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Oversigt over Bornholms plante- og dyreliv. 

Af Arne Larsen 
(Rønne). 

With nn English Suwmnry. 

Danmarks femte største Ø, Bornholm, der udgør et selvstæn
digt amt, ligger isoleret fra det øvrige land, ikke som traditio
nelle kort fejlagtigt antyder eksporteret til og indlemmet i det 
store svenske broderland, men solidt forankret ensomt mod øst 
ude i Østersøen. I luftlinie ligger Bornholm ca. 150 km fra lan
dets hovedstad, men den korteste afstand til dansk jord, Møens 
Klint, er kun 135 km. Øen ligger dog nærmere to nabolande, 
idet det 50 m dybe Hammervand, der adskiller Bornholm fra 
Sverige, kun er 37 km bredt, og det mindre dybe farvand mellem 
Øen og Rugen måler 88 km - til nærmeste Sovjetkyst er der over 
300 km. Om aftenen kan man se fyrene blinke på den svenske 
kyst og under særlig gunstige forhold tillige på Rugen, medens 
moderlandet end ikke anes. Bornholm ligger på højde med Syd
fyn og Sydsjælland, vel nok sydligere end de fleste har på for
nemmelsen, og gennemskæres af den femtende længdegrad, 
hvilket forøvrigt vil sige, at det er det eneste sted i Danmark, 
hvor klokken går helt rigtigt! 

Bornholms isolerede beliggenhed parret med det forhold, at 
Øen har en fra det øvrige land afvigende jordbund og tillige i 
visse henseender afvigende klimaforhold, har medvirket til, at 
der her er opstået et plante- og dyreliv, som er karakteristisk og 
på mange måder anderledes end i moderlandet 

O r g a n i s m e r n e s  i n d v a n d r i n g  t i l  B o r n h o l m  
har fundet sted gennem luften (planter med lette frø eller sporer, 
dyr med vinger), over havet (planter med frø, som kan tåle salt
vand, svømmende dyr, og dyr, der kan lade sig transportere af 
isflager, træstammer o. lign.) eller over land på tidspunkter, 
hvor Øen muligvis har været forbundet med andre landområder. 

Jordbu11d, overRade og kyst. 

Bornholm måler knap 600 km2, hvoraf den nordlige del, ca. 
�3 af det samlede areal, er præget af granitten, der her kommer 
tæt til overfladen eller endog gennembryder denne, medens 
den sydlige del af Øen, til trods for at undergrunden også her 
består af ældre dannelser - fra jordens oldtid, den palæozoiske 
tid - dog ligner det øvrige land mere, idet granitten ligger dybt 
nede og intet sted kommer frem. Som overalt i landet er det 
istidens gletsjere, der har tilfØrt det øverste løse materiale, hvad 
enten det drejer sig om egentlig moræne, aflejret af isen selv, 
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eller om smeltevandssand fra isen, aflejret i floder eller søer. 
Morænen i Øens centrale dele er sandet og for en meget stor del 
dækket af skov, medens de kysh1ære egne består af fed lerjord, 
enkelte steder dog af morænesand, som f. eks. området Blemme 
Lyng i sydvest; også her mod syd, på sh·ækningen fra Arnager 
mod Rønne, har senglaciale floder aflejret goldt, lagdelt sand. 
På den sydøstlige del af Øen findes hævet havbund fra sen
glacial- og littorinatid. 

Store dele af den bornholmske kyst består af flyvesand, der 
stedvis er ophobet i klitter af imponerende højde. Navnlig er 

Fig. l. Klippekysten udgør ca. halvdelen af Øens omrids. 
(Frede Kjøller fat.) 

dette tilfældet på sh·ækningen fra Balka over Dueodde til Bo
derne, men også mellem Rønne og Hasle findes en sammen
hængende sandkyst, og selv enkelte steder mellem klipperne, 
som ved Sandvig og j\ilelsted, afløses den hårde granit af blødt 
sand. Klinter af ler eller leret sand fra jura- og kridttid findes 
fra Boderne til Rønne, afbrudt af Bornholms eneste kalkklint 
ved Amager, medens regnirere moræneklinter kun findes på en 
sh·ækning nord for Hasle. Sammenlagt udgør den del af kysten, 
der består af mere løse jordarter, ca. halvdelen af Øens omrids, 
medens den hårde kyst, granitkysten, sh·ækker sig fra Gines 
Minde på vestkysten over Hammeren, langs hele nordkysten -
af mange fejlagtigt benævnet Østkysten - til Svaneke og herfra 
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videre langs Østkysten til en lille km nord for Nexø. Egentlig 
fortsætter den »hårde kyst« helt til Balka; denne sidste stræk
ning består dog ikke af granit, men af flade sandstensklipper, 
der giver plads for bløde sb·andenge omend i mindre format 
og udad går over i fladvand. Her står vi over for et af de få 
steder på Øen, hvor der er betingelser for vadefugleliv, og en 
del af denne strækning er da også fredet. Klippekysten varierer 
fra stejle forkløftede partier, hvor der stilles store kra� til plante
livets vedhængningskraft, til strækninger med flad skærgård, 
hvor der på rolige partier mellem klipperne bliver muligheder 

Fig. 2. Klitter ved Dueodde. 
(Frede Kjøller fot.) 

for miniatur-sb·andenge, eller hvor der skabes betingelser for 
dannelse af grusede strandvolde, som igen giver andre mulig
heder for planter og dyr. 

