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Afvigende Sommerfugleformer 4. 1> · 
Af V. Sigfred Knudsen. 

l\feddeJelser fro Naturhistorisk l\Iuseum, Aarhus. 

Fig. l øverst viser en smuk gynandromorph Kejserkåbe (Dryas 
pa.phia. L. ) .  Der er forskel på bundfarven på venstre og højre 
side, idet venstre side har 8'ens klare, orangegule og højre side 
<j>' ens normale farve. Denne forskel ses desværre ikke på billedet, 
hvorimod 8'ens tykke forvingeribber og anden tegningsforskel 
tydeligt ses. Undersiden af vingerne er omtrent ens på de to 
sider. Den er fanget i de store skovsh·ækninger langs sydkanten 
af Vejle Fjord; men hvem der er finderen, har jeg ikke kunnet 
få oplyst. 

Siew. Poulsen fot. 

Fig. l øverst: Gynandromorph Kejserkåbe (Dryas paphia 
L.); nederst en Tidselsommerfugl, Pymm.eis cardui ab. 
ocellata Rebel. 

l) De foregående artikler om samme emne fineles i ·Flora og Fauna• 
1947 s. 31-38, 1949 s. 97-112 og 1951 s. 131-141. 
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Henriksen fot. 

Fig. 2a og b. Begge er ca.rdui med sammenvoksede sorte pletter; 
a er tillige ab. ocella.ta. Rebel. 

I denne forbindelse kan jeg meddele om den i Fl. & F. 1951, 
s. 136 og 137 afbildede og omtalte Dryas paphia ab. n:igricans 
Cosm., at der ifølge meddelelse fra viceinspektør P. L. JØrgensen 
findes flere af denne ab. på Zoologisk .Museum. De stammede -
forstod han - fra nylig modtagne samlinger. De var ikke helt 
så pæne og ikke alle så mørke som eksemplaret fra Kaarup; ellers 
var både over- og undersiden stort set som hos dette. 

Tidselsommerfuglen (cardui) på fig. l nederst er ab. ocellata. 
Rebel: een eller flere af de runde, submarginale pletter på bag
vingernes overside med blå kerne. Den er fanget i Aarhus 25. 9. 
49 (J. C. Steensgaard). Fig. 2a er også ab. ocellata.; men den af
viger fra den foregående ved, at alle sorte pletter i bagvingernes 
forhjØrne på oversiden er flydt sammen til en stor, sort plet. Den 
er fra Klingstrup ved Svendborg 26. 8. 53 (Henriksen). Også den 
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c 

Henriksen fot. (a). Nnt. Mus. fot. (b og c). 
Fig. 3a: En Admiral � (K. atalantaa b. fraeta Tutt. ) .  

3b: Stor Perlemorsommerfugl (A. aglaia ab. charlot
ta Haw.). 

3c: Undersiden af 3b. 
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nederste (2b) er taget af Henriksen ved Klingsh·up samme dag 
som den foregående. Den står nærmest ab. melanosa Cab. :  mørk, 
især på bagvingerne, hvis sorte pletter er sammenflydende. Et 
meget lignende eksemplar er vist i farvebillede i »South<< pl. 45,4. 

Nat.Mus.fot. 

Fig. 4. Bol01·ia aqnilonaris Stich. 

Fig. 3a er en Admiral S? (Pyra:meis a.tala.nta L. ab. fraeta Tutt.) : 
det rØdA bånd på forvingerne sort afbrudt. ·Den hvide prik, der 

a b' 

c 

Nat. Mus. fot. 

Fig. 5. 3 former af Mel. cin�:ia L. d er undersiden af c. 
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b 

c d 

e f 

Nat.Mus.fot. 

Fig. 6a. R. lathonia ab. j-nigrwn Tutt; b Br. se/ene Schiff. ab.; c og d er ab. former 
af Mel. aurinia; e Arg. ino ab. (undersiden); f er undersiden af afvig. Br. selene Schiff. 

normalt findes i <!?'ens røde forvingebånd er næsten forsvundet. 
Svendborg 12. 8. 53 (H. J. Henriksen). . 

Fig. 3b og c er et meget smukt eksemplar af Stor Perlemor
sommerfugl Argynnis a.gla.ia. ab. charlotta. Haw. :  3 store sølv
pletter ved roden af bagvingernes underside (3c) . På oversiden 
er en del af de sorte pletter - især på bagvingerne - flydt sam
men til radiære striber. Den er så vidt vides ikke fundet i Dan-
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mark før. Den er fanget på Limfjordsøen VenØ 12. 7. 53 (J. C.  
Steensgaard) .  

Fig. 4 er  en  BolaTia aquilonaris Stich (aTsilache auct. nec. Ssp.) 
med forstærkede, sorte pletter især over midten af forvingeran
den. Den er fanget ved Holstenshus 8. 7. 41 (Sfr. Kn. ) .  

Fig 5a er  en MelUaea cinxia L., hvor det ene tværbånd på for
vingerne er forstærket - noget i retning af ab. transversa Reuss : 
Tværbåndene forstærket på forvingerne. Odder 20. 5. 53 (Stig 
Aagesen). 

Fig. 5b er samme art som 5a, men vingernes overside - især 
bagvingernes er formØrkede. Feldballe 24. 6. 51 (J. Christensen). 

5c og d: Over- og underside af samme art som 5a. Den har ret 

o o 

e f 

Heurikscn fot. (a og b). Nat. Mus. fol. (c, d, e og f). 

Fig. 7a og b er over- og undersiden (t. h.) af C. t1dlia Miill.; 7c og d er t. v. 
oversiden og t. h. undersiden af foranstående art; e og f (t. h. undersiden) er 
C. tullia ab. laidion Bkh. 
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norn1al overside, hvorimod undersiden - som billedet viser -
er stærkt afvigende. Feldballe ved Rønde 24. 6. 51 (J. ClU"isten
sen). 

Fig. 6a: Ratham lathonia L. ab. f-nigrum Tutt. (= ·interligata 
Cab.) :  omtrent på midten nær forvingeranden er de to midterste 
sorte pletter vokset sammen og danner en figur, der ligner et 
liggende j. Hos dette eksemplar er nogle af pletterne i forvingens 
yderste halvdel udvidet til kileformede, radiære småstreger. 
Den er fra Gedsted i Vesthimmerland 21. 7. 53 (Halkjær Nielsen) .  

Fig. 6b er  en Bmnth :is selene Schiff.-ab. Grundfarven på et 
par stØrre, firkantede pletter ved randen er hvid med svag gullig 
tone. VenØ 12. 7. 49 (J. C. Steensgaard). 

6c: En Melitaea aurinia Rott., der aberrerer omh·ent som 
foregående, dog at de to hvidgule, firkantede pletter er blevet 

Nnt.Mus.fot. 

Fig. 8 er en meget lys Coenonyrnpha 
tullia Ml\11. 

til een, hvori tværbåndet kun er markeret ved to sorte punkter. 
Nørre Vium .27. 6. 48 (Halkjær Nielsen). 

6d er også aurinia, men med hvide firkanter. Outrup ved Od
der 3. 6. 53 (Stig Aagesen) . 

6e er undersiden af en aberration af Argynnis hw Rott. Over
siden er næsten normal, men eksemplaret er lille og noget rund
vinget. På undersiden er de tre sorte pletter ved forvingeranden 
ind mod roden forstørrede og næsten sammenflydende. Holm
drup Mose ved Svendborg 24. 6. 40 (H. J. Henriksen) .  

6f er en Brenth:is selene Schiff, underside. Oversiden er nor
mal; men på undersiden af højre forvinge ind mod roden har 
den to aflange sølvpletter, og de fleste af pletterne langs sømmen 
er m. e. m. sølvskinnende. Venstre forvinges underside er nor
mal. Jenskær 20. 7. 47 (Halkjær Nielsen). 

Fig. 7a og b er henholdsvis over- og undersiden af en 8 af 
Coenonyrnpha tullia :tvhill. med konh'ash'ig underside og 4 Øje-
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pletter på forvingernes underside. På oversiden er Øjepletterne 
store, bredt gult omrandede. Padborg 14. 6. 51 (H. J. Henriksen). 

7c og d er henholdsvis over- og undersiden af en � af foran
stående art; den er ejendommelig ved, at de stærkt lyse under
sidestrøg inden for Øjerækken også ses på oversiden, og ved de 

c 

Nat. Mus. f o t. 

Fig. 9 er 3 former af Epinephela jurtina L. 
Græs-Randøje; a og b mlCierside; c overs. 

4 Øjepletter ved forvingesømmen; de er dog kraftigere på under-
siden. Svejbæk 10. 7. 44 (Sk. Hoffmeyer). 

· 

7 e og f er henholdsvis over- og undersiden af en meget mørk 
o af C. tullia, der er helt uden Øjepletter på oversiden og med 
kun få og små på undersiden: ab. la.icUon Bkh. Klostermølle ved 
MossØ 11. 6. 36 (Sfr. Knudsen). 

