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Det er en kendt sag, at Ederfugle (Somate'l'ia molUssima (L.))
- især hanner - om sommeren samler sig i mængde i det sønder
jydske Vadehav i forbindelse med svingfjersfældningen. Iagtta
gelser i det følgende viser, hvad ikke tidligere har været kendt, at
træktilgangen til Vadehavet forløber fra Østersøen via Flensborg
fjord og sideløbende hermed også noget norelligere fra Lillebælt
via Abenrå fjord. Desuden vil ses, at Sortænder (Melan:itta ·nigra
(L.)) og Gravænder (Tacloma tadorna (L.)) også vandrer ad
disse fjorde og ikke mindst ad den sydligere beliggende fjord,
Slien (J Ø r g e n s e n 1941, F r Ø l i c h 1952). Tilbagetrækkende
vade- og mågefugle opfanges ligeledes af disse fjorde.
Flensborg fjord.
Over den tilgrænsede del af Østersøen observeredes fra syd
spidsen af Als ved Kegnæs fyr d. 25. 6. 1950 kl. 19,30-ca. 21 ialt
ca. 110 Ederfugle efterhånden trækkende gruppevis i ringe
højde fra egnen ud for sydøsthjØrnet af Als, Pøls rev, mod Flens
borg fjord. De første to flokke (ca, 50+15) kastede sig på havet
ved fjordens indgang, hvorimod de øvrige (5+17+15+5+2)
fortsatte ind i Flensborg fjord; det må dog formodes, at de første
to flokke senere fulgte efter. En flok på 20 Ederfugle fløj senere
på aftenen tilbage fra fjorden mod Pøls rev. Flokkene bestod
langt overvejende af gamle hanner, men der var også enkelte
hunner iblandt; af 10 fugle var skønsmæssigt de 9 hanner. En
flok på 5 Gravænder strejfede kysten kommende fra Østersøen;
2 af 3 herværende Gravænder sluttede sig til flokken, og alle 7
trak videre ind i Flensborg fjord. 4 Storspover (Nmneni: us a.
arquata (L.)) gik ude over havet fra sydØsthjØrnet af Als og ind i
Flensborg fjord; det samme var tilfældet med 1+3+1 Storm
måger ad. (Lants c. canus L.). En Strandskade (Haematopus o.
astralegus L) gik langs kysten do. Den 8. 7. 1951 kl. 20,40-21,35
b·ak ialt ca. 75 Ederfugle forbi ved Kegnæs fyr ind i Flensborg
fjord. Hannerne, der tilsyneladende næsten var enerådende,
noteredes i mere eller mindre fremskreden fældning. 2 hanner
flØj modsat vej fra fjm'den mod Pøls rev.
Den 22. 7. 1951 kl. 20,40-21,10 passerede ialt 98 Ederfugle
ved Kegnæs fyr; heraf b·ak ialt 54 (32 o o og 22 S? S?) ind i Flens
borg fjord, andre 11, den første flok (5 o o og 6 S?S?) kastede sig
på havet ved fjordens indgang, medens ialt 33 (19 o o og 14 S?S?)

Fig. l. Oversigtskort over Flensborg Fjord.

fløj modsat vej fra fjorden mod Pøls rev. Af harmerne var blot de
færreste i en dragt, der havde nogen lighed med pragtdragten.
En flok på ca. 40 Sortænder sås i begreb med at gå ind i fjorden.
Endvidere bemærkedes på træk mod Flensborg fjord: ialt 10
Stormmåger ad., 1+1 Hættemåger ad. (La.rus r. ricUbundus L.),
1+1 Strandskader samt 2 Mudderklirer (Actitis hypoleucos (L.));
Storspove hørtes.
Den 29. 7. 1951 kl. 19,25-21,20 bemærkedes intet træk af
Ederfugle ved Kegnæs fyr. Dog sås 5 hunner, der·fløj mod Pøls
rev, samt l hun liggende på havet nær land. 1+2 Sortænder gik
ret langt ude over havet mod Flensborg fjord. Af u·ækkende
vade- og mågefugle passerede fra sydØsthjØrnet af Als til Flens
borg fjord efterhånden: ialt mindst 200 Stormmåger ad. i som
merdragt, ialt 21 Hættemåger ad. (i slidt sommerdragt, blot en i
vinterdragt), l Dværgterne (S tern a. a.. a.lbifmns Pall), ialt 15
Strandskader, 2 Spover, 3 Hvidklirer (Tringa nebula: ria (Gun
nerus)) og 4 Mudderklirer. Trækket fortsatte ind i mørket. Til
sydøsthjØrnet af Als synes de trækkende vade- og mågefugle at
komme fra ØNØ, undertiden måske mere nordøstfra, undertiden
mere østfra.
Aftenen den 23. 7. 1952 med ret hisk vind fra VNV-V kom
fuglene imidlertid ikke blot østfra og passerede forbi ved syd
østhjØrnet, til dels langt ude over havet syd herfor, men ofte
søgte de trækkende fugle fra ØSØ-Ø op til sydØsthjØrnet for at
fortsætte med kysten. Dette observeredes især hos Stormmåger,
hvoraf ialt trak mindst 200 den aften; desuden trak ialt ca. 10
Hættemåger, ialt 17 Strandskader, 1 + 1 Strandhjejler (Squata.mla
squa.ta.mla. (L.)), l Kobbersneppe (Umosa. l. Zappanica (L.)), l
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Småspove (Nu:men·ius p. phaeopus (L.)) (der dog afbrød trækket
og gik ned), l Stm·spove, l Præstekrave (Charadrius hiat-icula L.)
med 5 Ryler (Calidris alphw (L.)) +5+2 Ryler samt 5+9 Mud
derklirer. Uden vindens indvirkning ville en del af disse fugle
antagelig være blevet opfanget af Slien. Endvidere trak en flok
på 7-8 Gravænder (uden brystbånd) langs med kysten vestpå.
Liggende på havet eller flyvende (ikke trækkende) sås ialt hen
imod 30 Ederfugle. Farvandet her ved Pøls rev er iØvrigt et
yndet tilholdssted for Ederfuglene især længere hen på året.
F. eks. kan nævnes, at jeg den 20. 10. 1945 så dem ligge i tusind
tal her. Fai·vandet må således antages at tiltrække fugle fra den
vestligste del af ØstersØen. Af iagttagelserne ovenfor at dømme
kunne det forøvrigt se ud, som om de trækkende Ederfugle, der
begiver sig ind gennem Flensborg fjord, kan have nogen ulyst
ved at løsrive sig fra fourageringspladserne syd for Als; herpå
tyder antagelig de første flokkes landinger på havet ved fjordens
indgang samt forsåvidt også tilbageflyvningerne mod Pøls rev.
Over den ydre del af fjorden ved Kragesand (Broagerland)
foregik der et ret betydeligt træk af Ederfugle den 14. 7. 1947.
Sent på dagen kom jævnligt flokke østfra i ringe højde og fort
satte vestpå med fjorden; nu og da fløj nogle dog omkring eller
gik ned på havet her. Flokkene bestod langt overvejende af han
ner. Der passerede ialt godt 100 Ederfugle vestpå. En flok på 21
Gravænder kom ligeledes østfra over fjorden og fortsatte vestpå
med denne. Det samme var tilfældet med 2+2+1 Strandskader,
1. Hvidklire samt enkelte Terner, vist Fjordterner (Ster1w h .
hinmdo L . ) . Nogle højtgående Rødben (Tringa t. totanus (L.))
hørtes komme over land fra NØ; de gik derpå vestpå med
fjorden.
Ved Kragesand gik den 28. 7. 1948 i løbet af eftermiddagen
jævnlig Stormmåger med fjorden vestpå; desuden Hættemåger
enkeltvis, en enkelt Strandskade, en Sb·andhjejle, en Rødben
samt 2 Præstekraver. Ved 19-tiden gik en flok på ca. 35 Sort, ænder vestpå over fjorden; senere flØj 3 tilbage Østpå. Gendarm
C h r . N i s s e n , Gammelgab, fortalte mig, at han under patrul
jering ved Kragesand den 22. 6. 1948 og de nærmest påfølgende
dage af og til havde bemærket flokke af andefugle gående vestpå
lavt over fjorden; i flere tilfælde kunne han bestemme fuglene
til Gravænder.
Fra yderfjorden fortsætter de b·ækkende fugle ind i inderfjor
den. Herved overflyves halvøen Holdnæs, der skyder sig op syd
fra. Aftenen den 24. 7. 1952 gik f. eks. med mellemrum to flokke
på ialt ca. 60 Sortænder over Holdnæs vestpå nær fyret efter
forinden i nogen tid at have svinget frem og tilbage over Hold
næsbugten. De trækkende måger fra yderfjorden ramte også ind
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i Holdnæsbugten, ligesom iØvrigt en flok på 11 Rødben fra
Brunsnæs hage (også 4 Rødben do. aftenen den l. 7. 1952). Afte
nen den 8. 6. 1952 så B. P a l m en flok på ca. 50 Ederfugle, der
efter at have svinget frem og tilbage ved Holdnæsbugten luyd
sede ind over Lyksborg-egnen og fortsatte over inderfjorden
langs med sydkysten. Det synes at være almindeligt, at fugle
som Sortænder overflyver Holdnæs på det smalleste sted, d. v. s.
som ovenfor nær fyret; jeg har et par gange kunnet observere, at
fuglene kort efter går lavere ned og samtidig drejer nordpå. Ivien
fuglene fra yderfjorden kan dog også flyve udenom Holdnæs,
hvad måske nok er mindre hyppigt. Et selskab på 7 Terner, vist
Fjordterner, der kom over yderfjorden aftenen den 24. 7. 1952,
fulgte således fjordens bøjning ved Brunsnæs Hage mod nord. kysten af Holdnæs, alt imens de jævnligt styrtedykkede. Og afte
·
nen den 2. 8. 1947 rundede en flok på 15 Ryler pynten ved Bruns 
næs hage og fortsatte med kurs mod nordkysten af Holdnæs.
Som iagttagelsen af de trækkende Rødben fra NØ ved Krage
sand den 14. 7. 1947 antyder, kommer ikke alle trækkende fugle
til fjorden ind fra Østersøen; men fjorden får også tilgang over
land, således fra nævnte retning og ikke mindst mere østfra.
Denne tilgang finder sted indtil inderfjorden, der forløber i syd
vestlig reh1ing, og hvor endelig alt træld<et er opfanget. Tilgan
gen omfatter i første række mågefugle, men desuden jo også
vadefugle. Fra Vemmingbund kan der iØvrigt yderligere tilgå
maritime andefugle; men disse er vel som oftest oprindelig kom
met ind fra Østersøen. Ved solnedgang den 26. 7. 1952 txak såle
des en flok på 27 Sortænder fra det inderste Vemmingbund ind
over land mod V-VSV til Flensborg fjord, åbenbart nord for
Holdnæs. Og på så tidligt et tidspunkt som den l. 6. 1952 h·ak
ved solnedgang en flok på ca. 40 Ederfuglehanner ind over land
sammesteds, dog med kurs mod V-VNV tilsyneladende mod
Nybøl nor; senere på aftenen hørtes iØvrigt et par gange andre
Ederfuglehanner ude på Vemmingbund.
Sommeren 1948 tilbragte jeg nogle dage ved inderfjorden og
havde da bl. a. lejlighed til at gØre følgende i agttagelser: Ud for
Rønshoved gik den 25. 7. ved lO-tiden 6 Sh·andskader over fjor
den med denne mod SV; derpå fulgte 7 Stm·spover samt et jævnt
træk af Stormmåger enkeltvis og desuden en enkelt Terne. Kl.
19-19,30 passerede der ialt ca. 500 Sortænder. Først kom en højt
gående bueformation på ca. 100 Sortænder over fjorden; den
passerede Kohagen (mellem Kollund og Sønderhav), og flokken
svingede derpå i længere tid ubeslutsom frem og tilbage i Kol
lund-området. To lignende buer Sortænder fulgte efter, og der
var nu ialt tre rundtflyvende flokke i Kollund-området; omsider
forsvandt fuglene i en vestlig retning. Derefter fulgte med mel-
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lemrum to lignende buer Sortænder med fjorden ud for Røns
hoved og til Kollund-området. To Ederfugle fulgte med en af
Sortandeflokkene, medens en tredie Ederfugl h·ak for sig. Lige
som om formiddagen foregik der atter jævnt træk af Stormmåger
enkeltvis samt en enkelt Terne. Trækket af Sortænder og Eder
fugle foregår iØvrigt specielt sent på dagen; således observeredes
også andre aftener h·æk af disse over fjorden i området Røns
hoved-Sønderhav: Den 18. 7. h·ak en bueformation på ca. 50
Sortænder i retning mod Kohagen. Den 19. 7. h·ak en flok på 7
Ederfugle. Den 20. 7. trak en bueformation på ca. 50 Sortænder
og en flok på 25 Ederfugle. Den 24. 7. h·ak en bueformation på
ca. 100 Sortænder og en flok på 6 Ederfugle; Sortænderne vendte
ubeslutsomme om ved Kohagen og fløj tilbage med fjorden,
hvorimod Ederfuglene fortsatte. Og den 26. 7. fulgte en buefor
mation på ca. 80 Sortænder til Kollund-området, hvor de i læn
gere tid svingede ubeslutsomme frem og tilbage.
Trækket af mågefugle kan ofte være ret betydeligt i inder
fjorden, og dette foregår jo ligesom trækket af vadefugle ikke
blot specielt sent på dagen. Ved Kohagen kunne den 24. 7. kl.
8-9 noteres jævnt, til tider ret stærkt træk af Stormmåger og
ligeledes konstant, jævnt træk af Terner (Fjordterner og måske
også Havterner (Sterna paradisaea Pontopp.)). Fuglene gik som
regel over fjorden, delvis langt ude, følgende dennes sydvestlige
forløb (som også i det følgende). Ind imellem kom to flokke på
ialt 15 Storspover; og langs kysten gik efter et kort ophold på
tangen 4 Rødben med 2 Ryler + 2 Rødben. Over fjorden sås en
flok på ca. 15 i\iludderlclirer, måske trækkende; en Hvidklire
hØrtes. Den 23. 7. noteredes sammesteds ved 9-10 tiden jævnt
h·æk af i alt fald Fjordterner, Stormmåger og i nogen grad Hæt
temåger. Langs kysten trak desuden 1 + 1 Strandskader, l Strand
hjejle samt enkelte Præstekraver, hvoraf en ansamling på ca. 10
havde taget ophold på stranden. Ved 16,30-tiden noteredes jævnt
træk af Stormmåger og Hættemåger over fjorden ud for Røns
hoved. Dette var atter tilfældet ved Kohagen ved 20-21-tiden,
hvor der tillige foregik et konstant jævnt træk af Fjordterner;
heriblandt bemærkedes en enkelt Havterne. Over fjorden hørtes
desuden Stm·spove. Fra vadefugletrækket i 1948 skal yderligere
nævnes et par spredte notater: Form. den 19. 7. h·ak over fjorden
ud for Rønshoved bl. a. en flok på 7 Ryler samt 2 Kobbersnepper
sydvestpå. I samme retning trak en flok på ca. 40 Strandskader
form. den 26. 7.
Vedrørende trækkets videreførelse i inderfjorden skal jeg her
efter fremføre nogle notater fra 1952: Ved solnedgang den l. 8.
passerede en flok på ca. 40 Sortænder ret højt med fjorden forbi
ved Kohagen. De fortsatte mod vestbredden af fjorden ikke langt
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Fig. 2. Udsigt over Flensborg Fjord fra Rønshoved. Til venstre Okse
øerne og længst i baggrunden fjordens vestbred, hvor trækket i egnen
ved Kobbelmøllebugten forløber ind over land.

