopg. som pltuna:ria Schiff.), 52.92 

seandina varia Stdgr. : 23.11 ,  35.66 
ab.: 29.08(i) 

emsa.r·ia. Bkh.: 00.57, 11 .112, 12.88, 13.70,139,147-48, 14.160, 16.45, 
160, 17.138, 18.153, 19.63, 20.15,25, 22.59, 26.87,141, 27.154, 
28.152, 31. 14, 34.21, 37.113, 40.49, 45.130, 48.93, 52.36,92 

erxlebeniella F . :  (22).73,84(i), 34.38(i) 
erythrocephala F.: 02.60, 13. 108, 14.99, 19.103, 31 .136, 36.55, 

39. 16, 42.52-53, 44.13 
gla.bm Hh. :  39.16, 42.52-53 

euphorbiae L. (Sphinx): 03.56, 11 .30, 13.37-38,91,155, 14.10,35, 
127, 18.130, 36.51, 39.05 

euphorbiae F. (Acron. ) :  13.94, 14.39,71, 16.42, 17.87, 19.04,50,144, 
20.18, 23.03, 31.09, 39.09, 40.151, 41 .44, 52.92 

euphrasiata H. S . :  15.48, 16.44 (begge fejlbest. f. pimpin ella•ta. Hh.) 
euphmsyne L. :  02.18, 03.24, 09.15, 12.61, 13.89, 14.12,32,60,78, 

15.114, 16.41,119, 18.73,109, 21. 105, 22.35, 26.97,129, 34.101. 
37.89, 38. 154, 43.16, 44.149, 46.90-92, 47.13-14,31-32,35, 48.c9-
9o, 52. 111 

interl-igata Cab. :  47.31(i) 
1nelanot-ica Spul . :  46.90(i) ,92 
mdiata. Spul . :  47.35(i) 
ab. :  38.154(i), 47.13(i), 52. 111(i) 

evonym.ellwn L.: 42.110 
exa.nthønwta Sc. : 09.96, 13.138, 14.160, 20. 14, 30.73, 35.71, 38.120, 

40.49, 45.56-57, 47.104, 48.82,85,93 
unicolorata Tlich. : 45.57 
ab. :  38.120, 45.56(i) 

exclamat·ion·is L.: 13.95, 14.40, 19.51, 35.129, 39.10, 47.104, 48.91, 
50.97, 51 .141 (fejlopg. som: segetum Schiff. ), 52.48 

ab. :  51.141(i) 
exigua Hb.: 25.84, 26.45,47,134, 31 .05,16,132, 39.15 
exi.gua.ta Hh.: 13. 138, 14. 119,159, 20.13,24, 39. 128 
exoleta L.: 02.60, 13.109, 14.99, 18.87, 19.104, 26.46, 39.16, 48.91 
expalHdana H w. :  39.29 
extersaria Hb. (luriclata Bkh.) :  03.08, 11 .112, 13.54,140, 15.23, 

17.138, 21.13,52, 27.120, 29.10, 34.23, 36.58, 38.50, 44.153, 45. 131 
ab. :  29.10(i) 

exuUs Lef. : 51.42 <rortsættes) 



Største lager i Danmark af zoologiske 
Præparater til  brug ved undervisni n g  er hos 

Konservator Chr. Aaboe Sørensen, Silkeborg 
V estergad e 117 . Tlf. 297 

Yi leverer bl. a. følgende (alt i udstoppet stand og en d el 
deraf  i vore lovbeskyttede cel l uloidk asser) : Fugle, pattedyr, 
fisk, krybdyr, padder, luebs m. fl . samt kranier, skeletter, 
kasser med b i l l e r  og sommerfugle t i l  un d ervisni ng, i n sekt
kasser, spritpræparater af rødspættens og frøen s udvi k
l ing m .  m. m .  

Skal D e  købe ? -

forlang da vorl slore, illustrerede katalog, 
der bl. a. er vejledende m. h. t. skolesamlinger 

Alt ' modtages til udstopning Forretn i ngen grund!.  1884 

Den rigtige, sam menfolde l ige  
ketsjerr i ng. Let  og sol id ,  straks 
klar t i l  brug Kr. 7,-

Holger Leonild 
Frøbels All e  1 , København F 

Tlf. Fasan 2702 

Indbinding af tidsskriftet 
R i n g  eller skriv t i l  m ig, og j eg skal  
send e  Dem prøvebind og t i lbud Stort lager af nye materialer 

H E L L E R U P  B O G B I N J) E R I  
Hellerupvej 10  . Tlf. H E  3795 v/ A R N E  SØR EN S EN 

Insektkasser 
efter opgivet m ål .  Sp�ndbr�tkasser 111ed br�Uer e fter 
ønske leveres i fi neste, håndlavet udførelse. - Skriv efter prisliste 

Viceinspektør S. Johs. Sørensen 
Rosengaardsvej 29 . Odense . Tlf. 6660 



Olaf Bagers Antikvariat 
Skindergade 20 - TI f Palæ 8066 - Høbenhavn J(. 

kØlJer og sælger 
n atmhistorisk faglitteratur, tidsskrifter, leksika, ordbøger 
m. v.  på alle sprog. 

Skriv til os ! 

Besøg os, fri adgang Iil reolerne. J(a/aloger sendes på forlangende 

Ældre årgange af .• Flora og Fauna" 

fås ved henvendelse til redaktionen. 

1899, 1901, 1908 og 1919 er udsolgt og af e n  del årgange er 
kun meget få tilbage. 

Medlemmer af de foreninger, der har »Flora og Fauna« 
som medlemsblad, får betydelig rabat. 

Et restparti MOLL-plader 
udsælges for kr. 8,00 pladen a lf2 m2, 1 X 0,5 m 

G. S parre- U l r i c h  & Co. 
Studiestræde 33, København 1{ . Tlf. BY 6591 - 6513 

Insektnål e, 
sorte og hvide, minutien- og etikettestifter i fineste kvalitet 
(originale tyske) Ul billige priser. 

Svend Lyngtved Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Bagsv. 1793 

Formændene for de foreninger, der har Flora og Fauna som medlemsblad 

Jylland : Redaktør Sigfred J(nudsen, Aarestrupsvej 1 1 ,  Aarhus. 
Sjællan d : Overlærer P. K. Nielsen, Sorøgade 21, Slagelse. 

Fye n :  Lektor Niels Foged, Aa1·estrupsvej 20, Odense. 
Lolland-Falster : I nspektør G. Dybkjær, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F. 

Bornholm : Overlærer, Redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby. 

Lepidopterologisk Forening : Viceinspektør P. L. Jørgensen, 

J. C. Schiødtes vej 10, Københav n  ·F. 

Redaktionens ad1·esse : Overlæi•er Edwin Nørgaard, Vestergade 64, Aarhus. 