Fig. 8 er en Coenonympha. tullia. :tvliill. �' et efter danske for
hold meget lyst eksemplar, men ellers nom1alt. Horreby Lyng 
26. 7. 38 (Sfr. Knudsen). 

Fig. 9a og b er undersiden af to eksemplarer af Epinephele 
iurtina. L., Græs-RandØje. a er en jydsk �- Aarhus 10� 7. 52 (J. 
Christensen). Den er ejendommelig ved, at den øverste af de 
små, sorte pletter på bagvingemes underside - som regel 2 (un
dertiden dog 3, l eller O) - er blevet meget stor og oval i stedet 
for cirkelrund; apicaløjet er meget stort. b er en o; også den 
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ovenfor omtalte plet er forstørret - om end i ringere grad - og 
aflang. VenØ 21. 7. 53 (J. C. Steensgaard). 

Fig. 9c er en sær spraglet aberration af Ep. ju:rtina  L. En del 
albinistiske. partier er spredt over begge vingepar, men noget 
usymmetrisk Undersiden omtrent normal. Den er fra Virklund 
ved Silkeborg 15. 9. 53 (Hans Pedersen). 

Fig. lOa og b er henholdsvis over- og undersiden af den meget 
smuldce albinistiske Anthocharis cardamines ab. lasthenia Mill. 

/ 

a b 

c d 

Nat. Mus. fat. (a, b og c). Henriksen fat. (d) 
Fig. lOa og b er oversiden (a) og undersiden af en albinistisk Aurora, A. 
cardamines ab. la.sthenia Mil l. c er undersiden af en Pieris da.plidice L.; 
Bagvingerne meget mørke. d er Pieris ra.pa.e ab. immaculata Cock. 

Alle sorte skæl er erstattet af hvidlige. Bagvingernes underside 
er gullig, næsten tegningsløs, idet alt sort er borte. Jeg har fået 
den af seminarielærer G. Jeppesens søn, Stig Jeppesen, som har 
fanget den i Gedved 24. 5. 52. Den er sikkert en stor sjældenhed. 

lOc er et på bagvingernes underside mørkttegnet eksemplar 
af P·ieris clapUcUce L. Thorsager på Djursland 29. 6. 52 (J. C .  
Steensgaard). . 

lOd er en o af Pieris rapa.e ab. i1nmacula.ta. Cock: Den sorte 
midtplet på forvingernes overside er forsvundet, men er svagt 
synlig på undersiden (H. J. Henriksen). 

Fig. lla er ab. frivalclskyi Aign. af Araschnia leva.na's l. gene-
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Fig. l la Ar. leva.na ab.fri-va.ldskyi Aign. 
b Heades phla.ea.s ab. schm.idtii Ger h. 
c overgang til lOb. d er samme art 

ab. ca.eruleopunctata. Stdg. 

c 

d 

Nat.Mus.fot. 

ration. :rvian anserlevanafor at være stamformen. Den er da også 
langt mindre tilbøjelig til at variere i farve og tegning end 2. 
generation: prorsa, der bl. a. har en aberration: porima Ochs., der 
meget ligner levana. Ab. frivaldsky·i er vanskelig at beskrive, og 
der findes sikkert mellemformer mellem den og nominatformen. 
Den har en bred sort kant langs alle vingers sØm; kantpletterne 
og pletterne ind mod roden er sammenflydende. Pletterne i det 
gulrøde parti midt på vingerne kan være noget sammenflydende 
eller helt borte (se venstre bagvinge) .  

llb er  H eodes phlaeas ab. schmultti (Gerh. )  for forvingernes 
verkommende; men bagvingerne er normale. Padborg 19. 8. 50 
(H. J. Henriksen). llc er en overgangsform til b .  Angående ab. 
schm:idtii se Fl. o. F. 1951, s. 140-41. 

lid er H. phlaeas ab. caeruleopu.nctata Stgr. : en række blå 
pletter inden for det rødgule sømbånd. Det afbildede eksemplar 
har 5 smukt fremb·ædende blå punkter. Venø i den vestlige del 
af Limfjorden 25. 7. 53 (J. C. Steensgaard) .  

Fig. 12a er  Polyomnatus learus <;! ab. amethystina Gilm. :  hele 
oversiden blå indtil de rødgule, sortkantede sømpletter. Rude 
ved Odder 9. 8. 52 (Stig Aagesen). 

12b er det mest iØjnefaldende eksemplar af en F 2-klækning 
foretaget af gartner Halkjær Nielsen. :tvioderdyret er fanget i 
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Søbyvad ved Hammel. Det ejendommelige ved denne F 2-<? er, 
at de ellers rØdgule bånd langs sømmen på begge vingepar er 
blevet hvide (på forvingerne dog i den nedre del lidt rødlige), 
og at midtpunktet på forvingerne er hvidt, men med sort kerne. 
H vis denne ikke var der, ville den i høj grad ligne den i Fl. o. F. 

h 

ti 

Nat.Mus.fot. 

Fig. 12. Former af Polyommatus icarus Rott. 

1947 afbildede og omtalte <? fra Ranelersegnen (ab. albipunctata 
(Lemv.-Hammer) og det andet danske eksemplar af denne aber
ration fra VenØ (Steensgaard), der er afbildet i Fl. o. F. 1951, 
s. 139-40. Disse to eksemplarer mangler den sorte prik i under-

Nat. Mus. fol. 

Fig. 13. Undersidena f Polyonmw.tus 
amandus ab. confluens Schrk. 

sidens hvide pletter - undtagen i sømcellerne - hos Ranelers
eksemplaret er der dog antydning af en prik i enkelte pletter. 
Undersiden af F 2-eksemplaret er helt normal. At der er en vis 
forbindelse mellem F 2-eksemplaret og ab. alb·ipunctata synes 
12c og d at pege hen på. De er Øjensynlig overgangsformer til b 



Nat.Mus.fot. 

Fig. 14. Undersiden af Heades 
virgcwrea 9 ab. elonga/.a. Couv. 
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Nat.Mus.fot. 

Fig. IS. Coenouym.pha pamphilus 
ab. ocella./.a Tutt. Undersiden. 

og er begge fanget i det fri, henholdsvis VenØ og Aarhus (J. C. 
Steensgaard) .  Hos dem begge er undersiden normal. 

Fig. 13 er Polyomna.tus amancltts ab. confluens Schrk. Mange 
af undersidens sorte pletter inden for sømbåndet er flydt sam
men til radiære streger. Hos dette eksemplar er stregerne stØrre 
og kraftigere på venstre end på højre bagvinge. Oversiden er 
normal. Den er fra Nykøbing tviors 4. 7. 49 (Kay Jensen). 

Fig. 14 er en Heades virgau.rea L. S? ab. elongata. Courv. : for
længede pletter i midterste buerække på oversiden. Undersiden 
normal. Tikøb juli 52 (J. Christensen) . 

Fig. 15 er Coen.onymph.a. pa.mphiltts ab. ocella.ta. Tutt . :  Bag
vingernes underside har langs sømmen en række små Øjepletter, 
der er gult omringede: den sølvhvide kerne er indrammet af en 
mørkebrun kant. Desuden har apicalØjet på forvingernes under
side hos dette eksemplar et lille eksh·aøje. Hjortshøj l. 8. 50 
(Halkjær Nielsen). 

Fig. 16a er foranstående art ab. ocellata Tutt. (fig. 15) med· 
yderligere et Øje, altså h·e Øjepletter på hver forvinge-underside. 
Denne med flere lignende er taget i Frøslev Mose 13. 7. 54 sam
men med C. tullia, som den ligner (H. J. Henriksen) . 

Fig. 16b er C. pmnphiltts ab. obsoleta Tutt. : Apicaløjet på for
vingernes overside forsvundet (dog ikke på undersiden). Frøslev 
14. 6. 53 (H. J. Henriksen) . 16c er en modsæh1ing til b: meget 
stort apicaløje og et par småØjer på bagvingernes overside. 
Frøslev 18. 6. 53 (H. J. Hemiksen).  

Fig. 16d er en C. pa.mphiltts ab. (ilbescens Robs & Garh1. og 
ab. obsoleta Tutt. I Fl. o. F. 1947, s .  32 og 33 afbilder og omtaler 
jeg en meget lignende aberration fra Knudsskov ved Vm·ding
borg 13. 7. 41 (A. Møller) .  Den er gullig-hvid på forvingerne, 
som har et tydeligt apicaløje. Det her afbildede eksemplar, der 
er fanget i Jeksendalen 10. 6. 35 af Kn. Juul er også ab. albescens 
- om end noget mere hvid på forvingerne - men den er tillige 
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b 

c d 

e f 

Henriksen fot. (u, b og c) Nat. Mus. f o t. (d, e og f). 

Fig. l6a: Undersiden af Coeii0110'111]Jha. pa.m.philus ab. ocella.t.a Tntt. b og 
c er forstønet lidt. b, c, d og e: Former af C. pamphilus. f: Usymmetrisk 
ekspl. af Plebejus idas L. <;?. 

ab. obsoleta. Apicaløjet på forvingernes overside mangler helt, 
idet der ikke findes et eneste sort skæl på dets plads. Når det 
alligevel på billedet ser ud til at være der, skyldes det, at det 
meget kraftige Øje på vingens underside skinner igennem. 