fra Kobbermøllebugten, hvor de i nogen tid svingede frem og
tilbage for derpå atter at vende om og flyve tilbage med fjorden.
l+7 Gravænder (vist alle uden brystbånd) passerede ligeledes
med fjorden forbi ved Kohagen i samme retning. På grund af
nedsat sigtbarhed gled fuglene mig efterhånden ud af syne, men
de kom dog ikke tilbage. I samme retning gik 4 Sb·andskader og
vist også 3 Ederfugle; senere fløj 7 Ederfugle modsat vej. Måge
trækket var ret svagt og foregik over kysten.
Med fjorden ved Kollund gik aftenen den 3. 8. bl. a. en bue
formation på ca. 100 Sortænder ret højt mod vestbredden, hvor
de over fjorden ved Kobbermøllebugten svingede frem og til
bage i 20 minutter, indtil de kl. 19,50 begav sig ind over land ved
Vandslev (Wassersleben) i VSV-V reh1ing. En anden flok på ca.
150 Sortænder, Øjensynlig bestående af to buer eller kæder, var
imidlertid kommet til og manØvrerede samtidig med den første
flok frem og tilbage over fjorden sammesteds. Det lod sig imid
lertid ikke gØre at fastholde begge flokkene i kikkerten på een
gang. Kl. 20,30 befandt jeg mig ved Kobbermøllebugten og
havde da en flok på ca. 75 Sortænder for Øje; disse manøvrerede
frem og tilbage over fjorden i temmelig stor højde, indtil de kl.
20,45 forsvandt ind over Vandslevegnen mod VSV-V; det var da
blevet ret mørkt. Den 17. 8. gik ved 19,30-tiden en flok på ca. 30
Sortænder direkte fra fjorden ind over land ved Vandslev mod V
uden forudgående flugtmanøvre.
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Et par notater fra 1953 skal yderligere fremføres: Efter solned
gang den 28. 6. kom en buefonnation på ca. 70 Ederfugle fulgt
af 3 Gravænder med nordbredden af fjorden fra Kollund, over
fløj Kobbermøllebugten og fortsatte ind over Vandslev mod
VSV-V. Og om aftenen den 23. 7. gik en flok på ca. 18 Ederfugle
i samme retning mod Vandslev og en flok på ca. 40 Sortænder
lidt længere ude over fjorden. Også mågefuglene begiver sig ind
over land i Vandslevegnen - aftenen den 17. 7. 1953 foregik der
f. eks. et konstant, jævnt træk af Hættemåger (ad. i yngledragt) i
spredte grupper (ialt omkring 100 fugle) ind over Kobbermølle
søen og Øjensynligt videre med Kmsåen, der forløber mod NV,
hvorimod mågetrækket aftenen den 28. 6. 1953 forløb ind over
Vandslev mod VSV-V - og det samme turde gælde vadefuglene.
De fugle, der h·ækker nærmere sydbredden af fjorden, vil dog
muligvis nok ramme sydligere.
Trækket fra Flensborg fjord har kunnet videreføres med føl
gende tilfældige iagttagelser i Frøslev-egnen aftenen den 21. 6.
1948: Ved 19,30 tiden gik en flok på ca. 60 Skarver (Phalacro
comx cm·bo (L.)) i bueformation over Frøslev Plantage vest for
Frøslev by i støt, retlinet flugt mod V-VSV. Ved 20,30 tiden sås
på temmelig stor afstand en kile på ca. 10 andefugle, efter alt at
dømme Gravænder, gående vestpå over den nordligste del af
Frøslev plantage. Endelig sås ved 22-tiden en flok på 40-50 Sort
ænder i bueformation gående ret lavt og på nært hold over
Fårhus mod V-VNV.
De trækkende vadefugle i Flensborg fjord har åbenbart tid
ligere haft gode rastemuligheder ved »Batteriet« ved indløbet til
den daværende Flensborg havn. Således anfører K j æ r b Ø l 
l i n g (1852) følgende forekomster her: Selning (Cmceth:ia alba
(Pall.)), nedlagt den 5. 8. 1832 og 10. 8. 1836 (p. 284). Islandsk
Ryle (Calidris c. canutus (L.)), hyppigt forekommende i sommer
og vinterdragt (p. 277). Kobbersneppe, nedlagt (p. 295). Strand
hjejle, truffet hyppigt i august (p. 422); ligeledes er Sortgrå Ryle
(Caliclris m. mari#ma (Briinn.)) nedlagt 4 gange i vintertiden (p.
278). Også Krumnæbbet Ryle (CaUd1·is ferrugineus (Pontopp.))
anføres som nedlagt ved Flensborg, således den 23. 7. 1828 og
den 19. 7. 1833 (p. 279), samt 5 stk. i havnen den 12. 7. 1880
( E r i c h s e n og P a u l s e n 1882, p. 97). Ifølge disse (1883,
p. 66) vides Rylen bl. a. at have været hyppig i Flensborg havn
den 25. 8. 1881.
Dette vadefugleliv her er dog naturligvis forlængst en saga
blot. Om Rylens forekomst ved Flensborg fjord anfører E m e i s
(1936, p. 384), at der altid kun optræder mindre flokke på indtil
to dusin. På Holdnæs har denne bl. a. noteret Selning, således 3
fugle d. 25. 8. 1935 (p. 386). Vedrørende rastende vadefugle skal
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jeg iØvrigt fremføre nogle notater fra Kegnæs på Sydals. Ved
Rartsøen noteredes den l. 9. 1946 bl. a. 13 unge Brushøns (Philo
m.achvs pu.gnax (L.)), 3-4 Tinksmede (Tringa glareola L.), 5 Kær
løbere (Umicola f. foleineZlus (Pontopp.)) og 2 Kobbersnepper.
Den 30. 8. 1947 sammesteds bl. a. 4 Kobbersnepper, 2-3 Mudder
klirer, 2-3 Tinksmede og l Dværgryle ( Ca.Helris m:inu.ta (Leisler));
en Kjove (Stercocarius parasiUcus (L.)) fløj over ved søen efter
nogle Stormmåger. Sanune dag ved Hjortholm sø bl. a. set l ung
Sortklire (Tringa erythropus (Pall.)), 2 Hvidklirer, l Rødben,
3 Islandske Ryler, ca. 15 Ryler, 2-3 Præsteleraver og ca. 17 Horse
gøge (Capella g. galUnago (L.)). Den 6. 9. 1947 noteredes samme
sted bl. a. godt 20 Ryler, 7 Islandske Ryler, 6 Hvidklirer, 4-5
Præstekraver, 4 unge Brushøns og 17 Horsegøge (på samme sted
som den 30. 8.). Ved HartsØ bl. a. set 3 unge Dværgryler, 2 unge
Brushøns, 4-5 Tinksmede og 3-4 Mudderldirer. - Storspoven
synes ikke at optræde i større tal ved Flensborg fjord; den 17. 8 .
1947 s å jeg dog en flok på ca. 90, der fløj Østpå ved Sønderhav,
efter at 9+9 forinden var gået mod NV og VSV her.
Trækket af Rødben ved Flensborg fjord kan antage større om
fang end de få notater ovenfor giver indh·yk af. Således havde
jeg lejlighed til at gøre følgende tilfælelige iagttagelser ved søn
derhav i 1943: Aftenen den 12. 7. kom med mellemrum 3-4 større
flokke på ialt mindst 100 Rødben om ikke mere h·ækkende ret
lavt ude over fjorden forbi ved Okseøerne på vej inelad fjorden.
Den 14. 7. set 15 Rødben flyvende langs kysten og 10 på Store
Okseø. Den 15. 7. gik 6+10 Rødben med kysten syclvestpå. Den
16. 7. set 6 Rødben på Store Okseø. Om Rødbenens forekomst
ved Flensborg fjord nævner iØvrigt E m e i s (1936, p. 386), at
man fra begyndelsen til midten af juli unelertiden kan se arten
sammen i stØrre tal, hvilket sættes i forbindelse med et på denne
tid stedfindende stærkere h·æk, der også anføres at være kon
statm·et for Øst-Holsten ( L u n a u 1933). Røclbenh·ækket er
dog selvsagt også mærkbart på et væsentligt senere tidspunkt
ved Flensborg fjord. Således anfører P a u l s e n (1888, p. 549)
arten som stærkt trækkende ved Flensborg den 3. 8. 1886. Og til
slut skal endelig blot nævnes, at jeg den 2. 8. 1947 så 15 Rødben
rastende ved fjorden ved Nejsmølle sammen med en Sh·andhjejle.
Åbenrå fjord.
Ligesom Flensborg fjord opfanger de trækkende fugle og
leder disse videre, er dette også tilfælelet med denne fjord. Fug
lene kommer her i reh1inger fra NØ til mere østfra, hvilket nær
mere betegnet vil sige fra Haderslev næs, fra nordkysten af Als
og for de maritime andefugles vedkommende fra det mellemlig
gende Lillebælt. Den ca. midtvejs ude beliggende Holst banke
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skal således være et yndet tilholdssted for navnlig Sortænder.
R. H a u g å r d, Nordborg, så f. eks. disse fugle opb·æde her i
ariseligt tal (»hundredvis« ) den 11. 9. 1949, dels liggende på
havet, dels flyvende omkring. Og Ederfuglene kan senere på året
bl. a. optræde i stort tal i farvandet umiddelbart nord for Als;