Selv om glacialtidens ismasser var i besiddelse af uhyre kraft, 
har denne styrke dog ikke været stor nok til at udviske det, der 
allerede dengang var og endnu i dag er det væsentligste karak
tertræk ved Bornholms overflade. Der tænkes her på de talrige 
og for de flestes vedkommende allerede i urtiden dannede 
>>Sprækkedale<< ,  som mange steder præsenterer sig ved stejle 
klippevægge hævende sig op fra fugtig engbund, og som gang 
på gang afbryder det kulturtæppe, der har lagt sig hen over øen. 
Næsten lineære og parallelle forløber de i retningen nordØst-
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sydvest, ofte strækkende sig over adskillige km - Ekkodalen, 
den længste og den af turister bedst kendte, endog 12,5 km - og 
stedvis ligger de ret tæt på hinanden, hvilket f. eks. er tilfældet 
i de stærkt forkløftede Paradisbakker. Disse sprækkedale virker 
idag som »oaser« i det af mennesket arnprægede landskab, util-

Fig. 3. Sprækkedal (Kjeldseå). 
(Frede KjØller fot.) 

gængelige som de er for plov og harve, bevoksede med en sprud
lende, ofte· næsten uigennemh·ængelig vegetation og med et 
mylder af karakteristiske zoologiske fænomener. 

Det er klart, at et område med så afvekslende geologiske for
hold, både med hensyn til overflade, som egentlig jordkvalitet, 
og med en kystlinie, der ustandselig skifter i typen, må give et 
rigt og stærkt varierende udtryk for livsformer, og Bornholm 
har d<-i også ord for at have ganske særlig afvekslende naturfor
hold, såvel i geologisk som i biologisk henseende. 

Klilna. 

Bornholms klima afviger kun i mindre grad fra det Øvrige 
lands. Det kan dog nævnes, at den omgivende vandmasse er 
årsag til, at foråret kommer senere til Øen, men at sensommeren 
til gengæld er af længere varighed. Det kan ikke skjules, at 
blæst på Bornholm er en almindelig foreteelse - vindblæst vege
tation taler sit tydelige sprog herom - og som i det øvrige land 
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er det vestenvinden, der dominerer. Den årlige nedbør ligger 
ved vestkysten på 54 cm, stigende med højden til Almindingens 
71 cm for igen at falde mod den østlige kyst, der ligger i regnlæ 
af den vestlige landmasse, og har Øens laveste regnmængde. 
Christiansøs nedbør er helt nede på 42 cm, noget af det mindste, 
der er målt i Danmark. Bornholm har således betydelig ringere 
nedbør end store dele af landet, og navnlig kan forsommeren 
visse år have karakter af »tØrtid« .  Dette forhold i forbindelse 
med stærk ophedning og næsten afsvidning af sydvendte skrå
ninger, kan her skabe betingelser, der minder om forholdene på 
fastlandenes stepper, og dermed give Bornholm et islæt af or
ganismer, der egentlig hører hjemme sådanne steder. Muligt er 
det, at den kølige og klamme havgus, der navnlig på lune forårs
og forsommerdage brat kan forvandle det lune og gæstfri til 
noget brutalt, koldt og barskt, det er muligt, at dette meget al
mindelige bornholmske fænomen indvirker på Øens liv. Hvad 
ved vi i grunden om, hvordan dyr og planter >>synes om« og rea
gerer på en så pludselig ændring i den Øjeblikkelige klimatiske 
situation? Ved vi i det hele taget noget om, hvad organismerne 
kan tåle af den slags, vi, der selv flygter ind og lader pejsen 
agere varmekilde? 

Livet i havet. 

Livet i havet omkring Øen, der er bestemmende for, hvad 
man finder ved og på kysten, er stærkt påvirket af ØstersØens 
ringe saltl1oldighed (ca. 0,8% ved Bornholm).  P l a n t e l i v e t 
består væsentligst af algevegetation, der imidlertid er meget 
artsfattig; mange af de arter, der forekommer, er defom1e, men 
danner dog undervandstæpper på såvel klippeskær som løse 
sten. Indenfor frøplanterne mangler Bændeltang (Zostera) næ
sten helt, vel mere på grund af det urolige vand end på grund 
ringe saltholdighed, og opskyllede tangmasser (borrih. »Edja« ·el. 
»Evja<< )  består næsten udelukkende af blæretang, der bedre kan 
tåle bølgeslag og heller ikke er så saltkrævende. Brakvandsplan� 
ter, som Vandkrans (Zann·ichelUa) og Havgræs (Ruppia), er 
hyppige, og rene ferskvandsformer, som arter af slægterne 
Vanchanunkel (Batrachium) og Vandaks (Potam.ogeton), træf
fes; navnlig den sidste kan i havnebassiner danne tæpper, der 
minder om bændeltang bevoksninger. - D y r e l i -v e t i havet 
er karakteriseret ved 