16e er en usymmeh·isk C. pa.mph:ilus: venstre forvinge er min
dre end højre og har intet apicaløje på oversiden; til gengæld 
har den to på undersiden. Højre forvinge har kun eet. Stenbæk
gaard i Sydjylland (Kn. Juul) .  

16f. Plebe;us idas L. �;  et  usymmeh·isk eksemplar. HØjre bag
vinges underside har en række radiære, kileformede sh·eger 
inden for det røde bånd; vensh·e bagvinge ret nonnal. Læsø 28. 8. 
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Nat.Mus.fot. 

Fig. 17. Gidaria corylata ab. 
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Nat. Mus. fol. 
Fig. 18. Rhizedra Iraosa ab. crassico· 
mis Hw. 

53 (Rich. Hansen). Tutt har beskrevet en aberration af Pl. argus 
og kaldt den cuneata. Beskrivelsen af bagvingernes underside 
som hos 16f. I Danmark er denne aberration og tilløb til den 
fundet ved Strandkjær på i'vlols i juli 44 (H. A. Rasmussen). På 
lokaliteten fandtes flere eksemplarer, der i stØtTe eller mindre 
grad havde sammenflydende sorte punkter på undersiden. 

Fig. 17 er en blandingsform især af Gidaria corylata ab. albo
crenata Curt. og ab. ruptata Hh. : en del af mellemlinierne på 

a 

·.j 

b 

Nat. Mus. fol. 

Fig. 19a: Hadena pa.bulatricula ab. 
elota Hb. 

b: Ph)'tom.etra festucae ab. 
coalescens Schultz. 

c: Trachea atriplicis L. ab. 

forvinge-oversiden er tilbage. Undersiden omtrent som hos albo
crenata. Den er fra Frederiksdal Skov 4. 7. 52 (Kay Jensen). 

Fig. 18 er en meget smuk og sjælden form af Rh'izedm lutosa 
ab. crassicornis Hw. Hos Iutosa er de mørke strØg på langs gen
nem vingernes overside så godt som altid svage, grålige; hos 
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dette eksemplar (Utterslev Mose 10. 9. 52 - Kay Jensen) er de 
derimod luaftige, sortagtige; men grundfarven er meget lysere, 
end den skal være hos crassicorn:is. 

Fig. 19a. Hadena pabulat1'icula er oftest ganske lys på for
vingerne - dog med enkelte _mørke pletter ved kant, rod og 
rand; - hos den her afbildede form, ab. elota Hb., er den yderste 
halvdel af forvinge-oversiden helt lys og den inderste del 
helt mørk (sorte tegninger på mørkebrun bund). Det smukke 
eksemplar er fanget i Hald Ege 8. 8. 53 (K. Søndergaard). 

Fig. 19b. Phytom.etra festucae ab. coalescens Schultz: De to 
stærkt skinnende pletter omtrent på midten af forvingen er vok
set sammen til een plet. Den er fra Virklund ved Silkeborg 3. 9. 
53 (Hans Pedersen). 

Fig. 19c. Trachea ab:.ipUcis L. - ab.: Tegningerne forskellige 
fra nominatfonnen, bølgelinien stærkt fremtrædende, helt hvid, 
og grundfarven brunlig uden det karakteristiske mosgrønne 
skær. Virklund ved Silkeborg 16. 6. 53 (Hans Pedersen). 

Lidt om Ennomos autumnaria 'Vernb. I august 1952 begyndte jeg at 
samle sommerfugle her i Hyllinge, og min første sensation var et stk. E. 
a.utwnna.ria. på kviksølvlys d. 12/9. En mere erfaren samler gjorde mig 
opmærksom på artens sjældenhed, og fornyede anstrengelser året efter gav 
l <jl på omh·ent samme tid og sted som året før. Så ændrede jeg her i 1954 
mine fangstmetoder lidt, idet jeg ophængte en kviksølvpære i vinduet, der 
i forvejen var afskærmet med en tragt af tyll, afpasset til karmen. 

Allerede cl. 24/8 sad den første autwnnaria. i fælden, og 2/9 endnu en. 
D. 3/9 2 stk. - 4/9 4 stk. - 5/9 4 stk. - 6/9 5 stk. - 7/9 7 stk. - 8/9 
9 stk. + l <jl (den eneste i år) - 9/9 4 stk. - 10/9 l stk. - l l/9 2 stk. -
15/9 4 stk. og til sidst, 23/9, l stærkt affløjet stk. - ialt 50. 

At et ellers sjældent dyr optræder i antal enkelte år er jo ofte set, og 
muligvis er dette et exempel på forholdet; men min nye fangstmetode giver 
mig anledning til at tw, at også den har sin andel i, at fangsten blev så god. 
Jeg har nemlig ofte i flyveticlen lyslokket i haven både til kl. l og 2 uden at 
se så meget som skyggen af en autum.naria og røgtet fælelen så sent som 
kl. 2, 3 og 4 uden at træffe dyret, men om morgenen kl. 5,30-6 sad der 
3-4, ja op til 10, som det var tilfælelet cl. 8/9. Dette giver mig grund til at 
tro, at a.ut .u.mnaria ved sin sene flyvetid kan unddrage sig opmærksom
heden selv på steder, hvor den findes i antal, og det ville glæde mig, om 
andre samlere ville forsøge at lyslokke efter den på egnede steder også på 
det abnormt sene tidspunkt. 

Hyllinge, d. 10/10 1954. H. K. Jensen. 
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Nogle iagttagelser over tornskadernes levevis. 
Af S. R. Rasmussell. 
(Løve Apotek, Esbjerg) 

Som det sikkert er de fleste bekendt, lever tornskaderne af 
levende bytte, som de fanger i luften 'eller på jorden. For rØdryg
get tornskades (Lan:ius collurio) vedkommende består hovedpar
ten af insekter: hvepse, bier, bremser, græshopper; sjældnere 
tager den små fugleunger og firben. Den store tornskade (L. 
excub'itor) kan tage fuldvoksne mindre fugle, f. eks. gulspurve og 
andre af samwe størrelse. J a, endog en voksen solsort er den i 

Fig. l. Humlebi spiddet på en slåentorn af en rødrygget tornskade. 

stand til at tage kampen op med, og ofte med det resultat, at sol
sorten bliver den overvundne. Endvidere tager den ikke så få 
markmus. Da tornskadernes fødder imidlertid er for svage til at 
kunne fastholde byttet, spidder de det på en eller anden spids 
genstand og er nu i stand til at kum1e rykke det itu stykke for 
stykke. Fortærer de ikke det hele, lader de resten sidde og fanger 
et nyt bytte. Derfor finder man ofte sådanne halvfortærede rester 
efter deres måltider på steder, hvor tornskader holder til. I man
gel af tomede buske kan pigb·åd også anvendes. Jeg har selv to 
gange fundet humlebier spiddet på denne måde; men det almin
delige er, at byttet spiddes på tjØrn, slåen eller rose. 

På fig. l ses en humlebi sat fast på en slåentorn. Jeg så selv, 
hvorledes fuglen (L. collurio), der sad på en vissen udgået gren, 
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kastede sig ud i luften og fangede den forbiflyvende humlebi, 
hvorefter den føj hen til en slåenbusk i nærheden og med et par 
raske stød trak insektet ned på en spids torn. Det var ved Stevn 
kalkværk ved Hadsund den 14. 6. 1931. 

Da jeg den 21. 6. 1931 kom cyklende på en sti langs bjergebak
ken mellem HaunØ og Hadsund, så jeg en røclrygget tornskade o 

Fig. 2. Firben (Lacerta vivipara) spiddet og delvis fortæret af rød
rygget tornskade. 

Fig. 3. fvlarkmus (Aroicola agrestis) spiddet på en pilebusk. 
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sidde i en tjØrn ud mod vejen. Han rykkede og sled stumper af et 
bytte, han nylig havde fanget og spiddet på en lang torn i ca. 2 
meters højde. Det viste sig at være et firben (fig. 2), som det må 
have været et stort arbejde for så lille en fugl at behandle. Fir
benets hale alene var 10 cm lang. Da jeg nærmede mig for at se, 
hvad det var for et bytte, bøjede fuglen sig fremover og hvæsede. 
Kun meget langsomt flyttede den sig til sidst dybere ind i hat
tet. J eg skar nu tornen med firbenet af og kom derved til at 
berøre dets hale, som Øjeblikkelig vred og bugtede sig haftigt. 
Det er underligt at se sådanne refleksbevægelser af et lemlæstet 
stykke hop, hvoraf det meste jo faktisk var fortæret. Mærkvær
digt at den ikke har smidt halen og er løbet sin vej, da halen 
tydeligt viser mærker efter et hug af fuglens næb. 