Fig. 3. Oversigtskort over området fra Haderslev til
Aabenraa Fjord.

den 17. 10. 1948 så jeg f. eks. mindst 1000 ved Trane Sand, over
vejende hanner.
Vedrørende b·ækkets tilgang til Abenrå fjord skal jeg fremføre
følgende: Ved nordspidsen af Als (Tontoft nakke) foregik der
aftenen den 27. 7. 1949 et konstant, jævnt træk af Stormmåger
med kysten vestpå; desuden b·ak do. l Dværgterne, l+ 2 Fjord
terner, 10+4 enkelte Rødben, 8+2 Strandskader, 2 Storspover
samt 1+2+2 i\iludderklirer.
Flere gange kunne noteres, at fuglene ramte kysten her
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ved Tontoft nakke fra ØNØ-Ø. 4 Gråænder (Anas p. platyr
hynchos L.) fortsatte i modsætning til de øvrige fugle ind over
land. Fra nordkysten af Als ledes de h·ækkende fugle for en
stor del ind i Abenrå fjord via de høje skrænter ved Varnæs
hoved ved fjordens indgang. Fuglene passerer da forinden nord
vestpynten af Als, hvor der iØvrigt findes rastemuligheder ved
HellesØ og Lønsømade; en mindre tilgang af træk vil muligvis
endnu slutte sig til her kommende fra Stegs vig. På Haderslev
næs findes der gode rastemuligheder for de h·ækkende vadere
m. m. ved Bankel sØ og Revshale noret. Sidstnævnte sted h·ak fra
Revshalen sent på eftermiddagen den 11. 8. 1947 11 Viber (Va
nellus vanell-us (L.)), en højtgående bølge Præstekraver, 11 højt
gående Rødben og 2 Småspover ud over havet mod SV mod
Barsø. Trækket fra Revshalen er dog ikke altid så sydvestrettet;
en flok på 8 Spover, der var gået ud her den 3. 8. 1947, bøjede
således af mere vestligt mod Sønderballehoved-Diernæs bugt.
Langs skrænterne ved Halk hoved foregik der formiddagen
den 31. 7. 1949 et jævnt h·æk af Stormmåger og Sølvmåger (Larus
ærgentatus Pontopp.) mod Revshalen; 3 Gråænder gik forøvrigt
samme vej længere inde over land. Den 19. 8. 1951 kunne jeg
med iagttagelse fra Knudshoved på LØjt videreføre trækket af
i alt fald m åger fra Haderslev næs via Barsø. Ved 17-30-tiden
trak således en bølge på 6-8 måger fra sydøstkanten af BarsØ ind
i Abenrå fjord; noget senere fulgte 2-3 samme vej. Iagttagelse
fra det sydligere beliggende Skærrev ved den ydre del af fjorden
den 6. 8. 1950 var dog noget mere resultatrig. I løbet af efter
middagen fra kl. 16,15 rundede med pynten på vej ind i fjorden
mod VSV 3+1 Sh·andskader, 2+7+1 Mudderklirer, 1 +2+4
Stormmåger, 3 ikke nærmere bestemte måger samt en terne;
Rødben hørtes en enkelt gang.
Efter ovenfor at have berørt tilgangsvejene for trækket til
Abenrå fjord skal jeg herefter fremføre nogle iagttagelser fra den
inderste del af fjorden: Ved Styrtom nær sydbredden observere
des den 2. 7. 1950 kl. 19,30-21 ialt følgende fugle h·ækkende fra
fjorden ind over land: 7+4 Strandskader mod VSV, 7+3 Storm
måger med sydkysten og mod hhv. VNV og V, 1+3 Hejrer
(Anlea c. cinerea L.) mod VSV + 2 mod V, 2+1+1 Storspover
mod V, 1 + 1 Vibe med sydkysten og mod hhv. VNV og V samt
5 Gravænder, der var uden brystbånd, mod VSV.
11 Ederfugle, der i længere tid havde ligget på fjorden,
gik på vingerne; efter nogen tids rundtflyven var de for
svundet, vist ind over land; hannerne var i overtal og i begyn
dende fældning. Senere viste en anden flok Ederfugle på om
trent samme stØrrelse sig længere ude over fjorden, men disse
slog sig ned på havet her. Vinden var frisk NV, hvilket måske i
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et par tilfælde kan have bevirket, at fuglene gik mere op imod
vinden, således hos Vibe og Stormmåge. Den 14. 7. 1951 gik kl.
19,55-21,35 sammesteds 3+4 Strandskader ind over land, de
sidste mod V-VSV, samt l+ l Stormmåger +4+2 ikke bestemte
måger + en terne mod SV-VSV. Rødben hørtes. Kl. 21 kom en
flok på 11 Ederfugle flyvende ind ude fra fjorden og fløj en tid
lang omkring; en flok på 14 Ederfugle, der havde ligget længere
inde på fjorden, gik med op på vingerne, og kl. 21,15 b·ak endelig
alle Ederfuglene i b·e flokke samtidig ind over land mod V-VSV.
Aftenen den 6. 8. 1951 trak bl. a. en flok på ca. 25 Sortænder fra
fjorden ind over land mod VSV. Og aftenen den 13. 8. 1949 svin
gede en flok på ca. 100 Sortænder i længere tid ubeslutsom frem
og tilbage over den inderste del af fjorden inden trækket ind
over land.
B Ø r g e P a l m så aftenen den 13. 6. 1952 en flok på 30
Ederfugle begive sig ind over land fra Abenrå fjord mod SV eller
VSV for kort efter at dreje mod S, utvivlsomt mod Hostrup sø.
En flok på 40 Eclerfuglehanner, der er set på b·æk over Tinglev
mose mod VSV aftenen den 7. 6. 1949 ( B e h r e n cl s og P a l m
1950), er således Øjensynlig kommet via denne sø. I samme for
bindelse bør man dog måske næppe lade den mulighed upåag
tet, at træk af Ederfugle fra Flensborg fjord via Vemmingbund
Nybøl nor eventuelt også vil kunne forløbe den vej. Af andre
Ederfugleiagttagelser fra Tinglevegnen kan jeg iØvrigt nævne
følgende fra min dagbog: Den 18. 6. 1950 passerede der ved
21,20-ticlen en bueformation på 54 hanner på direkte træk mod
ca. V over TerkelsbøJ mose. Og den 7. 6. 1952 passerede ved
20,20-ticlen en bueformation på ca. 30 (med undtagelse af en
hun alt hanner) mod VSV-V sammesteds.
Ved den inderste bred af Abenrå fjord kan de rastende fugle
undertiden hobe sig op. Aftenen den 12. 8. 1951 ved lavvande og
i bygevejr lå mågerne i hundredvis langs kysten fra Styrtom til
Abemå; det var Hættemåger (ad. i vinterdragt og juv.) samt
Stormmåger (flest ad.). Trækket af måger ind over land var blot
svagt: 4 enkelte ved Styrtom. Ved Skelbækkens udløb sås ialt 4
Rødben, l Ryle, 2 Strandskader, l Præstekrave, 10 !vludderklirer
og 2 Hvidklirer. De to sicls h1ævnte b·ak kort efter ret højt ind
over land mod SV-VSV. Ved Sønderstrand nær Abenrå fourage
rede en Storspove; sammesteds ca. 10 Rødben ved lavvande den
13. 7. 1952. (Se også A s m u s s e n 1951.)
Vedrørende de rastende fugle i tilgangsområdet for trækket
til Abenrå fjord skal jeg herefter fremføre nogle notater: Ved
LØnsømacle den 26. 7. 1949 noteredes bl. a. ca. 15 Ryler, l Tem
mincksryle (Calidris tem:m:inckH (Leisler)), 10 Rødben, enkelte
Mudclerklirer, flere Præstekraver, 5-6 HorsegØge og ca. 50 Viber.
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Foruden de førnævnte trækkende fugle fra Hevshalen (Haderslev
næs) den 11. 8. 1947 noteredes samme dag desuden af rastende
fugle på denne lokalitet: Vibe, ca. 200. Hyle, ca. 15. Småspove,
3-4. Hvidklire, ialt ca. 20. i\iludderldire, flere. Hødben, ialt ca. 20.
Kobbersneppe, 2. Klyde (Recu.ruirostm a. avosetta L.), l. Sten
vender (Arena: ria ·i. interpres (L.)), l. Hjejle (PlHvial-is apricaria
(L.)), l blandt Viberne. Strandhjejle, l. Strandskade, 4. Præste
krave, hyppig. Stormmåge, ca. 60. Splitterne (Sterna. s. sand
vicensis Latham), enkelt. - Den 5. 8. 1947 noteredes samme
steds: Hyle, ialt ca. 60. Kærløber, l. Hvidldire, ialt godt 15. Sort
klire, 2 juv. Småspo\re, 3. Strandhjejle, 2. Bødben og Sh·andskade
i mindre tal. Mudderklire og Præstekrave ret hyppige. Kjove, l
flyvende over. Splitterne, 4-5. Dværgterne, 2-3 o. s. v. Den næste
dag var bl. a. staclig Kærløberen og de 2 Sortklirer på lokaliteten.
Af nye arter noteredes: Brushane, 2 juv. Selning, l i sommerdragt
samt l Tinksmed. Den 25. 8. 1935 havde jeg bl. a. lejlighed til i
l ængere tid at iagttage 3 unge Odinshaner (Pha.la.mpus loba.tus
(L.)), der svømmede rundt på Noret her.
Ved Bankel sØ noteredes den 9. 8. 1947 følgende: Vibe, ialt
ca. 500. Brushane, 3 juv. Mudderklire, ialt 10. Hødben, ialt ca. 15.
Hvidklire, ialt ca. 15. Kobbersneppe, l. Strandhjejle, 2. Strand
skade, 10. Præstekrave, godt 10. Storspove, 2 ( + 2 mod V-VSV
+ 3 mod S). Dværgterne, flere. Andre lignende iagttagelser kun
ne nævnes fra denne lokalitet. Sammen med de to nævnte lokali
teter på Haderslev næs må også nævnes Øen ÅrØ, hvor der findes
lignende gode rastepladser, således bl. a. ÅrØ kalv. Ved betragt
ningen af ovenstående notater må tages med i betragtning, at
ikl<e alt h·æklcet fra Haderslev næs bliver opfanget af Abenrå
fjord. Dette er forsåvidt allerede tidligere berørt og vil yderligere
fremgå af følgende tilfældige iagttagelser: Ivled kysten ved Kel
stri.tpstrand trak en Sh·andhjejle mod VSV-SV form. den 4. 8. og
en Hvidklire mod ca. V den 10. 8. 1947.
Andre fjorde.
Sliens betydning som trækvej er blevet fremdraget af D a n s k
F u g l e f o r s k n i n g ( F r Ø h l i c h 1952) med en trækberet
ning af J Ø r g e n J Ø r g e n s e n, Slesvig, for aftenen den 17. 7.
1943. Sortandetrækket hen over Slesvig i juli-august kan iflg.
J Ø r g e n J Ø r g e n s e n ( 1941) antage meget store dimen
sioner, stØrre end hvad man kan vente at se ved Flensborg fjord.
Slesvig-h·ækket består dog næppe blot alene af fugle, der er
kommet ind med Slien fra Østersøen.
J Ø r. g e n s e n omtaler således også muligheden for tilgang