l) m a n g e l e n a f a d s k i Il i g e u d p r æ g e d e s a l t v a n d s
f o r m e r ,  hvoriblandt Søanemoner (Actinia), Br�ndegople (Cyanea capil
l.ata), Søstjerner (Asterioidea.), Søpindsvin (Echinoidea.) og Krabber (B-ra
chyura), altsammen dyr, hvis fravær gør badelivet ved Bornholm me.re 
betryggende end andre steder i landet. Desuden mangler de allerfleste ellers 
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almindelige saltvandsbløddyr (Mollusca), således også den almindelige 
Strandsnegl (Littorina littorea), der muligvis dog vil kunne findes noget 
uden for kysten i det mere saltholdige bundvand. Også Pæleorm (Teredo) 
mangler ved øen, men da dette dyr i de senere år har vist tendens til at 
brede sig længere ind i Østersøen, og bl. a. på Møen har lavet stor ravage, 
er man på Bornholm for at gardere sig mod eventuelle angreb begyndt at 
anvende betonpæle ved nye havneanlæg. Adskillige udprægede saltvands
fisk (P·isces) forekommer ikke ved Bornholm, og såvel Makrel (Scom.ber 
scombrus) som Hornfisk (Belone belone) er ret sjældne. 

Endvidere er det karakteristisk, at 2) d e f l e s t e f o r e -
k o m m e n d e s a l t v a n d s a r te r optræder i d i m i n u -
t i v e r a c e r: dette gælder Sild (Clupea harengus)- en »rØget 
bornholmer« er en voksen sild - Rejer (Natant·ia), Blåmusling 
(Mytilus edulis), der her kun opnår en længde på et par cm, Hjer
temusling (Cardium) o. m. a. Endelig tillader den lave saltpro
cent, 3) at a d s k i Il i g e f e r s k v a n d s d y r t i l l i g e f o r e
k o m m e r i h a v e t .  Således er Gedde (Esox luci-us), Aborre 
(Perca fluviatiUs) og Skalle (Leuciscus mtilus) alle almindelige. 
Om foråret samles de gydende fisk på lavere vand, og det er 
bevist, at æggene, saltholdigheden i vandet til trods, også klæk
kes. Endvidere vrimler det med ferskvandssneglen, Theocloxus 
(Ne1'itina) fluviatilis, på stenene, hvor den synes at have indtaget 
Littorinas plads, og imellem tangbuskene kan man undertiden 
træffe Vandkalve (Dytiscus) svØmmende. 

Øens planteliv. 

De fleste almindelige planter har Bornholm fælles med mo
derlandet, og også plantesamfundene er stort set de samme. 
Specielle er de samfund, man finder ved k l i p p e k y s t e n, 
og her er de ellers bare klipper af nØjsomme sporeplanter -
Vortelav (Verrucaria maura), i\!Iessinglav . (Placoclium mumle) 
og Busklav (RamaU-na scopulonnn) - inddelt i tre iØjnefaldende 
bælter: et sortfarvet, »:tvlaurabæltet« ,  på de steder, hvor bølge
sprØjtet når op, et messinggult, >>Placodiumbæltet« ,  længere fra 
vandet og et grågrØnt, »Ramalinabæltet« ,  hØjest oppe. På lave 
steder mellem klipperne er der små vegetationsrige strandenge 
med Harrilgræs (Juncus geranli), Jordbærkløver (TrifoUum fra
gifenun) og ofte helt gule af Kantbælg (Tetragonolobus), men 
frodigere vegetation begynder først over ramalinabæltet og er 
her karakteriseret ved Dværgmispel (Cotoneaster), flere arter 
Røn (Sorbus), Kirsebær (Cerasus avhun) (bornh. »Kjyssabær« )  
og  en  urteflora, hvori Svalerod (Cynanchum vincetox·icum), 
Blodrød Storkenæb ( Geran·ium sangu:ineum), Aksblomsh·et 
Ærenpris (V emnica spicata) o. a. ret sjældne danske arter er 
almindelige. Ligeledes findes der i s p r æ k k e cl a l e n e en 
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Fig. 4. Farve-Vajd (Isatis Unctoria) t. v, Melet Kodriver (Pri.mula farinosa) t.h. 
(Frede KjØller fot.) 