Selv om det er langt det almindeligste, at den rødryggede 
tornskade bygger sin rede i tjØrn, rosenbuske eller slåen, kan den 
også findes i mange andre slags buske, og da jeg har noteret op, 
i hvilke slags træer og buske den bygger, skal jeg give følgende 
oversigt over de sidste 50 reder, jeg har fundet: 29 var bygget i 
tjØrn, 7 i slåen, 6 i vild rose, 2 i pil, l i røn, l i ene, l i en ribs
busk, l i vrietorn, l i et pæretræ, som stod midt inde i et tæt 
tjØrnehat, og l i en stikkelsbærbusk, der stod under lignende 
forhold som pæretræet. Desuden har jeg fundet dens rede 3 
gange i gran. Disse reder var alle anbragt ret lavt, sjældent over 
2 meters højde, ofte betydeligt lavere. Den store tornskade byg
ger derimod oftest højt oppe og som regel i gran, og den yngler 
ca. l måned førend den rØdryggede. 

Fig. 3 viser resterne af en markmus, som er fundet i en pile
busk på Skelund Mark den 20. 12. 1953. Selv om jeg ikke har set 
fuglen, nærer jeg ikke spor af tvivl om, at den er spiddet af den 
store tornskade. Den rødryggede ville ikke være i stand til at 
magte så stort et bytte, og ingen rovfugl anbringer sit bytte på 
denne måde. 

Tornskadernes noget brutale måde at behandle deres bytte på 
har været årsag til, at de på forskellige sprog har fået navne, som 
tydeligt viser, at de er ilde lidt. På engelsk hedder den rødryg
gede butcherbird, der betyder slagterfuglen. På tysk hedder den 
Neuntoter eller Wiirger dvs. den der dræber ni gange eller blot 
morder. På fransk ecorcheur = rakker eller den der flår. Som 
man ser, er det ikke just smigrende navne. Den store tornskade 
kaldes også varsleren eller vogteren, fordi den altid råber vold
somt op, hvergang en rovfugl eller nogen anden fare nærmer sig. 
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Nogle iagttagelser over Råger 
(Corvus f. frugilegus L.) i vinterhalvåret. 

Af Sv. Willadsen Nielse11. 

Nærværende arbejde behandler nogle træk af Rågens etologi 
udenfor yngletiden, og forhold hvorpå der ikke tidligere, i den 
ret righoldige litteratur, er gjort opmærksom. 

Iagttagelserne fandt sted på samme plads, c. 10 km n. f .  Kol
ding, som omtalt under iagttagelserne af Sjaggere (Turclus pi-
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Fig. l. Råger på vinterbesøg i kolonien. Forf. fot. 

lc1:ris L.) i vinterkvarter, i dette tidsshift, 59. 1953, pp. 43-47. 
Observationerne fandt sted fra l. 9. 52 til l. 4. 53. 

Rågens biologi er ret grundig undersØgt ( Y e a t e s 1934, 
B u r k i t t 1934). De undersøgelser, der er foretaget her i lan
det, er dog kun fragmentariske. 

Æglægningen begynder omhing månedsskiftet martsjapril, 
således at kuldene er fuldtallige i tiden 1.-10. april. Æglægnin
gens påbegyndelse synes at være uafhængig af de klimatiske for
hold, der netop på dette tidspunkt udviser store svingninger i 
henseende til temperatur og nedbør. Heller ikke på dette om-
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råde synes temperaturniveuaet at være en faktor, der påvirker 
årscyklus hos fugle uden udprægede trækbevægelser (se også 
S u o m a l a i n e n 1937). 

Omkring l. maj er ungerne fuldfjerede og forlader rederne i 
dagtimerne. Nætterne tilbringes fortsat i boet, og de fjemer sig 
ikke fra koloniens umiddelbare nærhed. Først fra midten til 
slublingen af maj forlader ungerne kolonien og strejfer om, un
dertiden sammen med koloniens gamle fugle, undertiden en
keltvis. 

Efter at uhgerne er fløjet fra reden, ses en del af de gamle 
fugle endnu i kolonien, ligesom overnatning heri også finder 
sted. De unge fugle synes overvejende at søge anderledes belig
gende natkvarter. Det er bemærkelsesværdigt, at højsommeren 
tilbringes i mindre selskaber end på noget andet tidspunkt; det 
synes som om flokken, der udgjorde kolonien, splittes op i min
dre. Dette falder uden tvivl sammen med efteryngletidsfældnin
gen. (Saml. L a c k 1946, S t a f f  e & E b b e l s 1948), W a r 
r e n 1948, L a n d s, b o r o u g h T h o m s o n 1951) .  Det 
synes at være en regel, at såvel socialbevægelser, territoriemar
kering og forplanh1ingshandlinger klinger af under fældning. 

I Danmark synes trækbevægelser at være lidet udprægede. 
S a l o m o n s e n 1938, omtaler den dels som standfugl, dels 
som trækfugl - » der ankommer allerede i slumingen af februar 
eller i marts og afrejser i oktober-november«. Der foreligger 
desværre ikke meddelelser om nogen aldersindstilling til træk
ket. :tvluligvis er de unge fugle overvejende trækfugle. (l unge 
mærket 15/5-37 ved Gundsømagle Sø er genmeldt fra Gronin
gen, Holland 31/12-37, H Ø r r i n g 1938). Sine steder er Rågen 
overordentlig talrig vintergæst, dette kan muligvis dreje sig om 
skandinaviske fugle. I de 3 kolonier, jeg har haft lejlighed til at 
følge i vinterhalvåret, var der tale om udprægede standfugle, 
der ikke fjernede sig langt fra kolonien. Forholdet er sandsynlig
vis dette, at visse rågekoloniers indvånere er tilpasset et bestemt 
område i en bestemt bestancl. De gamle fugle får i vinterens løb 
tilgang af tilflyvende unge fugle. Som det senere skal vises, dan
nes kolonien allerede på et tidspunkt, da sexualbevægelser ikke 
er aktuelle. 

I vinterhalvåret dannes flokke, uden at det i disse flokke har 
været muligt at iagttage et hierarki. De er helt tilfældigt sam
mensat i henseende til de enkelte individer. Floksh·ukturen er 
iagttagelig såvel under fødeeftersøgning på jorden, under alm. 
flugt som under de til spillet knyttede flyveøvelser. 

Medens kolonien som yngleplads fuldstændig opgives og Øjen
synlig mister sin betydning efter fæld11ingen, kan en vis tilknyt
ning spores allerede i efterårsmånederne. På dette tidspunkt er 
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det også muligt at iagttage en flokdannelse, der i højere grad er 
knyttet. Der synes at herske et vist forhold mellem styrken i flok
tilknytningen og interessen for kolonien. I de første vintermåne
der tiltager samlingen i flokkene. Kolonien besøges nu regel
mæssigt, hændelsesvis flere gange dagligt. Arten har et udpræ
get vinterterritorium, der er af betydelig udsh·ækning. Dette 
territorium markeres ikke offensivt. Iviedens kolonien benyttes, 
er fuglene stationære, og deres begrænsning er knyttet til kolo
niens nærmeste omgivelser. Yngleterritoriet er begrænset der
ved, at en årvågen alarmering foregår socialt blandt koloniens 
indvånere. Det er i den tid, der ruges, overvejende de i kolonien 
tilstedeværende hanner, der træder i aktion. Medens hannerne 
skrigende letter ved indtrængen af fjender på det iagttagne alai'
meringsområde, bliver hunnerne ofte liggende på reden. H vis 
redeh·æerne bestiges, oplever man ofte, at hunnerne først letter 
fra reden, når man når op i de1mes nærhed, skønt alarmering 
allerede har fundet sted, når man er ca. 100 m fra de rede
bærende h·æer. 

Vinterterritoriet er som nævnt vidtsh·akt og udgØr det område, 
hvori fødeeftersøgning og overnah1ing foregår. Sociale flyve
Øvelser foregår i området. Der overnattes på bestemte pladser; 
men brugen af disse er tidsbegrænset, således at natkvarteret 
benyttes gennem et kortere eller længere tidsrum, men derefter 
vrages for en anden plads. Der er ikke tale om en regelmæssig 
skiften mellem flere bestemte sovepladser, men hver enkelt 
plads benyttes i et kortere eller længere tidsrum. Siddepladserne 
vælges i de l avest beliggende grene i høje træer, tilsyneladende 
ikke under indflydelse af klimatiske forhold. Samme natkvarter 
er iagttaget benyttet under sldftende vindstyrker og retning og 
varierende temperaturer. Ihvorvel der overnattes socialt i flokke, 
er der ikke tale om nogen kontakt mellem de enkelte fugle. 