fra Egernførde bugten; og ifølge B e c k m a n n ( 1951, p.
126) går der hyppig livligt Sortandetræk ind her. Slien må vist
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iØvrigt siges at have en gunstig beliggenhed for trækkende fugle
fra de sydfynske øer, der via det sydlige Ærø let vil kunne opfan
ges af dens sydvestlige forløb. Vindforhold kan dog åbenbart
spille noget ind her. Således ville de b·ækkende fugle, der som
før omtalt aftenen den 23. 7. 1952 passerede sydØsthjØrnet af Als
fra ØSØ-Ø mod Flensborg fjord, uden vindens indvirkning anta
gelig til dels være blevet opfanget af Slien. Fuglene syntes såle
des at gå mere op imod vinden, der jo var ret frisk VNV-V. Ved
bedømmelsen af Slesvig-trækket må sluttelig erindres, at på
grund af Sliens snævre indre vil trækket ved indflyvningen over
land fremb·æde mere samlet her, end tilfældet er hos de andre
nævnte sønderjydske fjorde.
I lighed med trækket ad ovennævnte fjorde kunne man iØvrigt
måske tænke sig muligheden af træk- i større eller mindre om
fang- også ad jydske fjorde. J Ø r g e n s e n (ibd., p. 143) berø
rer ligeledes denne mulighed under omtalen af Sortandens juli
augusttræk Følgende iagttagelser blev iØvrigt tilfældigt gjort af
R. H a u g å r d under en rotur : Ud for mundingen af Vejle
fjord lå eller flØj en hundredtallig flok Sortænder omkring den
20. 7. 1948. Næste dags formiddag fløj en flok på ca. 30 Sort
ænder over mundingen af Vejle fjord indad denne; 18 Storspover
gik forinden fra Rosenvold mod ca. SV over fjorden. Det er værd
at bemærke, at sådanne Sartandeiagttagelser lige såvel ville
kunne gøres ved f. eks. den ydre del af Flensborg fjord på
denne tid.
Om de maritime andefugles sommertræk.
Som bekendt er sommertrækket hos de omhandlede maritime
andefugle et fældningstræk, der udføres i forbindelse med den
forestående svingfjersfældning. Det er således kendt, at Eder
fugle (især hanner) om sommeren samler sig i mængde i det søn
derjydske Vadehav i forbindelse med fældningen; i midten af
juli kan deres antal ved Øen J ordsand således tælles i titusinder
( C h r i s t a n s e n 1944, p. 142). Det har derimod ikke været
nærmere kendt, at træktilgangen af Ederfugle til Vadehavet, som
jo vist i det foreliggende, forløber fra Østersøen via Flensborg
fjord og sideløbende hermed også noget norelligere fra Lillebælt
via Abenrå fjord. (Jfr. også B e h r e n d s og P a l m 1950.)
Sortændernes fældningskvarter ligger iflg. S a l o m o n s e n
(1950 og 1953, p. 136-37) langs Jyllands vestkyst, og målet for
Gravændernes sommertræk er Helgolandsbugten ( H o o g e r 
h e i d e & K r a a k 1942). De pågældende maritime andefugles
fældningskvarterer er iØvrigt nærmere anskueliggjort af S a l o m o n s e n (1953, p. 137 m. m.). Trækket af de nævnte maritime
andefugle ind over Sønderjylland foregår ganske specielt sent
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på dagen, navnlig i tiden omkring solnedgang, og foregår for
trinsvis på aftener med rolige vindforhold og god sigtbarhed.
J Ø r g e n s e n (ibid., p. 142) har dog undtagelsesvis set Sort
andeh·æk over Slesvig på et tidligere tidspunkt af dagen, således
den 5. 8. 1940, da der foregik stærkt h·æk om formiddagen og
forsåvidt atter om aftenen; endnu natten til den 6. hørtes en Sort
and trække. Den 18. 8. 1940 gik der ligeledes Sortandeh·æk hele
eftermiddagen fra kl. 13,00 til kl. 19,35; flokkene var fra 14 op til
1000 stk. ad gangen. J Ø r g e n s e n har iØvrigt kun sjældent
hørt nath·æk af Sortænder i juli-august over Slesvig. Om nattræk
af Sortænder over Sønderbm·g i sommermånederne kan jeg frem
føre flg. tilfældige notater fra min dagbog: D. 26. 8. 1942: >> l disse
nætter af og til hørt enkelte fløjt af h·ækkende ænder, således
Sortænder<< , Allerede aftenen den 22. blev iØvrigt i mørket hørt
»vingeslag af nogle trækkende ænder« . Den 2. 8. 1948 efter kl. 23
hørt nattræk af bl. a. en større flok Sortænder i øst-vestlig ret
ning. Den 12. 8. 1948 efter kl. 22,30 hørt nath·æk af bl. a. Sort
ænder (»3-4 gange hørt et par stk.«). Den 21. 7. 1949 hørtes om
aftenen i mØrket et kort Sortandeskrig. Den 31. 8. 1950 kl. 22,55
hørt enkelt Sortand. Den 27. 6. 1953 hørtes ved 23-tiden nogle
rel. svage stemmer af Sortænder, måske unge fugle, gående
vestpå.
J Ø r g e n s e n (ibd., p. 143), der gennem årene jævnlig har
studeret Sortandens sommerh·æk hen over Slesvig fra først i juli,
til det som regel ebber ud med udgangen af august, mener iØv
rigt at have konstateret, at navnlig fuglene i de første flokke i
juli falder mere i gråbrun tone, hvorimod de senere træk, navn
lig i august, falder mere i det sorte. Dette tydes derhen, at de
første for det meste er de unge fugle, hvorimod de senere h·æk
omfatter de gamle fugle, hanner samt nogle hunner, som har
fået yngelen ødelagt. Ederfuglens sommerh·æk synes allerede at
være p åbegyndt med indgangen af juni måned; det ebber Øjen
synligt ud i den sidste halvdel af juli. Trækket består i den første
tid næsten udelukkende af hanner; senere hen synes hunnernes
antal at være tiltaget, således især mod slutningen af trækket.
Det er måske muligt, at et mindre antal Ederfugle - vel især i
den sidste del af perioden for sommerh·ækket - ikke når så langt
som til Vadehavet, men forbliver på egnede lokaliteter allerede
ved den vestlige del af Østersøen for at fælde. Således kan man
i juli-august se Ederfugle, enkelte eller nogle sammen, liggende
påfaldende uvirksomme nær land ved sydkysten af Als. Såvidt
jeg har kunnet skønne, drejer det sig tilsyneladende mest om
hunner; måske kan der også her være tale om unge fugle. Man
kan forØvrigt undre ·s ig over, at Ederfuglene på sommerh·ækket i
så stort tal overflyver Sønderjylland for at nå Vadehavet, efter
som disse fugle jo om efteråret og vinteren i mængde finder gode
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betingelser blot 100 km Østligere. Som bekendt mister fældende
andefugle flyveevnen for en tid. En medvirkende årsag til det
lavvandede og på lettilgængelig næring rige Vadehavs tiltræk
Iling på Ederfuglene under fældningen kunne måske dog tillige
tænkes at være den, at fuglenes dykkeevne da eventuelt også vil
være forringet.
Trækket af J'vloseænder (Anas L.) i sommerticlen er ikke af så
maritim art, at dette f. eks. tiltrækkes væsentligt af de åbne
fjorde. Til de tidligere notater (den 31. 7. 1949: 3 Gråænder med
kysten mod Revshalen over land, Halk hoved; og den 27. 7. 1949:
4 Gråænder trækkende ind over land fra en ØNØ reh1ing, Ton
toft nakke) kan eksempelvis føjes følgende: Fra nordvestpynten
af Als gik aftenen den 17. 7. 1950 en flok på 7 ænder, vist Grå
ænder, fra nordkysten mod SV ud over havet imod Sundeved;
forinden var 9 sandsynlige Gråænder gået fra Hellesø her lige
ledes mod SV ud over havet, og om formiddagen gik også 3 op
flyvende Krikænder (Anas c. crecca L.) fra Lønsømacle mod
SV do. Antallet af trækkende Moseænder fra Hellesø mod VSV
beløb sig aftenen den 25. 7. 1949 til 3+3+1+7+5 (ingen Kril<
ænder). Fra kysten ved Kegnæs fyr h·ak aftenen den 5. 8. 1951
6 Gråænder mod SV-S og 3 Spidsænder mere mod S. Det er
muligt, at h·æk af :tvloseæncler fra det sydligste Als kan tilh·ækkes
af Slien, der jo vides at opfange træk af Spidsænder (jfr. J Ø r 
g e n J Ø r g e n s e n s trækberetning ovenfor). Også langs Flens
borg inelerfjord har iØvrigt kunnet spores træk af Moseænder.
Aftenen den 19. 7. 1948 noteredes således en flok på 6-7, vist
Gråænder, med kysten mod SV over land ved SØnderhav og atter
3 do. den følgende aften.
Nattrækket af Vadere m. m . kan hen på sommeren undertiden
være ret betydeligt over SØnderborg, men svinger Øjensynligt fra
år til år, i alt fald efter lydytringerne at dømme. Fra 1948, der
således var et godt år, skal jeg til slut bringe følgende udvalgte
eksempel: Den 12. 8. begyndte der et større nath·æk over byen
ved 22,30-tiden. Vejret var stille med ganske svag regn. Især
Rødbenene var tahige; nu og da hørtes tilmed flokke i længere
tid flyvende rundt over byen. I temmelig stort antal trak desuden
Storspover og Præstekraver, ligesom der engang blev hørt en
stØrre flok Ryler. Mere enkeltvis hØrtes jævnligt trækkende Hav
terner samt undertiden Strandhjejler og Hjejler, ligesom Sort
ænder jo som før nævnt blev hørt (3-4 gange hørt et par stk.).
Desuden hørtes enkelte Småspover samt enkelt Kobbersneppe og
Strandskade. Mærkelig nok hørtes en gang også flere Horsegøge
og desuden vingeslagene af en lavtflyvende and, der bevægede
sig i vestlig retning. Fuglene kunne iØvrigt gang på gang fastslås
h·ækkende mod V, af og til med sh·eg til VSV. Endnu ved l-ticlen
hørtes trækkende Rødben.
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Chloroclysta miata ab. albifasciata