for Bornholm særegen vegetation, hvoriblandt Kirsebærtræerne 
sammen med TjØrn (Cmtaegus), Avnbøg (Carpinus), mange 
Rosearter (Rosa), Ene (Jwniperus) og Ørnebregne (PtericUum) 
skjuler et utal af sjældne danske arter. Endvidere danner de af 
stengærder omringede o v e r d r e v m e d I a v e r u n d -
k I i p p e r o g k r a t (bornh. »LØkkjar), og hvori landmandens 
kvier finder føde, et karakteristisk plantesamfund. Her i det lave 
græstæppe er det navnlig Hulkravet Kodriver (P1'in1-ula veris) 
og mange arter Gøgeurt (01·chis), der sætter farve til, mens Lav 
Tidsel (Circium acau1e), Bakketidsel (Cadina), Slåen (Prunus 
spinosa) og Roser leverer et ubehageligt moment under botani
seringen. Den bornholmske l y n g h e d e, oftest med klipper 
og bakker, er påfaldende artsfattig og dannes udelukkende af 
Hedelyng (Callu11a) og i kystnære områder tillige af Revling 
(Em.petnnn), medens Klokkelyng (Erica), Tyttebær (Vaccinium 
viUs-idaea) og Tranebær (O:rycoccus) er sjældne. Hist og her 
træder også Blåbær (Vacci'n:ium myrtUlus) til ; men den synes 
dog at være almindeligere i de lyse nåleskove. J\1Iange steder 
på lyngarealerne er opvækst af Bævreasp (Popul:us tremula), 
Kirsebær og Skovfyr (Pinus silvestris) blevet et problem. Da det 
fortrinsvis er den dårligere jord, der beplantes med træer, består 
de bornholmske s k o v e i hovedsagen af nåletræer, hvoriblandt 
Skovfyrren er påfaldende almindelig. Til mange bøndergårde 
er knyttet smålunde, regulære blandingsskove med Avnbøg 
mellem Eg (Quercus) og Hassel (Corylus), og også her mængder 
af Kirsebær. Karakteristisk er det tillige, at smalle skovbræmmer 
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Fig. 5 .  Rederod (Neottia nidus avis) og Liden VintergrØn (Pi'rola minor) ved 
Kattemyr i Almindingen t.v. Bloch·ød Storkenæb (Geraniu,m sangu'i.newm) t.h. 

(Frede Kjøller fot.) 

indrammer alle bornholmske vandløb og danner basis for sær
lige, såvel botaniske som zoologiske, biotoper. StØrre e n g d r a g 
mangler på Bornholm, men »våd« vegetation med sjældnere 
arter træffes dog omkring Øens mange små søer og vandhuller, 
samt, som allerede beskrevet, mellem kystklipperne. 

l) P l a n t e r ,  d e r i k k e f i n d e s i d e t Ø v r i g e l a n d : 
Sort Radeløv (Aspleniu.m adiantwn-nigrum), Vår-Spergel 

(Spergu.la vernalis), Mur-Draba (Draba. muraiis), Vedvarende 
Måneskulpe (Lu1w.ria. mdiviva.), Farve-Vajd (Isa.tis tinctoria.), 
Takkeklap (Bunias orientalis), Apennina-Anemone (Anemone 
a.pennina. var. pallida.),  Sump-Viol (Viola uliginosa), Skinnende 
Storkenæb (Geranium luciclmn), Rød Rundbælg (Anthylltts vul
garis var. coccinea), Bornholmsk Røn (Sorbus intenneclia.), 
Akselbær-RØn (S. aria), Rød Dværgmispel (Cotoneaster i.nte
gerrima.), Sort Dværgmispel (C. melanocarpa), Spydbladet 
Skjolddrager (Scutella.ria hastifolia.) m. fl. 

2) P l a n t e r , s o m e r r e t s j æ l d n e i d e t Ø v r i g e 
l a n d ,  m e n  h y p p i g e  p å  B o r n h o l m : 

Hylster-Guldstjerne (Gagea spa.ta.cea), Vår-Potentil (Poten
tilla. venw.), Bakke-Jordbær (Fra.ga.ria viridis), Kassubisk Vikke 
(Vicia. cassubica), Smalbladet Klokke (Cmnpa.nu.la persicifolia), 
Svalerod (Cyna.nchu.m vincetoxicum), Engskær (Serratu.la tinc
toria.) o. a. 
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Fig. 6. Nordisk Radeløv (Asplenirnn septentrionale). 
(Frede KjØller fot. 

3) P l a n t e r . d e r l i g e s o m i d e t Ø v r i g e l a n d 
o g s å  e r  s j æ l d n e  p å  B o r n h o l m : 

Nordisk Radeløv (Aspleniwn septentrionale), Flad Ulvefod 
(Lycopodiwn complanatwn), Topspirende Rapgræs (Poa bul
bosa), Fin Kæruld (E1·iophorl/.1n gracile), Skrueaks (Spiranthes 
spiralis), Poselæbe (Coeloglossum viride), Hjertebladet Fliglæbe 
(Listera cO'I·data), Bakke-Gøgeurt (Orchis ttstulattts), Dværg
Åkande (Nuphar pwmilwm), Enblomstæt Fladbælg (Lathyrus 
sphæricus), Bakke-Svolvrod (Peucedanwn oreoselintt:ln), Brænde
skærm (Cniclium venoswn), Bjerg-Kløver (Trifolium montanum), 
de fleste arter VintergrØn (Nrola), lVIelet Kodriver (P1·i.m:ula 
farinosa), Linnæa (Linnaea borea.Us) m. fl. 