I vinterhalvårets løb er en stedse fastere fiksering af flokkene 
iagttagelig, uden at det dog har været muligt at iagttage nogen 
hierarkisk ordning. Flokken er løst struktureret såvel under føde
eftersøgning på jorden, under alm. flugt som under de sociale 
flyveøvelser. Fra februars midte antager kolonien en stedse sti
gende betydning i flokkens bevågenhed. Dette ytrer sig ved, 
at denne daglig besøges i stadig længere tid. Medens kolonien 
i vintertiden besøges mere tilfældigt og kortvarigt, bliver be
søgene i ynglekolonien fra medio februar bestemt i forhold til 
dagsrytmen. Fuglene slår ned ved reden i daggry og under sol
nedgang. Flokken er nu fastere struktureret, stemmeytringer til
tager særlig under besøg i kolonien og under flyveøvelserne, der 
foregår under flyvningen til og fra kolonien. Fra midten af marts 
påbegyndes overnatning i kolonien. Dette sker gradvis og for-
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bundet med det længere ophold i solnedgangsbesØgene. Tiden 
for besØget trækkes ud længere og længere mod mørket. Færre 
og færre fugle forlader kolonien. Natopholdet foregår i grene 
under rederne, ikke i selve reden. I dagtimerne udbedxes og til
bygges rederne. Først når æglægningen er påbegyndt og rug
ning finder sted, bliver hunnens ophold på reden mere stadigt. 
Hannen overnatter i redens umiddelbare nærhed. 

En forbindelse mellem forholdet i flokken og interessen for 
kolonien er således Øjensynlig og direkte aflæselig. Dette giver 
sig også udh·yk i de sociale flyveøvelser, der fineler sted umid
delbart før den ganske åbenbare interesse for kolonien som 
fremtidig yngleplads bemærkes. Som det er påpeget, foregår 
indvandringen til ynglekolonien i jævn overgang, og tilsvarende 
opgives vinterterritoriet Flyveøvelserne er uden tvivl første 
fase i det egentlige spil, der foregår på selve reden. 

De sociale flyveøvelser er først og fremmest kru·akteriseret ved 
en forøget skrigeaktivitet lviedens Rågens stemmeyh'inger i vin
terhalvåret er fåtallige, lidet udprægede og enkelt forløbende, 
som - rå, eller rå-rå, høres under flyveøvelserne en løbende fort
sættelse, der undertiden varierer i styrke. 20-30 udbrud følger 
efter hinanden (Rå-rå-rå-rå-rå osv.) .  Fuglene reagerer indbyrdes 
på hinandens stemmer, der glider sammen i en jævn mumlen. 

Flyveøvelserne er stillestående, og i reglen antager flokken en 
dråbeagtig form med størst udsb·æk:ing mod jorden. Kun lang
somt og tilfældigt bevæger flokken sig sidelæns, medens den i 
reglen har tilbøjelighed til at dale noget. Disse sociale flyve
øvelser tager åbenbart deres begyndelse på tilfældig måde. Det 
er aldrig lykkedes at iagttage indledningen. Under selve øvelsen 
samles flokken i tæt klynge og fuglene flyver rundt om hin
anden, hvad der får de enkelte fugle til at følge en krum bane 
inden for flokkens begrænsning. Flokken bevæger sig således i 
en skruende bevægelse, og forårsaget af en nedadvendt reageren 
får den sin dråbeformede karakter. OplØsningen af flokken på
begyndes fra undersiden, idet de lavest værende fugle simpelt
hen spredes ud med mere reh1ingsbestemt flugt. Fugl følger på 
fugl - og derved tømmes dråben. Ved fortynden af den tætte 
flugtformation tager fuglene i reglen stØrre højde. 

Selv om de ovenfor beskrevne flyveøvelser er lmyttet til det 
sexuelle spil, har det ikke været muligt på trods af grundig iagt
tagelse at notere nogen interesse mellem bestemte fugle i flok
ken. Der er under disse flyveøvelser ikke tale om nogen køns
indstilling. Alle fugle reagerer på alle. Der er derfor tale om et 
rent socialt forhold. Dette støttes af, at Rågen er sh·engt mono
gam, og forskellige iagttagelser ( Y  e a t e s 1934) synes at vise, 
at samme par. holder sammen gennem flere år. 
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Tidligere er omtalt det forhold, at artens opfattelse af om
givelseme er nedadrettet I det omtalte tidsrum gaves der lejlig
hed til at iagttage et interessant fænomen ved de almindelige 
flyvninger og forflytninger i terrænet. 

Iagttagelseme har sædvanligvis fundet sted i gryet, hvor fug
lene i flok forlod natkvarteret og flØj ud over de omkringlig
gende marker. På deres vej hertil passeredes de tidligere omtalte 
høje plantede hegn, i reglen i en højde af ca. 5 m over toppen. 
Under denne passage var det direkte iagttageligt, at fuglene 
blev påvirket af hegnets tilstedeværelse, idet de ændrede flyve
retning. 

Når en flok råger bevæger sig over terrænet, er det åbenbart, 
at de indbyrdes har kontakt. Efter de her refererede iagttagelser 
at dømme synes det, som om de enkelte fugle tillige opfatter og 
registrerer landskabelige ændringer i form af brydende » linier « .  
Det synes ikke, som om påvirkningen er klimatisk bestemt, idet 
brydningsvinklen og -retningen ikke viste nogen overensstem
melse med bestemte vindretninger, vindstyrker eller sigtbarhed. 
Endog i tåge og snefog sås denne reaktion. 

De1me iagttagelse kan måske bidrage til den diskussion, der 
særlig i England føres om, hvorvidt rågen udsætter vagtposter 
i høje træer, medens den øvrige flok fouragerer på jorden. Artens 
monograf G. K. Yeates går stærkt mod den antagelse, at det 
overhovedet drejer sig om vagtposter. Han mener, at de råger, 
man altid ser i de høje træer nær fouragerende flokke, udgøres 
af - som han kalder det - >>partielt mætte fugle« .  Han gØr gæl
dende, at rågen er udstyret med betydeligt bedre sanser end 
mennesket, hvorfor den ikke behøver at udsætte vagt. Oven
nævnte iagttagelser tyder dog på, at rågens opfattelse af om
givelseme i særlig grad er >>nedadrettet« .  Først fra et højtlig
gende punkt har fuglen overblik over sine omgivelser, og det 
synes derfor naturligst at opfatte de højtsiddende fugle nær en 
fouragerende flok som vagtposter. 

Selve de sociale bevægelser i de flyvende rågeflokke foregår 
trægt. Der er tale om en indbyrdes forskellig afstand mellem de 
enkelte fugle. Bevægelser inden for flokken kan således opfattes 
af det menneskelige Øje. (Jeg har undertiden stØttet mig til et 
diopter). Derved afgiver den et fortrinligt studieobjekt og ad
skiller sig således fuldstændigt fra flokke af stære (Stwrnus v. 
vulgæris L.), hvor optagelser af film og fotografier er nødvendig, 
og særlig ryler (C aUdris alpin a sub.) ( H o r s t m a n n 1953). 
For disse to arter gælder iØvrigt, at den indbyrdes afstand og 
dermed hastighed er konstant i flokkens midte og dens omkreds. 
For rylens vedkommende er den indbyrdes reaktion ved hjælp 
af filmsoptagelser beregnet til en hastighed af 50-200 m pr. sek. 
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I 

learus Rott. : 02.20,58, 07.10, 09.50, 11 .06,111, 12.49, 13.90, 14.34, 
18.112, 21.30, 25.94, 27.21, 34.124, 35.13, 37.53, 40.115, 
41.12,155, 43.27, 47.36-37,103-04, 48.57,90, 49.99-101, 51.46, 
138-41 

albipuncta Lemvigh-Hammer: 47.36(i),37, 51 .  139-40(i) 
amethystina Gillm. :  37.53 
{l1'CLta; 37.53 
basijuncta Tutt: 41.12(i) 
candiopa Brgstr. : 51.139-40( i) 
ceUna Aust. : 49.99(i),101 
coeru.lea Fuchs: 11.111, 51.140-41(i) 
costajuneta Tutt: 47.36(i) 
fu.Uginosa Couv.: 51 .140-41(i) 
·icarinus Scharf. : 41.12(i), 51 .138 
nwlanotoxa Pincitore-Jvlarott: 41.12(i), 51.139-40(i) 
minor Cru. :  49.99(i) 
privata Schonf. :  47.36(i), 51.139-40(i) 
sem:iarcuata Couv. :  51.139-40(i) 
sem:ipersica Tutt: 41.12 
ab. :  49.100-10l(i) 

ichneumon:iform:is F. :  02.59, 03.30,60, 15.30, 18.49, 21.57, 36.58, 
45. 134, 48.91 

·idaei Zell . :  17.22 
idas L. (argus auctt., argyrognomon auct. ) :  02.21, 12.123, 14.15, 

33, 16.41, 18.41,64,112, 21.36, 23.123, 26.130, 35.31, 37.53, 
39.09, 40.52,115,135,150, 44.134-35, 45.135, 49.100-101, 50.47, 
51 .46 

cuneata Tutt: 44.134(i) 
ab.:  49.100-101(i) 

iUa Schiff . :  04.42, 41.139 
ilicaria H.  G. (manuelaria H. S. h:ii.bneri Prout): 16.67, 17.21, 

18.21, 19.21, 21 .51, 27.120, 35.127, 40.18, 44.16 
·iU.cifoUa L. : 02.59, 07.29, 13.36,44, 14.38, 18.43,135, 23.08, 26.83, 