n.

f.

Af Ove Høegh -Gu ldberg.
(Gjedved pr. Horsens)

Den 6. 11. 1953 om eftermiddagen, da mit tog på vej til Køben
havn holdt på Fredericia banegård, så jeg en mærkelig sommer
fugl sidde uden på vinduet af en perronrestaurant Som den sad
på sin målerfacon, dannede 4 lyse linier et henrivende mønster
henover den mørke trekant (rekonstmeret på billedet nederst).
Jeg havde desværre intet dræbeglas med, men hoppede af
toget, slog dyret ihjel med de bare næver og lagde den i tut. Ved

Fig. l. Chloroclysta miata ab. albifasciata n. f. Øverst t. v. overside;
N at. størrelse.
t. h. underside; nederst hvilestilling.

hjemkomsten fra hovedstaden viste det sig at være et friskklæk
ket eksemplar af Chloroclysta. m-ia.ta., og trods den u blide behand
ling lykkedes præparationen helt godt, som billedet viser.
Mia.ta. er et sjældent dyr. Ifølge målerbogen og T. W. Langers
udmærkede Index-liste for Flora og Fauna er den foruden på
Øerne fundet enkeltvis i Jylland en halv snes steder fra Arhus
nordpå. Men intetsteds omtales aberrerende eksemplarer, og det
skal heller ikke være tilfældet i nabofaunaerne, ikke engang i
Lempkes Catalogus omtales aberrationer.
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Dyret, en �' adskiller sig fra nominatformen, dels ved, at man
kun med stærkt forbehold kan kalde den grøn, og dels ved, at
forvingen er delt kraftigt op mellem lyse og mørke, koncenh·iske,
takkede buer eller bånd.
Der findes 4 lyst gråhvide, næsten ensfarvede bånd og 4 mør
kegrå bånd med svagt grØnligt ansh·øg.
l) Det inderste lyse bånd har brunlig tone og indtager rodfel
tets inderste halvdel.
2) Mellem rodfelt og mellemfelt findes lyst bånd nr. 2, meget
skarpt begrænset til begge sider.
3) Bånd nr. 3 indtager mellemfeltets midterste to fjerdedele
med tydelig begrænsning ved en mørk, bølget linie til begge
sider. I dette bånd ses midtpletten, som er brunlig og svag.
4) Det fjerde lyse bånd er indad skarpt begrænset mod mel
lemfeltet, udad derimod kun skarpt begrænset fortil, mens det
bagtil fortoner sig i sømfeltet, hvis bageste del er lysere. I søm
feltet findes en svag, lys bølgelinie.
De mørke partier på forvingen er skygget sådan, at rodfeltet
mørkner udad, medens mellemfeltets 2 mørke bånd, der er
bredest ved kanten, er luaftigst mod mellemlinierne.
På alle 4 vinger findes midtplet Bagvingerne har 2 linier,
hvoraf kun den inderste er tydelig. Undersiden er typisk. Forvin
gen måler 16 mm.
Findestedet kan give anledning til gisninger om, hvad for et
tog dyret er kommet med, og hvor det agtede sig hen; og så er
der jo mange muligheder på Fredericia banegård. Men det er nu
nok en indfødt fredericianer, som bare har villet se på h·afikken.
I den mig tilgængelige litteratur findes som sagt ingen ·miata
aberrationer omtalt; men i målerbogen ses s. 103, at der i Eng
land findes en form af Chloroclysta sitemta med sortagtigt rod
og mellemfelt og iØvrigt næsten tegningsløst lys (på Naturhisto
risk Museum i Arhus findes eksemplarer heraf). Denne siterota
aberration har Cockayne i The Entomologists' Record 1942 s. 34
givet navnet Chloroclysta site·rata ab. fasciata ab. nov. (formen
findes både hos o o og 2 2 , er altså ikke kønsbundet som hos
Opo rinia dilutata).
Da det nu beskrevne eksemplar af Chloroclysta miata på 2
måder afviger fra nominatfonnen, nemlig ved sine bånd, sine
l y s e bånd, foreslår jeg navnet ab. albifasciata n. f.
·
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Scytodes thoracica Latr.

En ny edderkop for Danmark.
Af Edwin Norgaard.
(Naturhistorisk Museum, Aarhus)
\"\1itb an English Summary.

Den 29. 8. 1954 fandtes det første exemplar af ovennævnte
edderkop i en ældre ejendom i Århus. Det var en ung o , der
gennemgik sidste hudskifte den 29. 9. 54. Den levede i fangen
skab til den 20. 12. 54, da den fandtes død i det glas, den blev
opbevaret i.
Den 30. 9. 54 fandtes endnu et ungt exemplar, og den 16. 11.
54 fandtes en adult Cjl , Alle tre fandtes i lejlighedens badeværelse.
De to sidste lever endnu. De fodres med små fluer, bl. a. banan
fluer.
Scytodes thoracica er en 3-5 mm lang edderkop. Den er hvid
gul med mange små sorte pletter. Mest karakteristisk er den lyre
fonnede tegning på cephalothorax (hoved-forkrop) og de mørkt
ringede ben (fig. l). Karakteristisk er også dens måde at bevæge
sig på. Den går langsomt, ligesom afmålt. Dette gælder også, når
den fanger sit bytte, som det skal omtales senere.
Scytodes hører til familien Sicariidae, der ikke hidtil er konsta
teret her i landet. Det er en meget primitiv familie af ægte edder
kopper. Den må i B r æ n d e g a a r d s liste ( E. N i e l s e n
1928) placeres mellem Dysderidae og D·rassiclae. De fleste slæg
ter indenfor denne familie lever i s u b tropiske eller b·opiske egne;
men Scytocles har en kosmopolitisk udbredelse, idet den kan leve
i menneskers huse. I subtroperne, bl. a. i middelhavsområdet,
hvor den oprindelig hører hjemme, opholder den sig i det fri
under sten og i klipperevner. Som knyttet til menneskers huse
finder man den i Kina, J apan, USA, Canada og i mange euro
pæiske lande. I England går den så langt mod nord som Oxford.
I Holland er den fundet i Amsterdam. I Tyskland er det nordlig
ste findested Berlin. Med fundet i Århus er nordgrænsen således
forskudt flere hundrede km. Sandsynligvis findes den også i de
mellemliggende områder; men på grund af dens ringe stØrrelse
og natlige levevis overses den let, ikke mindst da kun så få hal'
fået Øjnene op for, hvor mange og fascinerende problemer der
knytter sig til edderkoppernes udbredelse og biologi.
En ganske ejendommelig fangshnetode, der ikke lændes fra
nogen anden edderkop, har gjort Scytodes thomcica fortjent til
særlig omtale. Denne fangstmetode er først blevet beskrevet af
den italienske biolog B. M o n t e r o s s o i 1928, og den er så
utrolig, at det var med megen spænding, jeg satte den første flue
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ind til min nyfangne Scytodes. I en binokulær lup iagttoges,
hvad der skete, og notatet i min journal fra l. 9. 54 lyder:
» Fluen løber hurtigt forbi edderkoppen. Denne vender sig
langsomt om mod byttet. Det giver ligesom et sæt i edderkop
pen. Fluen standser brat ca. 4 mm foran edderkoppen. Det ses
nu, at fluen er fæstnet til glassets bund med en hel del spind
tråde med klæbedråber på. De går fra side til side og sh·ækker

Fig. l . Scytodes thoracica har fanget og dræbt
et bytte med sit • spruzzo • . (Efter Bristowe.)

sig temmelig langt ud fra denne, ligesom de også dækker glassets
bund et stykke foran fluen, dvs. i den retning fluen bevægede
sig, da den blev fanget. Fluen spræller voldsomt. Edderkoppen
går langsomt hen til den, bider den og giver sig så til at pudse
sine munddele voldsomt. Fluen bliver stille efter ca. J� minuts
forløb. Udsugningen påbegyndes. «
Fangsten forløber på samme måde hver gang. Edderkoppen
vender front mod byttet, og når dette er i en afstand af 4-5 mm,
giver det et sæt i edderkoppen, og byttet standser brat som ramt
af lynet. Det er mnuligt at se, hvad der foregår; men resultatet
er tydelig nok, således som det er gengivet på fig. l. Billedet er
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taget fra B r i s t o w e (1947). Han har i agttaget edderkoppens
fangstmetode i England.
M o n t e r o s s o (1928) iagttog, hvorledes der hang nogle
små tråde ud af edderkoppens giftkroge, når den havde afgivet
sin » spruzzo«, som han kalder det. Disse b·åde har jeg ikke set;
men det er sikkert dem, den søger at befri sig for, når den så
ivrigt renser munddelene straks efter fangsten. M i l l o t (1930)
har ved en fin anatomisk undersøgelse vist, at giftkirtlerne hos
Scytodes er meget store. De opfylder det meste af cephalothorax,
medens de almindeligvis hos edderkopper kun udfylder giftkro
genes grundled. De er delt i en forreste mindre del, der produ
cerer gift, og en meget større bageste del, der frembringer et
sekret, der danner tråde, når det sprØjtes ud gennem giftkrogene.
Som man vil forstå, er Scytodes thomcica en yderst interessant
edderkop, som man bør være på udkig efter andre steder i lan
det. Oplysninger om nye fund modtages gerne af Naturhistorisk
Museum, Arhus, og jeg vil især være meget taknemlig, om nogen
kunne skaffe mig levende exemplarer til videre undersøgelser af
artens biologi.
Litteratur.
Bristowe, \i\1. S. 1947: A Book of Spiders. London.
Brændegaard, J. 1928: Fortegnelse over Danmarks edderkopper. I E. Niel
sen 1928.
Millot, J. 1930: Glandes venimenenses et glandes serigenes chez les Sica
riides. Soc. zoo!. France. 55.
Monterosso, B . 1928: Note araneologiche: Su la biologia degli Scitodid e la
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Summary.
3 specimens of Scytodes thoracica, a spider not hitherto recorded from
Denmru:k, were found in Arhus, J utland, on the 29. 8. 1954 ( o ), on the
30. 9. 1954 (juv.), and on the 16. 1 1 . 1954 (<jl) respectively. M o n t e r o s s o's description of its method of capturing prey was confirmed.
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Litteraturanmeldeiser.
Henning Anthon og Jan Boetius: »Nordiske Fugle I-III«. (Spurvefugle,
Rovfugle m. m., Andefugle m. m.). Gyldendal.
Man kan sommetider undres lidt over, at det fortsat er muligt at publi
cere nye værker om fugle herhjemme. :tvlan skulle synes, at markedet efter
hånden måtte være mættet. - Dette er dog åbenbart ikke tilfældet, og som
naturhistoriker må man i hØj grad glæde sig derover. Anthons og Boetius'
bøger om nordiske fugle fØjer sig på en smuk måde ind i rækken af de
værker, der først og fremmest tjener til stØtte ved identifikation af fuglene,
og yder dertil en letoverskuelig »første hjælp« med hensyn til oplysninger
om deres biologi, udbredelse o. l. Bøgernes særpræg i dansk ornithologisk
litteratur ligger dels i, at det er n o r d i s k e fugle, der behandles, dels i
det efter forholdene rige illustrationsmatei"iale, der belyser fuglenes udse
ende. Kan man ikke altid frigØre sig for den tanke, at adskillige af fuglene
må være tegnet i et skunu-ingslys, der ligesom giver gengivelsen et lidt
støvet udseende, må man i de fleste tilfælde glæde sig umiddelbmt over
farvetavlerne, der ligesom de øvrige billeder alle skyldes Henning Anthons
hånd. Ikke mindst de mange stregtegninger, der illustrerer flugtbilleder
eller f. eks. viser andefugle på vandet, er yderst værdifulde hjælpemidler
ved bestemmelse af fugle i felten, og de bidrager i hØj grad til at gØre
bøgerne uundværlige i fuglevenners bibliotek. Til gengæld har forfatterne
set bort fra billeder af reder, æg o. l .
I e n tid, d a man sØger a t realisere fællesnordiske tanker, må Anthons o g
Boetius' bøger hilses som et positivt bidrag til internordisk forståelse på e t
felt, der er uden tilknytning til politiske grænser. Trods mange ligheds
punkter rununer de nordiske fuglefaunaer også mange forskelligheder, og
det udvider forståelsen af vort eget lands fugleliv at se det i en videre sam
menhæng. Hist og her kan hensynet til, at der skal gives oplysninger om
f. eks. udbredelsesforhold i a 'l l e de nordiske lande, medføre, at man knap
får så detaillerede oplysninger om sit eget lands forhold, som man kunne
ønske. Men det må så ofres på fællesskabets alter.
I en periode, da en
såkaldt klimaforbedring bidrager til ændringer i den nordiske fugleverden,
kunne man have Ønsket, at der i hØjere grad var givet oplysninger om ind
faldsveje og oprindelseslande for indvandrende arter, således at disse linjer
trådte klarere frem. Det valgte skema for tekstoplysninger omfattende:
Udbredelse i Skandinavien, vandringer, udseende, levevis, giver dog ikke
let plads for sådanne betragtninger.
løvrigt må man anerkende den fylde af oplysninger, det er lykkedes at
presse ind i den kortfattede tekst. Kan den ikke på alle punkter være udtøm
mende, er den i de fleste tilfælde inciterende. Den styrker interessen
og animerer til at gå videre. - Og det må vist siges at være en anbefalelses
værdig egenskab. Der er da også grund til at lykønske forfattere og forlag
med de smukke og helstøbte bøger, der her er skabt. V
i Ian kan roligt anbe
fale alle danske fuglevenner at stifte nærmere bekendtskab med disse skud
H. M . Thamdrup.
på danske fugleværkers righoldige stamme.
-
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S. Jaeckel: Das Tierreich V. Weichtiere. (Sammlung Goschen. Bd. 440.
Berlin 1 954. 92 sider. Pris : 2,40 DM).
Atter et nyttigt bind af de små vide�skabelige håndbØger i lommeformat
(størrelse: 15, 5 X 10,3 cm!). De 33 af bogen omfatter b l Ø d d y r e n e s
bygning med skematiske stregfigurer. Den sidste trediedel omhandler syste
matik og biologi (særlig forekomst) samt litteratm og register.
Hæftet er i det væsentlige et sammendrag af stØrre håndbøger som
Lang-Heschelers og Thieles delvis suppleret med nyere stof især af stam
mehistorisk art.
Det ville have været ønskeligt, om alle familier, som omtales i l. afsnit,
også havde været at finde i den systematiske oversigt. I denne findes for
øvrigt et par steder en inkonsekvens i typografien - fx. en underklasse
trykt med afvigende typer svarende til en orden.
Som andre bind i denne zoologiske serie drejer det sig om en detaljeret
gennemgang velegnet som indledning til et spedalstudium - man kan altid
have det med sig og læse på lektien, når lejlighed gives.
Poul Bondesen.
F. G. A. M. Smit: Lopper. Danmarks Fauna 60. G. E. C. Gads forlag,
Købenl1avn 1954.
Zoologisk V
i Iuseums loppesamling er for nylig blevet gennemgået af den
engelske zoolog F. G. A. M. Smit. Som et af resultaterne af denne bem·bej
delse foreligger nu et nyt bind af Danmarks Fauna, skrevet på engelsk og
oversat til dansk af fru Agnete Volsø.
Bogen er på 124 sider og forsynet med 182 figurer, væsentlig detailteg
ninger af morfologiske enkeltheder, der har betydning for bestemmelsen.
Foruden en grundig morfologisk indledning indeholder bogen en udmærket
oversigt over almindelige biologiske forhold hos lopper samt en god anvis
ning på indsamling og konservering af disse dyr. Det bemærkes, at mi:s
beskrivelserne er indarbejdet i bestemmelsestabellerne. Personlig foretræk
ker jeg en mere kortfattet og overskuelig tabel efterfulgt af en grundig
artsbeskrivelse, sådan som det kendes fra tidligere bind af Danmarks Fauna.
Der behandles 57 arter i bogen. Af disse er 40 arter konstateret her i
landet, medens forekomsten af de Øvrige 17 arter er sandsynlig. Der er
altså noget at gØre for den, der vil specialisere sig i disse smådyr, ikke
mindst når man tager i betragtning, at de fleste arters biologi er ret ufuld
konunent kendt. Ved hjælp af dette nye bind af Danmarks Fauna vil den
interesserede med en passende portion ihærdighed kunne sætte sig ind i de
danske loppers systematik og skabe sig et interessant arbejdsfelt.
Edwin Nørgaard.
Fridthjof Økland: Genereli Dyregeografi. 166 sider. 46 figurer. Asche
houg & Co. Oslo 1955.
!viange af de artikler, der i årenes løb fremkommer her i Flora og Fauna,
drejer sig om fund af nye arter for Danmark. De er med til at opbygge den
videnskab, der benævnes dyregeografi. Hver for sig udgØr de blot en lille,
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men ofte interessant enkelthed i dette store og vanskelige område af zoolo
gien, og tit har man savnet en bredere orientering i emnet. En sådan fore
ligger nu i den norske zoolog F. Øklands bog: Genereli Dyregeografi, der
netop er udkommet. Her gives en overskuelig skildring af de problemer,
der rejser sig i forbindelse med diskussionen om dyrenes geografiske
udbredelse.
I bogens første kapitler fastslås milieufaktorernes betydning for en dyre
arts eksistens. Derefter gennemgås arter med en karakteristisk udbredelse.
Spredningsmulighederne, aktive så vel som passive, diskuteres. Mennesket
som dyregeografisk faktor gennemgås i et overordentlig interessant kapitel.
Der sluttes af med en beskrivelse af isolerede faunaområder, relikter og
geografiske racer. Gode figmer - væsentlig udbredelseskort - illustrerer de
forhold, der omtales.
Overalt i bogen er der letforståelige forklaringer på de benyttede fag
udtryk. Man får at vide, hvad der menes med »stenØk<<, »rheophil«, »poly
oxybiont« osv. Det er dog et savn, at der ikke findes et register over disse
fagudtryk, så man let kunne finde frem til dem igen. Det bør der tænkes på
ved et eventuelt genoptryk af denne værdifulde bog, der henvender sig til
alle med interesse for dyregeografiske problemer. Den, der Ønsker at for
dybe sig yderligere i disse problemer, vil i hØj grad påskønne bogens omfat
tende litteraturliste, der rummer mere end hundrede titler.
Edwin Nørgaard.