4) P l a n t e r , s o m m a n g l e r p å B o r n h o l m : 

Frøbid (Hydrocharis morsus-mnae), Krebseklo (Stratiotes aloides), Vand
pest (Helodea canadensis), Benbræk (N111thecium ossifra.gLtm), Engblomme 
(Trollius europaeus), Klatrende Lærkespore (Corydalis clal)iculata), alle 
arter Visse (Genista), Dansk Astragel (Astragalus danicus), Småbladet Milt
urt (ChrysospleniLI!m oppositifolium), Fladkravet Kodriver (Primula elatior), 
Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum), begge arter Balsamin (Im:patiens), 
Guldblomme (A-mica montana) o. fl. a. 

Som s æ r l i g s e v æ r d i g e b o t a n i s k e l o k a l i t e t e r 
kan nævnes: skråningerne ved Hammershus, Stevelen ved Rø, 
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Kleven i Klemensker, Sandflugtskoven mellem Rønne og Hasle, 
Kystklinterne fra Arnager til Boderne, Loftsgårdsskoven i Aker, 
Bastemose i Almindingen, Vallensgårdsmosen i Aker og Ølene. 

Øens dyreliv. 

Som på andre isoleret beliggende øer er artsantallet inden for 
flere dyregrupper ret ringe, og i det følgende vil tal i [ J angive 
artsantallet i hele landet, medens andre tal angiver artsantallet 
for Bornholm. Isolationen er dog ikke så effektiv, at der på Øen 
findes endemiske arter, altså dyre- eller planteformer, som ikke 
forekommer andre steder på jorden; Bornholm er en udpræget 
,,fastlandsØ« ,  hvis organismer, forskelligheder til trods, dog 
biologisk må følge det omgivende fastlands love og ikke som 
»oceanøerne« kan mØde frem med noget, som Øen har eneret på, 
noget endemisk. 

Pattedyr (Mmnmalia) 19 [ 45] : 
R o v d y r (Cm·n-ivom) l [8] Ræv (Vulpes vu.lpes) .  
Knogle af  Skovmår (Mmtes mmtes) er fundet i køkkenmødding, men 

hele mårfamilien, altså også Husmår (Martes foi.na), ilder (Ptltorius puto
rius), Hermelin (lvlustela ermi.nea), Brud (lvfustela ni.valis), Grævling ("Me/,es 
meles) og Odder (Lutra lutra) mangler i vore dage. Hverken den brune 
LandbjØrn (Ursus arctus), Vildkat (Felis silvestris), Los (Lynx lyn�:) eller 
Ulv (Canis lupus) er fundet i bornholmske tørvemoser. 

G n a v e r e (Rodentia) 7 [16] : Egern (Sciums vu.lgaris) ind
ført 1886 (rødbrun race), Hare (Lepus eu:ropæus) (bornh. 
» Hara«), lviarkmus (M-icrotus agrest·is) (bornh. »Agerstaggra«) ,  
Brun Rotte (Rattus norveg-icus), Husmus (Mus ·Jnuscu.lus), Skov
mus (Apodemus sylvaticus), Halsbåndmus (Apodemus flavi
colUs) . 

Vandrotte (Arvicola terrestris) angives i Danmarks Fauna som forekom
mende på Bornholm, men beviser derfor foreligger ikke, og den er forgæves 
eftersØgt. En enkelt Branelmus (Apodemus agrarius) blev 1942 fanget i en 
fabrik i Rønne, men det viste sig, at den var indslæbt med en varekasse. -
Vild Kanin (Oryctolagus cuniculus) forekommer ikke; forvilelede Sump
bævere (Myocaster coypus) er undertiden truffet, men disse holeler sig 
næppe i mange år. Tre kranier af Bæver (Castor fiber) er fundet i born
holmske tørvemoser. 

I n s e k t æ d e r e  (l11Sectivora et Chiroptem) 9 [17] : Pind
svin (Erinaceus eu.ropæus) (bornh. "Jylkatt« ) , Spidsmus (Sorex 
amneus), Dværgspidsmus (Sorex minutus), Skægflagermus (My
olis m.ystacinus), Frynseflagermus (·M. nattere1·i), Vandflager
mus (M. dau.bentonii), Langøre (Plecotus attrittts), Brunflager
mus (Nyctal-is noctula), Sydflagermus (Eptesicus serotinus). 

NB. : Mulelvarp (Talpa europaea) fineles ikke. 
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Fig. 7. Rådyrlam (Capreolus capreolus), 2 timer gamle. 
(Frede Kjøller fot.) 

H o v d y r (Ungulata.) l [ 4] : Rådyr (Ca.preolus ca.preolus) er 
indført omkring 1880 og nu almindelig i alle større skove. 

Kronhjort (Cervus elaplms) uddøde omkring 1780, men indtil da havde 
øen en meget stor bestand, hvorfra bl. a. Dyrehavens hvide krondyr skal 
stamme. - Rensdyr (Rangifer tarandrts), Elsdyr (Alces alces), Kronhjort og 
Vildsvin (Sus scrofa. ferus) er fundet i mængde i tørvelagene, medens hver
ken Urokse (Bos tau·rus w·rts) eller Bison (Bos bonasus) er påvist i born
holmske moser. 