131, 35.63, 39.08, 46.12, 52.92 
iUcis Esp. : 02.22, 13.90, 14.33, 17.114, 18.41,111, 20.19, 37.52, 

40.157, 46.14, 52.32 
im.mænata Hw. : se: citrata L. 
hnmomta L. : 03.26, 09.96, 13.112, 14.103, 19.134, 26.85, 31.12, 

36.43, 38.50, 39.73,124, 48.92, 51.130 
hnmundata Z. :  15.50, 16.67,93-94, 20.13,24, 24.160, 26.140, 27.22, 

36.45,57, 37.124, 40.114, 45.129 
hnmundella Z. :  08.58 (som hwndella) 

Langer : Index s. 33 - 40 (Tillæg til Flora og Fauna). 
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hmnutata L.:  09.96, 11.08, 13.112, 14.103, 19.04,134, 21.11, 39.124, 
48.92 

irnpudens Hb.:  se: pudorina Schiff. 
hnpwra Hb. :  13.107, 14.97, 19.100, 30.108, 39.15, 47.104, 48.91 
inca.n a. Z. :  07.10 (fejlbest. ,  se C. S. Larsens tillæg p. 54) 
inca.rnana Hw. : se: sociana Hw. 
incerta Hfn . :  13.108, 14.98, 18.87, 19.101, 26.48, 39.15, 48.91, 49.31 
incomptella H. S . :  31.121 
indigata Hb. : 13.147, 15.119, 16.44, 18.48, 20.11,24, 21.31; 26.86, 

39.08,73,127, 43.132,134(i),l55, 44.47, 45.57,90, 47.45 
iners Germ. :  se: suspecta Hb. 
inflatae Stt . :  se: silenella H. S. 
ingrica. H. S.: 13. 109, 14.99, 19.104, 31.11, 39.16, 45.136 
innotata Hfn. :  13.56,138, 14.26,119,159, 16 .44, 20.13,24, 26.47, 

39.08,74,128, 43.129, 45.90,129, 47.45 
fmxhwta Crewe: 16.44, 39.128, 45.129 
tamariscata Fri· . :  26.47, 39.128 

ino Hott. :  02.17, 12.61, 13.70,89, 14.89,119, 16.120, 18.109, 26.129, 
34.102, 37.51, 39.39, 40.148, 41. 151, 43.16, 48.90, 52.29 

ab.: 52.29 
hwpella Zell . :  23.40, 41.64 
inornata Hw. :  13.55,74,112, 16.65, 18.46, 19.133, 21.36, 23.10, 

26.137, 31 .12,131(i), l33-34, 35.129, 39.124, 43.145, 44.139, 
46.13, 48.92 o 

inornatella Dgl . :  23.40 
inq·u:in:itana Hb.: 24.96 
insigniata Hb. :  08.44, 09.19, 12.89, 18.21, 19.80, 20.12, 23.11, 

26. 140, 39.128, 44.47, 46.120 
insign-itella Zell . :  (21) .02, 21.15 
inter;ectaria Bdv. : se: fuscooenosa Goeze 
·in term.ediella Bruand: se: casta Pall. 
interrogation-is L. :  13.44,147, 14.25,101, 17.139, 18.22, 19.129, 

20.21, 31.11,136, 35.65, 36.56, 38.26,156, 39.65-66,122, 42.55,72, 
44.152, 46.11, 47.102, 49.32, 51.42, 52.91-92 

flænunitera Huene: 38.26,156(i) 
int·imella Zell. :  17.22, 41.64(i) 
intrica.ta. Zett. a:rceutha.ta Frr. (helvetica.ria. Bdv.) :  13.37, 14.159, 

15.49, 19.142, 20.12,24, 26.86,140, 35.66, 39.128, 44.49, 45.90, 
46.12 

inturbata Hb. :  13.138,152, 15.156, 20.13, 37. 120-21, 42.110, 44.153, 
45.129, 50.156, 52.30,78 

inula.e Wck.: 44.145 
inu.nctella. Zell . :  (22).70 
·inundella: 08.58 (trykfejl f. hnmundella Z.,  se d.)  
io L. :  00.53, 02.16, 03.04,23, 08.111, 11 .06,13,127, 12.49, 13.36,89, 
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14.31,60, 18.108, 22.18, 30.87, 32.16,19, 33.55,142, 34.21,103,124, 
37.51, 38.151, 40.80, 43.27, 46.156,158, 47.104,109,128, 48.90, 
49.97-98 

belisaria Obth. :  44.97-98(i) 
ge·isha Stich . :  32.19 
fiseheri Stdgr. : 03.04 

·iphis Schiff . :  41.139 
·iris L. :  02.15, 04.42, 11.09,127, 13.68,89, 15.48,124,156, 18.72,108, 

24.159, 26.129, 33.55, 37.114-15, 40.147, 41.31-32,144,150,153, 
42.95, 43.48, 44.16,140,149, 45.39-40,134, 47.25,128, 51 .44,130, 
52.31-32(i) 

iole Schiff. :  44.149 
irriguata Hb. :  13.55,137, 16.44, 20.11, 23.11, 26.140, 31.13, 32.118, 

39.127, 44.47, 48.95, 50.47,140, 52.92 
i.rmrella Cl. : 07.38, 11.35, 13.36,142, 14.12,125, 15.28, 16.65-66(i), 

21.36,55, 39.73, 40.116, 45.133, 46.08, 47.15, 52.92 
signata Bkh. :  16.65-66(i) 

islancUca Stdgr.: 51.44 
isogrmnmaria H. S . :  se: haworthiata Dbld. 

J 
jaceana H. S . :  se: fulvana Stph. 
jacobaea L. :  03.25,30, 07.37, 12.63, 15.28, 18.29,91-92, 20.26, 

21.55, 25.55,155, 26.23,87, 40.51, 41.144, 43.48, 45.133 
janim L. :  se: jtutina L. 
janth:ina Esp. :  08.84, 11.13,23,111, 12.49, 13.51,94, 14.39, 18.43, 

19.50,63, 20.18, 22.09, 23.08, 26.83,132, 31.09, 33.91, 35.167, 
38.157, 39.09,37, 41.44 

joann:isi le March (platanoiclella de Joan) :  39.152, 41 .64 
jota L. :  02.60, 03.07, 11 . 112, 13.110,154, 14.101, 18.46,64,151-52, 

19.107, 20.76, 22.09, 31.11, 39.122, 44.152, 48.92 
percontaUonis Tr. :  11.112, 19.107 

jubata Thbg. : 03.26, 15.26, 21.52, 23.11 
juliana Curt. herrichiana Hein . :  41 .75 
juniperata L. :  11 .09, 13.37,56,67,136,154, 14.1:5,157, 16.44, 18.47, 

19.23, 20.08, 21.36, 23.11, 26.138, 31 .13, 39.125, 43.148, 46.12 
junoniella Zell . :  08.58 
jurtina L. (ianim L.) :  02.14, 03.04, 11 .06, 13.90, 14.32, 18.110, 

22.87, 30.105,148, 33.56, 35.31, 37.52, 41.150, 42.95, 43.27, 
47.33-34,104, 48.90, 49.97-99, 51.135-36 

brigitta Ljungh. :  37.52 
eisteraseens Fuchs: 49.99 (fejl for eineraseens Fuchs?) 
hertha: 51.135-36 
ab. :  47.33-34(i), 49.97-98(i) . 

juventina Cr. (purpureofasciata Piller): 38.116-17(i), 40.20, 42.49, 
44.151, 48.95, 52.84 
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K 
ldlmunella Stt. stagnaZis Frey . :  28.61 
kinkerella Snell . :  26.87, 30.18, 33.140 
krygeri Rbl. :  37.42(i), 44(i) 
lwehniella Z. :  (22).70 

L 
la.cerUnaria L. :  07.30, 09.17,95, 12.62, 13.93,149, i4.10,38,119, 

18.136,153, 20.18, 25.95, 26.83,132, 28.153, 30.87, 31 .09, 37.56, 
39.73, 41.43, 43.01, 48.91, 52.92 

lactea:ria. L. :  13.111, 14.102, 16.43, 17.87, 18.46, 19.133,141, 20.22, 
21.11, 30.73, 35.71, 39.123, 45.89, 48.92 

lacteella Schiff . :  se: sarcitrella L. 
lactvcae Schiff. : 12.91 
laevis Hb.:  26.49,135, 38.13-16(i) (fejlbest. som rut-icilla Esp.) 
l-album Esp. (vau-album Schiff.) (Pol. ) :  03.33, 07.42, 18.108, 

19.21, 32.21 
f-album Bdv. : 32.21 
samurai Friihst. : 32.21 

l-album L. (Leuc.) :  52.29 
lambda L. :  16.66, 18.20, 19.104, 25.100, 35.65, 36.55, 45.136 
lamuta Herz: 44.15 
lanceata Hb.:  09.19, 14.159, 20.13,24, 23.11, 26.86,141, 29.153, 