Massevandring af uglelarver. Den 10. august 1954 kom jeg kørende ad
vejen fra Krusaa til Kollund. Midtvejs herimellem var scooteren ved at
skride ud i det glatte føre, som en mængde ihjelkørte atricipl-is-larve1· havde
forårsaget. De larver, der endnu var levende, krøb over vejen fra syd til
nord. Larvernes farver varierede fra lysgrØn til næsten sort med undtagelse
af de to gule plette1· bagtil. Vandringen foregik fra en h avremark med bun
den fuld af afribbede melder og pilemt, der foruden at være afgnavede så
ud til at være sprØjtet med et ubrudtsclræbende middel. På den anden side
vejen befandt sig en rugmark uden tillokkende larveføde. Efter denne dag
vedvarede vandringen over vejen i 10-12 dage. Da jeg af en nærboende
gartner fik at vide, at vandringen havde stået på i mindst en uge før den
10. august, vil det sige, at vandringen varede i mere end 20 dage - jævnt
aftagende i antal, som tiden gik, men spredende sig over ca. 100 meter
vejbane. Jeg havde kun held til at klække een af de mange hundrede hjem
bragte larver. Imago har små forkrøblede blegrøde vinger. Lærer Bund
gaard, LØjt Kirkeby, fik også en del larver, men heller ikke han havde
klækkeheld. Det må tilfØjes, at dersom vi havde været lidt mere omhygge
lige, var antal klækninger måske blevet stØrre.
St. Jyndevad, 13. 12. 1954.
H. J. Henriksen.
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F
fagaria Thbg. (belgaria. Hb.): 02.60, 12.50, 13.67,147, 15.27,119,
16.45, 18.48, 20.26, 21.27,30,53, 26.142, 28.34, 35.67, 39.08,
41.144, 42.72, 46.08, 52.92
fagata Scharfenb. ( boreata. Hb.): 13.136, 14.104, 19. 136, 26.47-48,
39.125, 43.147, 48.92
fagi L.: 03.05, 07.31,43, 11.111, 12.62, 13.92, 14.36, 15.156, 17.59,
18.42,131 (fejl), 19.23-24,63, 20.17, 22.38, 26.83,131, 27.22, 34.59,
100, 35.71, 37.54,91,113, 40.152, 41.76, 42.69,71,90, 43.46, 44.61,
45.85, 48.86,91, 49.40,119, 52.92,107
cuneifem Groth: 42.69(i),71
melanea Groth: 52.107(i)
obscura Rbl . : 52. 107
faginella Zell.: se: mest-ingiella Zell.
falcatal-is Gn. : 11.13 (fejlbest. f. au.rata Sc.)
falcatm·ia L.: 07.30, 09.95, 13.93, 14.10,38,88, 18.136, 19.04, 22.61,
25.95,158, 26.97,131, 28.153, 30.87, 31.09, 32.36, 35.70, 37.56,
41.43, 45.85, 48.91,135
false ZZ.us Schiff. : 26.48
fmja.me Fletch. (bnmnichiana auct.): 24.99, 28.11-12
melstediana Larsen: 28.11-12
farinata Hfn. : 09.110, 13.55,112,154, 14.58,104, 16.43, 18.47,
19.135, 26.86,137, 42.72, 43.48,146,155, 44.153, 45.81,89, 52.30,92
fascelina L.: 02.59, 07.41, 11.07,34, 13.36,67,92,147, 14.37, 17.59,
18,133, 21.30,36, 26.47, 31.15, 34.147, 35.32, 37.55, 39.73, 40.116,
41.42, 43.155, 46.04, 48.90, 52.92
fasciana L.: 03.07, 11.112, 12.88, 13.53,109, 18.153, 19.105, 35.65,
36.44,56, 38.26,50,120, 39.37,73,121, 41.76, 42.54, 44.61,152,
45.89, 48.85,92
fascia·ria L.: se: prosapiaria L.
fasC'ie lla Hb. : (21).14, 47.38
fasciunc u la Hw. : 02.59, 08.83, 12.64, 13.36,45,96,154, 14.10,24,94,
16.42, 19.55, 26.133, 35.129, 39.12, 41.47, 47.104
cmw. Stdgr.: 13. 154, 39.12
fastuosella Zell.: se: su.bpwrpu.rella H w. fastuosella Zell.
fa.vicolor Barr . : 35.59,68
fe1Tugana Tr. : 07.10, 08.58
proteana auct.: 08.58 ( = com ariana Z. proteana H. S.?)
ferru.gata Cl. : 08.84, 09.96, 13.137, 14.158, (16.44-45, 20.09, 27.22,
30.73 meldt som un-identa:l"ia Hw.), (20.09, 22.35, 27.22, 30.73
fejlopg. for spadicearia Schiff.), 34.01-03, 35.129, 36.57, 39.126,
43.148, 44.153-54, 47.104,109, 48.92, 51.149
coarctata Prout: 34.01(i),03
unidentaria Hw.: 16.44-45, 20.09, 27.22, 30.73, 34.01(i),
02-03, 35.129, 36.57, 39.126
Langer : Index