Såvel Gråsæl (Ha.lichoerus gryphus), Spættet Sæl (Phoca. vi
tulina.) som Ringsæl (P. hispida.) kan (sjældent) træffes på kysten, 
men ingen af dem yngler på Øen; unger af gråsælen er i hårde 
vintre truffet på isflager. Marsvin (Phoca.ena. phocaena.) ses og 
fanges undertiden i farvandet omkring Bornholm. 

Fugle (Aves) 

l) A l m i n d e l i g e y n g l e f u g l e 
Gråspurv (Passer damest-ic u s) (bornh. ,, Sporr« ) , Skovspurv 

(P. montanus), Gulspurv (Emberiza citrinella.) (bornh. »Gulvæl
minj « ) , der på Bornholm, når den synger typisk, har en ekstra 
tone i afslutningen af trillen, Bogfinke (FringUla. coelebs) (bornh. 
» Bofinka « ), Tornirisk (C arduelis ca:nabina.) (bornh. » Gråirsk a«), 
GrØniTisk (Chloris chloris), Krage (Corvus corone cornix) (bornh. 
»KTåga<< ), Råge (Corvus fntgilegus) (bornh. »Råg<< ), der har 
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redekolonier i næsten alle lunde og i store flokke ses på mar
kerne året rundt, Almindelig Allike (Coloeus moneclula mone
clula) (bornh. »Kaja«), som er talrig i byernes skorstene og ofte 
på mange måder til plage, yngler tillige kolonivis i klippespalter, 
f. eks. i Ekkodalen, og desuden i Almindingen i gamle stengær
der, Husskade (P.ica p'ica) (bornh. »Skadda« ), Skovskade (Gar
mlus glanclarius), Stær (Sturnus vulga1'is), Solsort (Turclus me
rula) (bornh. »Bækkjastarr« ), Sangdrossel (Tu1'cltts ericetarum 
ericetorum), der endnu ikke på Bornholm er blevet byfugl, Rød
hals (Erithacus ntbecula) (bornh. >>RØkjælh, »RØkroes« ), Sang
lærke (Alaucla arvensis) (bornh. »Larka« ), Skovpiber (Anthus 
trivial-is), Hvid Vipstjert (Motac'illa alba alba) (bm·nh. »Haura
foul« ), Gærdesmutte (Trogloclytes trogloclytes) (bornh. »Gjare
konge« ), Jernspurv (Pnmella modular-is), Digesmutte (Oenanthe 
oenanthe oenanthe) (bornh. »Stenjælpa«),  Nattergal (LusC'inia 
lusdnia) (bornh. »Fjælstaun« ), er meget almindelig i sprække
dalene, åkrattene og i bondegårdenes »lØkkjer« ,  og Bornholm 
benævnes undertiden Nattergalenes Ø, Havesanger (Sylvia bo
tin), Tornsanger (S. communis), Gærdesanger (S. CU1'1'Uca.), Munk 
(S. atricap'illa), Almindelig Løvsanger (Phylloscopus trochilus 
trochilus), Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix), Gulbug (Hippo
lais icteri·na.), Musvit (Pa.·rus major) (bornh. »Flæskatjiv« ,  »Rain
foul«,  »Savfilijn«, »Sjitafoul<<), Blåmejse (P. caeruleus caeru.letts), 
Sortmejse (P. ater), Fuglekonge (Regulus 1'egulus) (bornh. »TØm-

Fig. 8. Unger af Musvåge (Buteo buteo). 
(Frede Kjøller fot.) 
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malidijnj « ,  >>Kongefouh), Bysvale (Delichon urbica), Landsvale 
(Hinmdo rustica), Digesvale (Riparia riparia). - Gøg (Guculus 
canorus) (bomh. >>GjØj « ) . - Stor Flagspætte (Dryobates mafor pi
netorum) (bm·nh. »Træpikkara« ) . - Alm. �tlusvåge (Buteo buteo 
buteo), Almindelig Spurvehøg (Accipiter nisus nisus) (bm·nh. 
»SporrahØj « ,  »Habah). - Gråand (Anas platyrhynchos), Eder
fugl (Somateria mollissima) (bm·nh. »Abo« ), der mange steder 
næsten tam svømmer rundt i havnebassinerne; de fleste eder
fuglekuld stammer fra Græsholm ved Christiansø, Toppet Skal
lesluger (Mergus serrator) (bm·nh. »Skræjkka«), der er almin
delig såvel ved klippekysten som ved de »blødere« kyster. -
Stormmåge (Lants ca:nus), der, efter at være næsten helt for
drevet fra Græsholm ved Christiansø, nu er almindelig ynglende 
ved kysten, og også træffes h. og h. ved fersk vand, f . eks. ved 
Spellingemosen og Ølene. - Skovsneppe (Scolopax rusticola), 
som på Bornholm er fredet om foråret og antagelig derfor taget 
til i mængde, Vibe (Vanelltts vanellus), der ikke er særlig talrig. 
- Blishøne (FuUca atm), Grønbenet Rørhøne (Gallinula chlom
pus). - Ringdue (Columba palumbus) (bornh. »Skuda« ), der 
endnu ikke er blevet byfugl. - AgerhØne (Perdix perdix) er ikke 
hjemmehørende på Øen, men indført omkr. 1875, Fasan (Pha
sianus colchicus) indført omkr. 1885. 