31.14, 32.118, 39.128, 43.133, 44.153, 45.129, 48.92, 49.119 
lanceolana Hb.:  (21).03, 30.14-15 
lanestris L.: 00.54, 07.27, 13.93, 14.10,37, 18.135, 20.18, 23.08, 

26.83, 35.13, 36.43, 37.55, 41.02,04-05,42, 47.135, 48.126,135,137, 
52.08,29 

la.pponica Wck. :  33.131, 34.40 
laquearia H. S . :  fejlhest for pumilata Hb., s. d. 
lariciata Frr . :  13.138, 14.26, 20.12, 23.136, 26.86,140 (fejlbest.), 

36.45,57, 39.128, 44.48,160, 48.135 
Iaripennella Zell. (annulatella Tngsh·. ) :  41.63-64 
lateriUa Hfn. :  03.25, 09.50, 11.23, 13.36,105, 14.95, 19.56, 30.108, 

39.13, 44.136, 48.92,95 
lathonia L. :  02.17, 10.39, 11 .06, 13.89, 14.32, 18.109, 33.56, 34.102, 

124, 35.31, 37.52, 43.27, 45.83, 46.13, 47.31-32,128, 48.90, 
49.101-02, 51.137-38 

melae1w Sp. :  47.31-32 
melaena-valdensis Sp. & Esp. :  47.31(i), 51.138 
obscumscens Schutz: 49.102(i), 51.137 -38(i) 
obscumscens-valdensis Schulz & Esp. :  49.102(i),l38 
seminigra Knudsen: 51.137-38(i) 
valdensis Esp. :  47.32, 51.138 · 
ab. :  49.101(i) 

lathy1'i Stt. : se: tetrapunctella Thnbg. 
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laticu.n'icu.lella Schr. : 44.146 (yderst tvivlsom) 
latifasciana H w.: 31.122 
latiorana H. S. (aemula.na Schl . ) :  28.13 
la.tnmcula Hb. :  13.96, 14.24, 19.55, 20.19, 35.60,129, 37.117, 39.12, 

41.47, 47.104, 52.77 
a.ethiops Hw. :  52.77 

lautella Zell . :  30.20 
ledi Stt. (Col . ) :  26.20 
lecli Wck. (Lyon. ) :  26.20, 30.20-22 
lecliana L. :  26.20 
lecliella. Schl . :  26.20 
legatella. Schiff. (spærtiata Fuessl . ) :  00.58, 08.84, 09.19, 12.88, 

13.55,67, 14.15,26,104, 16.43, 18.47, 19.81,136, 20.23, 23.47-48, 
86, 31 .13,16, 39.125, 43.147, 45.89, 46.06, 48.95, 52.92 

leineri Frr. pomera11a Schultz: (21) .32, 25.100, 26.133, 31.05,16, 
132, 39.11  

lemnata. L. :  11 .13 
lepicla Esp. (carpophaga Bkh.) :  13.96, 14.94, 16.120, 18 .44, 19.54, 

23. 136, 26.84, 28.152, 37.91, 39.12, 45.86, 50.97 
leporina L. :  03.05,25, 11 .34,111, 12.64, 13.74,94,154, 14.39, 16.41, 

18.43, 19.49,63, 21.12,37, 25.95, 26.132, 27.22, 31 .09,134, 35.70, 
129, 36.52, 37.56, 41.43,138, 45.85, 48.91, 50.97, 52.29,92 

braclyporina. Tr. :  31.134, 35.70, 41 .43 
grisea Cochr. :  37.56, 41 .43, 45.85 

lesbia F. :  07.66, 08.116, 10.23, 11 .69, 22.85, 47.127 
leucapennella Hb. :  (21) .06 
leucatella Gl. :  (21) .05 
leucographa Hb.:  11 . 112, 13.95, 14.25,93, 18.44,87, 19.52, 20.19, 

23.09, 26.84, 39.11, 41 .45, 44.151 
leucomela.nella Zell . :  (21) .07 
leucophaea Schiff. (fulmhlea F.) :  13.96, 19.53, 21.11, 26.133, 

31.10, 36.53, 39.11,106, 41.45 
leucophaearia Schiff. :  03.26, 13.140, 15.26, 16.45, 18.88, 21.50, 

39.144, 48.93, 52.22 
nigricaria Hb. :  48.93 

leucostigma Hb.:  13.106, 14.10,96, 16.42, 18.45, 19.04,98, 20.20, 
26.47,84, 30.72, 38.126, 39.14, 45.88 

albipuncta Tutt: 45.88 
fibrosa Hb. :  39.14, 45.88 

levana L. :  02.15, 04.43, 13.89, 18.41,109, 32.22, 37.115, 39.107, 
40.148,154, 41.31-32,63,150,154, 43.45-46, 44.16,161, 45.38,135, 
47.109,128, 48.134-35, 50.136,156 

prorsa L. :  32.22, 37.115, 40.148,154, 41.31-32,150,154, 45.38, 
135, 47.128, 50.136 

libatrix L. :  08.84, 13.65,110, 14.100, 19.106, 26.46, 27.22, 34.99, 
39.122, 43.27, 47.104, 48.92 
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li.chenaria Hfn. :  09.96, 13.140, 15.26, 21 .52, 24.159, 25.156, 27.153, 
29.152, 30.87,113,124, 34.129, 35.129, 37.91, 40.50, 43.47, 48.93 

Uen·igianus Zell . :  17.22 
lienigiella Zell . :  30.19 
ligea L.: 02.14, 13.06, 18.110, 39. 101, 40.148 
Ugnata Hb. (vittata Bkh.) :  08.84, 13.137, 14.158, 16.44, 18.47, 

20.09,23, 39.08,74,126, 44.61,153, 45.90 
Ugnella Hb.: 27.16 (fejlbest. f. ahe·nella Hb., s. d . )  
Ugniperda F. :  se :  cossus L. 
Ugula Esp. :  26.49,135 (fejlbest.) 

subspadicea Stdgr. :  26.135 
Ugustri L. (Sphinx) : 03.57, 09.95, 11 .35, 13.68,91, 14. 12,35, 18.130, 

25.56, 32.23, 35.32, 37.54,90, 43.27, 48.90 
Ugustri F. (Cranioph. ) :  11 .111, 13.70,94, 14.24,39, 18.43,153, 

19.23,50, 21.37, 23.08, 25.95, 26.83,132, 31 .09, 34.23, 37.113, 
38.51, 39.09,143, 41.44, 42.90, 45.85 

sundevall·i Lampa: 19.23,50, 23.08, 31.09, 39.09, 41 .44, 
42.90 

Umacodes Hfn. : 03.62, 13.143, 15.29,156, 19.05, 21.56, 22.59, 
26.143, 27.23, 28.152, 36.58, 37.121, 38.119, 40.52, 42.72, 44.139, 
45.133, 49.120, 51.45 

limitata Sc. :  se: chenopodiata L. 
Umosipennella Dup. :  26.20 
linariata F.: 13.74, 15.49, 20.11, 26.47,140, 31.13,16, 35.70, 36.57, 

38.123, 39.127, 43.131,156, 44.47,139, 51 .46, 52.92 
linearia Hb.: 13.112, 14.103, 19.134 (som 'porata F.), 26.97, 39.124, 

43.146, 48.92, 52.107-08 
ophthalm:iaria Obth. :  52.107-08(i) 
strabonaria Zell . :  19.134 (fejlopg. som porata F.) 

Uneariella Zell. :  08.58 ' 

linea.ta Sc. :  09.96, 11 .113, 13.54,141, 20.26, 21.10,53, 22.59, 31.15, 
32.59, 35.13, 36.58, 38.50, 39.73-74, 40.51, 43.48, 44.137, 45.91, 
47.104, 51.46 

lineata F. livornica Esp . :  02.32, 03.56, 18.130, 25.56, 26.130, 32.59, 
40.152, 46.96, 47.16,105, 52.110 

Uneola Ochs . :  02.23, 11.07, 13.67,90, 14.12,34, 18.41,73,129, 25.94, 
33.56, 35.32, 37.53, 40.150, 44.150, 45.84, 48.90, 51.138 

ludoviciae: 51.138 
Uneolea Hw.: 44.144 
Unneella Zell . :  19.21 
lipsiana Schiff. : 07.10, 38.33 
literana L.: 25.76, 40.118 

squamana F. :  40.118 
Uterosa Hw. : 13.74,96, 14.94, 17.60, 19.55, 26.46,84, 30. 108, 31.10, 

35.54,57-58,68, 38.119, 39.12, 41.47, 44.151, 45.87, 48.95 
onychina H. S . :  26.46, 35.54,57-58,68 
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lithargyria Esp. :  13.107, 14.97, 18.45, 19.04,100, 20.21, 39.15, 
44.65, 48.91, 51.149 

grisea H w. :  44.65 
marginata Tutt: 44.65 

Uthodactyltts Tr. : 27.16 
Uthoxylea F. :  11 .23, 13.51,105, 14.24,95, 16.42, 18.44,72, 19.56,63, 