s.
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fest·iva Schiff. (primulae Esp.): 13.95, 14.40, 19.51, 30.105, 39.10,
73, 48.57,91, 51.41
conflua Tr. : 51.41
festucae L.: 02.60, 03.07, 11.23, 13.37,45,110, 14.2$,101, 15.49,
18.72,152, 19.106, 21.106, 26.47-48,136,143, 28.151, 31.11,
35.167, 39.122, 42.91, 43.155, 52.92
fibulella F.: 22.35, 43.155
filigramma Esp. xanthocya.nea Hh.: 12.90, 19.54, 31.03,131,
37.91, 39.12, 41.46, 44.65,135, 49.32, 52.119
fil-ipendula.e L. (Zyg.): 03.58, 11.07, 13.113,143, 15.29, 21.56,
31.15, 35.130, 40.52, 41.12, 44.65, 45.84, 46.13, 48.90, 49.106-07
biconjuncta Vty.: = cytisi Hb.
confluens Obth.: 41.12(i)
cytisi Hh.: 41.12(i)
fla.va Hobs.: 49.106-07
ab.: 44.65
filipendula.e Wck. (Nept.): 20.56, (22).75
fhnbria L.: 09.95, 12.49-50, 13.45,51,94, 14.39, 18.43, 19.50,63,
20.18, 23.08, 26.47,83, 30.105, 39.09,73
fimbria.lis Sc.: 13.74,111, 15.31,49, 19.133, 20.22, 21.36, 35.65,129,
37.119, 39.123,144, 40.52, 41.153-54, 42.90, 43.145, 44.154, 45.61,
50.98, 52.92
fimbria.na Thbg. : 39.150
firmata Hh.: 18.20-21, 20.09, 26.47-48,138, 31.16, 36.57, 39.125,
42.78, 43.148,155 (v. trykfejl opg. som fumata), 48.95
fissipuncta Hw.: 13.67,108, 14.98, 16.43, 18.45, 19.63,102, 20.21,
26.48, 32.59, 39.16, 40.80, 42.52, 45.88, 47.104, 52.92
nigrescens Tutt: 45.88
flammea Curt. (Meliana): 13.166, 14.125, 19.99, 26. 134, 36.54,
38.95,121, 41.13, 42.50, 50.47, 52.30
flammea Schiff. (Panolis): se: pin:iperda Panz.
flmnmea.Us Schiff.: 36.84, 38.121, 45.89 (fejl for pin·iperda Panz.)
flammeolaira Hfn. (luteata Schiff., flavicata Thbg.) : 11.113,
13.37,137, 14.158, 18.153, 20.10, 21.11, 25.95, 26.139, 31.13,
32.59, 34.129, 38.50, 39.44,127, 44.46, 45.90, 48.82,85,92
flava Briinn. (thaumas Hfn.): 02.23, 12.49, 14.12,34, 18.129, 37.53,
44.150 (fejl f. Uneola Ochs.), 45.84, 51.138-39
ab.: 51.138-39(i)
flavaginella Zell.: 30. 19
flavicata Thbg.: se: flmnmeolaria Hfn.
flavicillana Wilk.: 20.55, (21).07
flavicincta F.: 13.67,105, 14.95, 19.56
flavicom:is L.: 07.35, 13.52,56,111, 14.102, 18.46, 19.131, 20.22,
22.60, 26.136, 31.12, 39.123, 41.60, 43.145, 44.150, 48.60,
52.22,92
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flavidorsana Knaggs . : 43.156
flavofasciata Thbg. : 03.27, 11. 113, 13.56,137, 14.158, 16.44, 19.123,
141, 20.23, 23.11, 26.86,139, 39.127, 44.46, 45.90,136, 50.48,156
flexula Schiff.: 00.56, 03.07, 12.102, 13.67,74,110,147, 15.31,49,
17.60, 19.129, 21.37, 26.47,136, 31.12,135, 36.56, 37. 118, 38.157,
39.122, 42.56, 44.152, 45.67, 48.86,92, 51.45
floJ•ida Schmidt: 02.59, 07.11, 14.40, 19.51,141, 20.18, 23.09,
24.159, 26.83,132, 33.91, 39.39, 40.20, 41.45, 48.91
floslactata Hw. (re·m.utm·ia Hb.): 13.37,112, 14.103, 18.47, 19.134,
20.22, 23.10, 25.95, 26.48,85,97,137, 30.73, 31.12,16, 37.91,124,
43.146, 44.137, 45.65, 48.92,127, 49.120, 51.46
fluctuata L.: 08.84, 13.136, 14.158, 20.09, 26.47-48, 30.73, 35.129,
39.126, 42.77-78, 43.47, 47.104, 48.92
abstersata H. S., costovata Hw., deleta Ckll., geomella
Woodf., hnmaculata Tutt., nea.polisata Mill., ochreata
Prout, sempiona.ria Rat., thHles Prout: 42.77-78(i)
fluctuosa Hb.: 07.35, 12.63, 13.57,147, 15.156, 18.153, 19.131,
20.22, 22.60, 26.136, 31.12,135, 36.56, 38.121, 39.123, 41.60,
42.56, 44.150, 45.136, 48.91,94
fluviata Hb.: se: obstipata F.
flt1xa Hb. (hellmanni Ev. ) : 13.74, 19.99, 20.20, 26.134, 31.11,
35.64, 38.120, 39.14, 42.50, 44.152, 51.45, 45.135
foenella L. : 49.80
font·is Thbg.: 03.26, 13.37,53,110, 14.25,101, 18.152-53, 19.130,141,
25.95, 26.136, 31.12, 37.91, 39.73,123, 42.56, 45.65, 48.85,92,
52.92,119
achata.lis Hb. : 48.92
ter1·icularis Hb.: 48.92
fO'Jj-icella Sc. : 36.44
formicaeformis Esp.: 03.60, 14.121, 15.30, 20.27, 21.57, 23.12,
36.149, 40.52, 45.134
for·mosa Hw.: 28.13
fragariella Heyd. : (22).74
fra.garivora. Car.-Krause: 45.68(i)
fra.temella Dgl . : 25.85
fra.udatrix Ev.: 52.110
fmxinata Crewe: 43.129 ·
fmx·inella Zell.: 44.75
frax·in·i L.: 93.56, 03.07, 09.110, 11.09,112, 13.53,110, 14.101, 15.31,
72, 16.43,65, 19.23,129, 23.10, 26.46,85,143, 31.12,130, 35.65,71,
36.144, 37.90,173, 38.32,52, 39.08,40,122, 40.16, 41.154, 42.55,
72,90, 43.27, 44.127, 45.89, 46.96, 49.32, 52.92
moerens Fuchs: 36.144
f1·equentella. Stt. : 19.20
frischella L.: 17.21-22, 19.20
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fritillarius Poda (carthami Hh.): 41.140
fru:m.entalis L.: 43.155
fuC'iformis L. (bombyUfmmis 0.): 00.54, 12.39, 14.10,23,35,89,
16.41,67, 17.60,62,87, 18.42,64,131,152(?), 19.23, 26.83,130,
34.103, 38.50, 40.152, 42.72, 43.16,46, 44.127.137,150, 46.158,
48.90, 49.40,120, 50.48
fuciform:is Ochs . : se: Utyus L.
fucosa Frr. (paludis Tutt): 26.49,134, 30.106-07(i),l08, 31.11,
35.61-62, 36.54, 39.14, 42.49, 45.88, 48.89,92
fucosa-albo Heyd.: 48.92
fulgidellus Hh.: 26.47
fuUginaria L . : 08.84, 13.53,110, 15.49, 19.23,130, 26.136, 38.121,
39.122, 42.56, 45.67, 48.95
fuliginosa L.: 02.59, 03.25, 07.36, 13.142, 15.28, 19.05, 21.54, 22.58,
23.136, 26.97, 38.120, 40.51, 45.84, 47.104, 48.90, 49.106-07,
50.97
boreaUs Stdgr.: 49.106-07(i)
interm.edia Stdgr. : 49.106-07(i)
ab.: 38.120
fulm:inea F . : se: leucophaea Schiff.
fulva Hh. : se: pygm:ina H w.
fulvago L.: 09.95, 13.45,52,108,147, 14.99, 18.45, 19.103, 26.46-47,
135, 30.108, 39.16,74, 42.52, 48.91
auranUa Tutt: 42.52
flavescens Esp.: 09.95, 13.52, 18.45, 19.103, 26.47, 39.16,74
fulvana Stph. (jaceana H. S.): 39.150
fulvaria Vill. (bnmneata Thhg.): 09.19, 12.88, 13.67, 14.88, 15.27,
16.160, 21.11,53, 26. 142, 31.14, 32.59, 34.129, 39.74, 40.51,
44.153, 45.91,132, 48.93,95
fulvata Fm·st. : 13.67,136, 14.157, 20.08, 31.13, 39. 125, 45.90, 48.92
fulviguttella Zell. : 08.58
fumata Stph.: se: ternata Schrank
funebrana Tr.: 23.98
funerella F . : 24.97
furcata Thhg. : se: sonUdata. F.
fu.rcife·ra. Hfn . : 13.52,72,109, 14.99, 18.20, 19. 104, 20.21, 22.80,
26.47,85,135,143, 31.11, 35.65, 39.08,16', 41. 154, 42.53,90, 44.151,
45.87,136, 52.92
furcula L . : 00.55, 03.25, 07.10,31, 11.111, 12.62, 13.46,91, 14.36,
15.49, 16.65-66(i),67, 17.59, 18.42,131,153, 26.83,130, 28.153,
29.84, 30.72, 37.54, 40.152, 42.112, 44.14, 45. 135, 46.13, 48.91
fwfurana Hw. : 08.58
furva Hh.: 13.36,146, 14.95, 16.42, 18.44, 19.55, 24.160, 26.46,134,
30.108, 31.10, 38.119, 39. 13, 41.47, 44.151, 45.88,135
fusca Hw. : 26.47, 43.155-56, 49.80, 51.44
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fuscantar·ia Hw.: 03.07, 07.10, 08.84, 12.88, 13.53,139, 14.58,160,
15.124, 17.60, 18.153, 20.15, 22.09, 26.141, 31.14, 39.08, 40.49,
42.90, 45.130, 52.119
fuscedinella Zell.: 31.120
fusconebulosa de Geer: 02.59, 03.61, 12.50, 13.46,127, 14.15, 15.30,
16.45, 18.49,92, 20.27, 21.37,58, 26.87,143, 35.67, 38.117, 45.134,
48.82,85,91
fuscoveno�a Goeze (interjectaria Bdv.): (19.133, 20.22, 21.37 alle
fejlopg. som dilutaria Hh.), 37.119, 38.121, 39.124, 44.61, 45.89,
47.104
G

galaetaula Meyr.: se: taen'i-ipennella H. S.
galathea L.: 04.135, 07.42, 18.110, 37.52, 44.16
gaUata Schiff.: 19.23, 20.10,23, 31.13, 37.91, 39.126, 43.47,
44.45,153
galii Rott. : 00.54, 02.58, 03.56, 13.38,49,91,125,146,154-55, 14.23,
55, 15.48, 18.42,130, 19.144, 20.17, 22.37, 26.83,130, 27.156,
31.08, 32..23, 33.143, 35.71, 37.54,90, 38.26, 39.74, 40.116,151,
41.13,76,144, 45.85, 46.13,153, 48.86,91, 50.97, 52.110
grisea Tutt: 41.13(i)
gamma L.: 08.84, 10.40, 11.07, 13.65,69,110, 14.101, 19.107, 21.30,
22.61,63, 26.46, 28.153, 30.108, 35.60,65,68,129, 36.83, 39.122,
40.20, 42.91-92, 43.27, 46.11, 47.104,107, 48.92, 49.32,118,
51.148-51(i)
gangabella Zell. : 14.59
gemina Hh.: se: obscura H w.
geminana subarcuana: 08.58 (fejlhest., dyrets identitet kan ikke
fastslås)
gem·inella Frey.: 26.87
geminipuncta Hw.: 16.65, 18.19,21, 19.05,98, 20.75, (22).85-87(i),
25.100, 37. 118, 38.26, 39.40,144, 40.52, 42.50, 44.152, 45.88,135
nigrica11S Stdgr.: 45.88
m.fa Tutt: 45.88
gemmaria Brahm: se: dwmboidaria Schiff.
gemmea Tr. : 13.66,105, 16.65, 19.55, 25.100, 26.134, 31.10,136,
35.71, 36.53, 38.52, 39.08,13,39, 41.48, 42.72,90, 44.65, 45.135,
46.12, 48.32,91,110, 49.32, 51.45, 52.92
genistae Bkh. ( Mam.): 13.96, 19.23,53, 25.95, 26.84,133, 36.53,
38.119, 39.11, 41.46,60, 43.155, 45.135, 48.91
genistae Stt. (Col.): 08.58
gerronella Zell. : 19.20
gilvago Esp.: 18.21, 19. 103, 35.65, 36.55, 38.26, 39.08, 42.52,90,
44.151, 45.87,135, 48.95,110, 49.32, 51.149, 52.30,92
pallengo Hh. : 42.52
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gilvata F. ( polygonalis Hb.): 26.45,47
glabratella Zell. : 25.85
glareosa Esp . : 02.59, 14.40, 19.19,23,51, 23.09, 25.100, 26.47,83,
31.09,136, 35.63, 39.08,10, 46.12, 49.32, 52.22,92
glauca Hb.: 08.58, 09.18, 13.36,96, 14.89,93, 16.42,160, 18.44,153,
19.53, 20.19, 23.09, 31.10, 35.64, 39.08,11, 46.12, 48.91, 52.119
glaucata. Sc.: 00.55, 03.05,25, 07.29, 08.84, 11.22,111, 12.62, 13.94,
148, 14.10,23,38, 16.41, 18.72,136, 19.63, 20.18, 23.08, 26.132,
31.09, 37.56, 41.43, 45.135
glaucicollella. Wood: 41.63
glaucinalis L.: 49.80
gla.ucinella Zell.: 30.24
gleichenella F . : 30.22
glyphica. L.: 13.110, 14.10,101, 15.114, 18.73, 19.129, 26.97, 39.122,.
43.46, 48.92, 50.47
gnaphaUella Tr. : 37.43
gna.phaUi Hb.: 14.100, 18.46, 19.104, 36.56
goeldii Hamps.: 29.143
gonostigma F.: 07.40, 14.10, 18.133, 23.08, 26.131, 36.52, 48.86,90
goossensiata. Mab. (callunae Spr.): 19.19, 20.12, 26.140, 35.129,
36.57, 39.08,128, 43.129-30, 44.48,153, 46.06,162-64(i), 48.92
gothica L.: 08.84, 13.107, 14.98, 18.87-88, 19.101, (21).32, 26.48,
135, 39.15, 43.46, 44.61, 47.104, 48.91, 49.31
ab. : (21).32, 26.135
gracilis F.: 13.108, 14.98, 18.45,87, 19.101, 20.21, 39.15, 48.91
graeca. Stdgr.: 52.105
gramin·icolella Wck.: se: si.lenella. H. S.
gmminis L . : 09.50, 11.13,22, 13.95,116, 14.93, 16.160, 18.153,
19.04,52, 26.47,133, 28.151, 30.108,148, 32.36, 35.70, 39.11,
41.45, 48.91, 51.42
gram:m.ica L.: se: striata L.
granulatella Z.: se: artem.isiella Scott.
graslinella Bdv. : 02.59, 03.62, 15.29, 20.26, 21.57, 23.11, 39.08,
41.156, 46.05, 51.45
grisealis Hb. : se: nemaralis F.
griseella Z.: 30.23
griseola Hb. : 07.38, 13.142,147, 21.56, 30.34, 37.122, 38.121, 40.51,
41.153, 45.133, 46.96, 52.92
gr·iseovariegata Goeze: se: p·i n:ipenla Panz.
grossulm·iata. L.: 94.98, 08.84, 11.124, 13.138, 14.160, 20.14, 29.02,
26, 30.73,123, 35.128, 40.49, 48.92, 49.109-10
dohm·i Koenig: 11.124, 35.128(i)
ab.: 49.109(i)
gudma.nnella Walsh.: 32.39
gudmanni Hedem. (Dichrog.): 32.39
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gudmann·i Rhl. (Depr.) : 27.100, 28.11,60, 32.39
gudmann-i Larsen (Xyst.): se: tetragonella Stt.
gutta Hn.: se: confusa Stph.
H