2) M i n d r e a l m i n d e l i g e y n g l e f u g l e 
Stillits (CardueUs carduel-is), Stor Dompap (Pyrrhula pyr'l'lwla 

pyrrh:ula), Grønsisken (CardueUs spinus), Rødstjert (Phoenicu1·us 
phoenicurus), Bynkefugl (Saxicola ·rubetra), Gul Vipstjert (Mo
tacilla flava flava), Engpiber (Anthus pratensis), Sivsanger 
(Acrocephalus schoenobaenus), Nordlig Træløber (Certhia fam-i
liaris familiaris ), 
medens det de fleste steder i landet drejer sig om en anden race: Den syd. 
lige Træløber (C. f. macrodactyla), 

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca), Grå Fluesnapper 
(Mttscicapa st1·iata), Almindelig Tornskade (Lan·ius collurio). -
Mursejler (Apus apus) (bm·nh. »Rainsvala<< ) .  - Krikand (A1ws 
crecca) (bornh. »Årt<< ) ,  Atlingand (A querquedula), Gravand 
(Tadorna tadorna) (bm·nh. »Graugåz<< ) . - Gråstrubet Lappedyk
ker (Podiceps griseigena). - Baltisk Sildemåge (Larus fuscus 
fuscus), der er talrig på Græsholm ved Christiansø, yngler også 
på klippeafsatser flere steder ved Hammershus, Sølvmåge (L. 
ærgentatus argentatus), Hættemåge (L. ridibundus), som først 
begyndte at yngle på Øen omkr. 1935, og hvoraf der nu findes 
kolonier ved Vanensgårdsmosen og Ølene, Fjordterne (Sterna 
hirundo) (bm·nh. »Svårthætta<< , »Kjirra<< ), både på klippeskær 
og ved Dueoddes sandstrand. Stor Præstekrave (Charadritts hia-
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Ucula hiaUcula) (bornh. >>Fjærepist«, »Stranrujlja«), såvel ved 
Ølene som flere steder ved kysten, Lille Præstekrave (Chamdrius 
clubius cw·onicus) i grusgrave ved Arsdale og sandstensbrud ved 
Akirkeby og Nexø, Dobbeltbekkasin (Capella gallinago) (bmTih. 
»HorsagjØj« ) . 

3) S j æ l d n e y n g l e f u g l e 
Bomlærke (Emberiza calandra) (bornh. »Gråvælmijnj « )  har 

efter ældre sagkyndiges udsagn været almindelig på Øen i forrige 
århundrede; efter i de sidste menneskealdre at være anset som 
uddød blev den i sommeren 1954 set Øst for Akirkeby under 
omstændigheder, der talte for, at det drejede sig om en yngle
fugl, Rørspurv (Ernberiza schoeniclus), Kærnebider (Coccothm
ustes coccothmustes ), Rørsanger (Acmcephalus scirpaceus) (? ), 
DrosselrØrsanger (Acrocepha1us arunclinaceus ), har sandsynligvis 
ynglet ved Bastemose 1951; nogen rede blev dog aldrig fundet, 
Sydlig Halemejse (AegUhalos eauelatus eumpaeus) (bomh. 
»Gompafoul« ) .  - Natravn (Caprimulgus europaeus) . - Vende
hals (Jynx torquilla). - Duehøg (Accipite1' gentilis) (?), Rørhøg 
(Cir·cus aemginosus) er i de senere år begyndt at ruge flere ste
der i Almindingen, Tårnfalk (Falco Unnunculus), Vandrefalk 
(F. peregrinus), som yngler enkelte steder på klippeafsatser, men 
sjældent får ro, Lærkefalk (Falco subbuteo). - Skeand (Spatula 
clypeata), Troldand (Aythya fuJigula), som enkelte år har ynglet 
i Hundsemyre. - Baltisk Alk (Alca torda torda) (bornh. »SjØ
papegøja«, »Mula« )  og Baltisk Lomvie (Uria aalge interm.edia) 
(bm·nh. »Ringvia«, »Mula<< )  yngler i vore dage kun på Græsholm 
ved Christiansø. Lille Lappedykker (PocUceps r·uficollis). Fiske
hejre (A1'Clea cinerea) er fornylig begyndt at yngle på Øen, men 
hidtil kun ganske få par. Sh·andskade (Haematopus ostralegus), 
Rødben (Tringa totanus), Brushane (Philomachus pugnax), der 
i hvert tilfælde 1939 ynglede ved Ølene. - Engsnarre (Cr·ex 
crex), Vandrikse (Rallus aquaticus), Plettet RØrvagtel (Porzana 
porzana). - U gier er sjældne på Bornholm; med sikkerhed ken
des kun Skovhornuglen (Asio otus) som ynglende. 