20.19, 23.09, 31.10, 39.13, 48.92, 51.149 
litterata Sc. : 39.74 
littoralis Curt. (Sider.) :  13.146, 14.97, 19.100, 23.10, 26.46,85, 

31.135, 35.53(i),68, 39.15, 43.47 
littoralis Bdv. (Prod.) :  se: litum F. 
littamUs Westw. (Polychr.) :  08.58 
littorella Dgl. :  23.40, 28.61 (fejlhest.?) 
litura L. (Orthos. ) :  08.84, 13.36,108, 14.99,120, 19.103, 22.61, 

37.91, 39.16, 47.104, 48.91, 49.107-08 
borealfs Sp.-Sch. :  49.107-08(i) 
polluta Esp. :  49.108 

litum F. (littomlis Bdv.) (Prod.) :  26.51-52, 38.122, 52.107-08(i) 
liturata Cl. :  08.84, 13.140, 15.26, 21.50, 26.48, 27.22, 35.124,129, 

40.50, 43.47, 45.91, 48.93 
Uturella Hh.: se: hypericella Hh. 
livida F.: 26.49 
l-nignnn Miill . :  07.41, 13.93, 14.24, 15.49, 17.59, 18.134, 26.131, 

29.153, 36.52, 37.116, 38.26,121, 39.09, 41 .42, 42.90, 43.48, 
44.150, 48.94, 52.119 

lonicera Schev.: 03.58, 12.62, 13.113,142, 15.29, 18.73, 21.56, 
24.160, 31.15, 40.52, 41.155, 45.133, 46.13,92-93, 47.109, 48.90 

citrina Spey. (carnea) : 12.62, 45.133, 46.92-93(i) 
· lorquiniana Dup. : 28.61 

lota Cl. :  02.60, 09.18, 13.36,45,74,108,147, 14.99, 16.43, 18.45, 
19.102, 26.143, 30.113, 35.129, 39.16 

lotella Hh.: 08.58 
lubricipeda auctt.: se: lutea Hfn. 
lucens Frr. :  26.46,84,134, 30.106-08(i), 31.11, 35.61, 36.54, 39.14, 

42.50, 44.151, 46.11, 52.36,92 
lucida. Hfn. :  se: niticla. Schiff. 
lucifuga Hh. : 14.99, 19.104 
luchw. L. :  02.19, 14.120, 15.113-14,124, 17.60, 18.111, 19.23, 

26.129, 37.124, 40.149 
lucipa.ra L. :  12.88, 13.36,106, 14.96, 16.42, 18.45, 19.98,144, 20.20, 

26.52, 27.154, 30.73, 39.14, 47.104, 48.92 
lucivagana Zell . :  se: rurestmna. Dup. 
luctua.ta. Schiff . :  48.127 
luctuosa Esp. : 49.116(i) 
luctuosella Dup. :  26.88 
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lunana Thnbg. (pmdromana Hb.) :  08.58, 20.73 
lunaria Schiff. :  03.07, 13.74,139, 15.25, 20.15, 22.09,61, 25.95, 

26.87,141, 44.153, 45.130, 48.95, 50.156, 52.30,92 
lunm·is Schiff . :  38.116,122, 40.20, 42.55 
lunu.la Hfn. :  12.91, 38.123-25(i), 40.20, 42.53,111, 43.156, 47.16, 

101, 48.137 
lupu.l·inus L. :  03.61, 15.30, 21.58, 26.143, 27.22, 37.91, 40.109, 

41.124, 45.134 
ltwidata Bkh. :  se: extersaria Hb. 
lu.rideola Zinck. :  07.38, 09.95, 13.142, 14.149, 15.29, 18.49,72, 

20.26, 21.56, 26.47,87, 30.124, 37.91, 40.51, 48.90 
lusoria L. :  31.83-84 
lutarella L. :  07.38, 13.70, 15.29, 16.45,160, 21 .36,56, 31 .07,135, 

137-42(i), 37.123, 39.37, 40.52,116, 45.133, 46.13, 48.89,94 
postmelanica auctt. : 31. 138-39(i) 

lutatella H. S . :  24.96-97 
lutea Hfn. (lubricipecla auctt.) (Spilos . ) :  07.36, 08.83, 13.141, 

15.28, 21 .54, 35.59,68, 40.51, 46. 158, 48.90, 49.106-07 
zatima Cr. :  35.59,68 
ab. :  49.106-07(i) 

lutea Sb·øm (Xanth.) :  13.108, 14.99, 19.04,103, 22.61, 26.47, 28.153, 
30.113, 35.71, 39.16 

lutealis Hb.: 26.48 
luteata Schiff . :  se: flamm.eolaria Hfn. 
luteella Stt. : 24.98 
lu.teolata L. (cmtaegata L.) :  03.08, 09.96, 13.54,139, 14.25, 15.25, 

20.16, 22.35, 30.73, 40.50, 43.27, 47.104, 48.93, 49.33, 51 .46 
niko Christ: 49.33(i), 51.46 

lutosa Hb.:  13.107,147, 14.25,97, 16.42, 19.99, 23.09, 26.46-48,84, 
134, 31 .16, 39.14, 40.17, 42.51,90, 44.152, _45.88, 48.95 

lu.tulenta Bkh. :  21.40, 25.84, 26.46-47,84,134, 29.25, 30.114, 31.10, 
16, 35.64, 36.53, 38.52, 39.08,13, 40.80, 41 .48, 46.12, 49.32, 50.48, 
52.92,119 

aterrima Warn. :  29.25(i), 30.114, 35.64, 36.53, 40.80 
W.nebu:rgensis Frr. : 25.84, 26.46-47, 29.25(i), 35.64, 39.08, 

13, 40.80, 46.12, 49.32 
secU Dup. :  29.25(i) 

lutu.lentella Zell . :  14.59 (som servella?), 30.18 
lycaon Rott. : 41.139 
lychnidis auctt. : se: pistacina F. 
lychnitidis Rbr. :  13.109, 19.104, 22.09, 25.76, 36.56, 39.121, 42.53, 

44.14,138,151, 50.134 
lychnitis Rbr. :  se: lyclmiticlis Rbr. 
lydia Cr. :  14.40, 16.42, 18.43, 19.51, 35.63(i), 36.52, 38.120, 39.08, 

47, 40.16, 46.09 
(fortsættes) 



Største lager i Danmark af zoologiske 
præparater til brug ved undervisning er  hos 

Konservator Chr. Aaboe Sørensen, Silkeborg 
Vestergade 117 . Tlf. 297 

Vi leverer bl. a. følgende (alt i udstoppet stand og en del 
d eraf i vore lovbeskyttede celluloidkasser) : Fugle, pattedyr, 
fisk, krybdyr, padder, krebs m. fl. samt kranier, skeleller, 
kasser med 'bi l l e r  og sommerfugle til u nderv i s n i n g, i nsekt
kasser, form alinpræparater af rødspættens, ålens o g  frøens 
udvikling m . m . m. 

Skal De købe ? -

forlang da vore illustrerede salgslisler, der 
bl. a. er vejledende m. h. t . skolesamlinger 

Alt modtages til udstopning Forret n i ngen gru n d ! .  1 884 

Den rigtige, samm enfo l d e l i g e  
ketsjerring. Let og sol id ,  straks 
klar til brug Kr. 7,-

Bolger Leonild 
Frøbels Alle 1 ,  København F 

Tlf. Fasan 2702 

Indbinding af tidsskriftet 
Ring eller skriv t i l  m ig, og jeg skal 
sende Dem prøvebin d  og tilbud Stort lager af nye materialer 
H E L L E R U P B O G B I N D E R I  
Hellerupvej 1 0  . Tlf. H E  3795 v/ ARNE SØRENSEN 

Insektkasser 
efter opgivet mål. Spændbrætkasser rned brætter e fter 
ønske leveres i fineste, håndlavet udførelse. - Skriv efter p risliste 

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



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

kØber og sælger 
naturhistorisk faglitteratur, tidsskrifter, leksika, ordbøger 
m .  v. på alle sprog. 

S kr i v til os ! 

Besøg os, fri adgang til reolerne. J(alaloger sendes på forlangende 

Ældre årgange af "Flora og Fauna" 
fås ved henvendelse til redaktionen. 

1 899, 1 901,  1908 og 1919 er udsolgt og af en del årgange er 
kun meget få tilbage. 

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

Insektnål e, 

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

Svend Lyugfved Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Bagsv. 1 793 

Formændene for de foreninger, der har Flora oy Fauna som medlemsbla d :  

Jyllan d :  Redaktør Sigfred Knudsen, A arestrupsvej 1 1 ,  Aa1·h us. 
Sjælland : Overlærer P. J(. Nielsen, Sorøvej 2 1 ,  Slagelse. 

Fyen : Lektor Niels Foged, Aarestrupsvej 20, Ode n se. 
Lolland-Falster : Inspektør G. Dybkjær, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F. 

Bornholm : Overlærer, Redaktør Th. Sørensen, Aaldrkeby. 
Lepidopterologisk Forening : Viceinspektør P. L. Jørgensen, 

J. C. Schiødles vej 1 0, København F. 

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