hahn:iella Vaugh: 44.144,146 (tvivlsom art)
halterata Hfn.: 13.136, 14.104, 17.87, 18.47, 19.136,141, 20.23,
21.37, 23.10, 25.95, 26.86,97,138, 31.13, 39.40,125, 43.147,
44.153, 45.89, 48.92
zonata Thhg.: 45.89
hamalis Thhg. (nychthemeralis Hh.): 34.55(i)
hammoniella Sorh.: se: betulae Stt.
hannoverella Glitz: 41.65
hastata L.: 03.27, 09.20, 13.56,137, 14.121,158, 16.44,160, 18.153,
20.10,23, 25.95, 26.86,139, 28.151, 30.87,113, 31.13, 33.91, 36.44,
39.126, 41.75, 43.155, 44.45,66,153, 45.38, 48.86,92, 50.48,
51.43,46
thulearia H. S.: 51.43
hastiana L.: 07.10-11, 18.21-22, 31.122, 48.57
apiciana Hh.: 18.21
aquilana Hh. : 07.11
byringerana Hh.: 07.10
combustana Hh. : 07.10
costimacu.lana ·wocke: 07.10, 31.122
divisana Hh. : 07.10
le'l1wigiana Larsen: 18.22
mayerana Hh. : 07. 10-1 1
h aworthiata Dhld. (isogrammaria H. S . ) : 12.89, 15.49, 20.13,24,
26.140, 36.45,57, 39. 128, 45.129
haw01thU Curt. : 06.133, 07.10, 14.24,94, 17.60, 18.44,153, 19.24,54,
22.61, 26.46,84,133, 31.10, 33.91, 35.64, 36.54, 38.119, 39.08,12,
39, 40.52, 41.46, 42.90, 44.151, 45.135, 46.11, 48.95, 49.32, 52.92
hebe L.: 07.36, 21.54
hecta L.: 03.61, 09.95, 13.116,144, 14.56, 15.30, 19.05, 21.58, 38.50,
40.52, 48.82,85,91
hedemann-i Car.: 28.61 (yderst tvivlsom)
heegeriella Zell. : 30.20
helianthemella H. S . : 20.56, 21.15 (fejlhest.)
hellmann'i Ev.: se: fluxa Hh.
helvet-icaria Bdv.: se: 'intricata Zett.
helvola L. (ru.fina Hh.): 08.84, 09. 18, 13.36,108, 14.99, 18.45,
19.103,144, 20.21, 23.10, 26.135, 30.113, 39.16, 49.32
hemargyrella Koll.: 37.44,46(i)
hemerobiella Sc. : (21).05
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hepatica. Hb. (Had.): 15.49-50, 19.56, 37.117, 41.48,63
hepa.Uca. Cl. (Aplecta): se: tineta Brahm
herbaria.ta. F. a.dherba.1'iata. Stdgr.: 36.146
hercynia.na Tr.: 08.58
heringiellus H. S.: 19.20
hero L.: 00.52, 02.13, 14.89, 15.114, 16.119-20, 17.59, 18.111, 35.62,
36.51, 38.50, 40. 149, 41.151, 42.111, 48.137
herrichiella. H. S.: (22).72, 36.85
hUa.mna. H. S.: 43.156
hippocasta.naria. Hb.: 02.60, 08.84, 13.54,140, 15.26,119-20, 16.45,
18.48, 19.142, 20.25, 21.27,30,52, 23.11, 26.87, 30.72, 31.14,
33.91, 35.66, 40.50, 44.15, 46.07, 52.92
h:ippopha.ella Schr . : 08.58
hippothoe L.: 02.21, 11.34, 13.90, 14.33,119,121, 16.120, 18.112,
25.94, 37.53, 38.50, 39.73, 40.20,150, 41.155, 47.36, 48.57,89-90,
52.43,48
confluens Gerh.: 11.34, 14.121, 37.53, 47.36(i)
ab.: 40.150, 52.48(i)
hirta.ria. Cl.: 00.58, 13.54,72,74,140, 17.60, 18.153, 21.51, 25. 147,
26.142, 30.72, 31.14, 36.58, 40.50, 41.150, 45.131, 48.93, 52.22
hispidaria. F.: 03.08, 12.88, 13.54,117,140,147, 14.25, 15.26, 19.23,
77, 21.51,106, 26.141, 34.21, 36.58, 41.60, 44.153, 45.130, 49.31
holdenella. Stt.: 24.97, 30.22, 37.43
h01tella F.: 30.20
hiibnerella Don.: se: 1·hombO'idella L.
humiliata Hfn.: 13.74, 1 12, 15.156, 19.63,133, 26.137, 31.12, 36.56,
37.120, 39.124, 43.145, 46.13
humuli L : 03.61, 08.83, 11.22, 13.143, 15.30, 18.22, 21.58, 40.52
hyale L.: 00.52, 02.13, 09.110, 11.21,121, 12.49, 13.88,153, 14.31,
18.22,63,107, 20.17, 21.83, 23.08, 26.82,129, 34.23, 35.71, 37.51,
91, 39.09, 40. 147, 41.154, 42.91, 44.137, 45.83, 46.10,156-57,
47.16,126-27, 48.89(i),90, 49.66
hyalina.Us Hb. : 11.13
hyla.eifonnis Lasp.: 03.60, 13.143, 15.30, 18.49, 20.27, 21.58, 23.12,
40.52, 44.66
hypemnthus L.: 02.14, 11.111, 13.90, 14.32, 18.110, 19.23, 33.56,
34.124, 35.31, 37.52, 41.11,150, 42.95, 46.158, 47.103, 48.90,
49.101-02
arete Miill. : 11.111, 37.52, 46.158
obsoleta: 19.23
ab. : 41.11(i), 49. 101-02(i)
hyperboreata Stdgr. : 43.131, 51.43
geUdata Moschl. : 51.43
hypericella Hb. (liturella Hh. ) : 07.10, 08.58
(fortsættes)

Største lager i Danmark af zoologiske
præparater til brug ved u n d ervisning e 1· hos

Konservator Chr. Aaboe Sørensen, Silkeborg
Vestergade 117

.

Tlf. 297

Vi leverer bl. a. følgende (alt i udstoppet stand og en d e l
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Den rigti ge, sam m enfo l d e l i g e

ketsjerring. Let og so l i d , straks
klar t i l brug

Kr. 7,-

Holger Leonild
Frøbels Alle 1 , København F
Tlf. Fasan 2702

Indbinding af tidsskriftet

R i ng e l l er sk
riv til m ig, og j eg skal
sen d e D e rn
p røvebin d og t i l b u d

Stort lager af nye materlaler

HELLeRUP BOGBINDERI
He ller up ve
j

10

.

Tlf . H E 3795

v/ A R N E SØR E N S E N

Insek tkasser
efter o p g i v
et m å l . Spændbrætkasser 10ed brælier e fter
ønske l e
ve res i fineste, håndlavet u d føre l se. - S kriv efter prisliste

Viceinspektør S. Johs. Søre••sen
Rosengaardsvej 2 9

.

Odense . Tlf. 6660

Olaf Bagers Antikwariat
Skindergade 20 - Tlf. Palæ 8066 - J(øbenhavn J(.

kØber og sælger
naturhistorisl< faglitteratur, tidsskrifter, leksika, ordbøger
m. v. på alle spmg.

Skriv til us !

Besøg us, fri adgang li/ reolerne. Kataloger sendes på forlangende

Ældre årgange af .,Flora og Fauna"

fås ved henvendelse til redaktionen.
1 899, 1 90 1 , 1 908 o g 1 9 1 9 er udsolgt og af en del årgange er
k u n meget få tilbage.
M e d l e m m er af de foreninger, der har
som medlemsblad, får betydelig rabat.

»Flora og

Fauna«

Til salg
Skat H offmeyer og Sigfred Knudsen : D e danske stors o m merfugle
( 1 938).
A. K lOcker : Som merfugle 1 - 5 ( 1 908 - 1 7).
Flora og Fau na, årgang 1 945 - 53 incl.
A. Seitz : Die Gross-Schmelterlinge der Erde. l. Ab t., 3. B an d : Noe
l u ae p a laearctica. Textbind + tavlebind (4338 fig.) ( 1 9 1 4).
Ca Iwer : K ii ferbuch, 1 - 2 (med farvetavler) ( 1 9 1 6).
Desuden spændebrætter, klækkeglas m. v.
Alt sælges for højeste b u d.
H e nvendelse til fm A. Jahn, Aagade 1 7, Aalborg.

Insektnåle,
sorte og hvide, m i n utieu- og etikettestifter i fineste kvalitet
(originale tyske)

Iil billige prløer.

Svend Lyngtved

Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Bagsv. 1 793

Formændene for de foreninger, der har Flora og Fauna som m edlemsblad:
Jyllan d : Redaktør Sigfred J(nudsen, Aat·estrupsvej 1 1 , Aarhus .
Sjælland : Overlærer P. J(. Nielsen, Sorøvej 21, Slagels e .
Fye n : Lektor Niels Foged, Aarestrupsvej 20, Odense.
Lolland-Falster : Inspektør G. Dybkjær, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F.
Bornhol m : Overlærer, Redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby.
Lepidopterologisk Forening : Viceinspektør P. L. Jørgensen,
J. C. Schiødtes vej 1 0, København F.

Redaktionenø adresse: Overlærer Edwin Nørgaard, Skjærsøvej 5, Risskov.