4) F u g l e , d e r h a r y n g l e t e n e n k e l t g a n g i 
n y e r e  t i d  

Pibeand (Anas penelope) blev 1916 set med unger ved Hund
semyre. Ringdrossel (Tur·dus torquatus) blev 1935 fundet med 
rede i vedbend på klippevæg ved Jons Kapel. Pirol (Oriolus 
oriolus) blev set med unger ved Onsbæk s. f. Rønne 1940. Isfugl 
(Alceclo atthis ispida) har i 1940 sandsynligvis ynglet i kaolingrav 
v. Rabækkeværket i Knudsker, hvor der ind i kaolinskrænten blev 
fundet et rederØr med fiskerester. Biæder (Merops apiaster) yng-
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lede (to par) 1948 i grusgrav n. f. Hasle; to forulykkede, flyve
færdige unger står på Bornholms Museum. Hærfugl (Upupa 
epops) ynglede sandsynligvis ved Hundsemyre 1949, da fuglen 
blev set sommeren igennem; rede blev dog ikke fundet, men 
udflØjne unger menes set. Mellem 1862 og 1879 blev der i Al
mindingen 9 gange fundet reder af Tyknæbbet Nøddekrige 
( Nucifmga caryocatactes caryocatactes). 

5) N o g l e r e t a l m i n d e l i g e d a n s k e f u g l e, d e r s y n e s 
a t  m a n g l e  h e l t p å  Bo r n h o l m  

Gransanger (Phylloscopus collybita.), Kærsanger (Acrocephalus palu.
stris), Spætmejse (S-itta eu.ropaea), Sumpmejse (Parus palustris), Topmejse 
(P. cristat·us), Sortkrage (Corvus corone corone), Toplærke (Galerida. cri
sta.ta). - Mosehornugle (Asio flammeus), Kirkeugle (Athene noctua), Nat
ugle (Strix aluco). - Sortterne (Chlidonias niger), Dværgterne (Stema albi
frons), Havterne (S. paridisaea), Splitterne (S. sandvicønsis). - Almindelig 
Ryle (Calidris alpina schi.nzU), Klyde (Recurvirostm. avosetta), - Spidsand 
(Anas acuta), Grågås (Anser anser), Knopsvane (Cygnus olor). - Stork 
(Ciconia ciconia), der dog i slutningen af forrige årh, gjorde forsøg på at 
yngle ved Åkirkeby, - Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus). 

6) F u g l e ,  d e r f o r s Ø g s v i s h a r v æ r e t u d s a t p å Ø e n 

Tjur (Tetrao urogallus) ineHørtes første gang 1891 (2 haner, 4 høner); 
bestanden slog godt an og holdt sig, trods efterhånden hensynsløs jagt, 
indtil omkr. 1920. Ved et nyt forsøg i 1928 (6 haner, 5 høner), holdt be
standen sig til 1931, og ved de sidste i 1952 (3 haner, 4 høner) og 1953 
(l hane, 3 høner), menes fuglene allerede at være forsvundne. Skandinavisk 
Urfugl (Lyrunts tetrix tet'l'ix) blev sidst i halvfemserne (7-8 stk.) udsat i 
Almindingen; de syntes at slå an, men den sidste blev skudt vistnok 1910. 
Dalrype (Lagopus subalpirw) blev udsat ved Hammeren og i Almindingen 
1910, men fuglene forsvandt allerede den følgende vinter. 

Adskillige fuglearter passerer henover Bornholm under træk
ket, men nogen større rolle som støttepunkt for fugletrækket 
spiller Øen ikke. Ivlan ser dog såvel forår som efterår adskillige 
småfugle fouragere i skov og mark, og ved sh·anden, navnlig ved 
den flade strand s .  f. Nexø, vadefugle, der dog nok kan have 
vanskeligt ved at finde føde ved øens fattige kyst. Et sikkert for
årstegn er de store flokke af hækkende Traner (Grus grus), der 
ofte slår sig ned på markerne eller ved større moser som f. eks . 
Ølene og Bastemose. 

Krybdyr (Reptilia) 5 [6] 
Markfirben (Lacerta agilis) (bm·nh. »Hujnaøla«) er meget al

mindelig overalt ved kysten, i særlig grad knyttet til klinteky-
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sterne, men kan også træffes inde i landet. Skovfirben (L. vivi
pam) er hyppig i fugtige skov- og lyngområder, men ses også 
nærmere havet; et helt sort individ blev 1954 fanget ved Bøls
havn. Stålorm (Anguis fmgilis) (bornh. >>Ormslå« )  træffes over
alt, hvor der er skov. Snog (Nat1·ix natrix) er kun stedvis almin
delig, navnlig i visse sprækkedale, andre steder sjælden. Hugorm 
(Vipera berus) (bm·nh. »Orm«)  er ikke så hyppig på Bornholm, 
som den har ord for at være; sorte hugorme er ikke påvist. 

Glatsnog (Coronella a.ustriaca) er det eneste danske krybdyr, som ikke 
er påvist på Øen. Skjold af Sumpskildpadde (E-mys europaea) er flere gange 
fundet i bornholmsk tørv fra egeskovstiden. 

Padder (Amphibia) 9 [13] 
Grøn FrØ (Rana esculenta) (bornh. »Pugga«)  er meget almin

delig; den stØrre, Østeuropæiske race, R. ridibunda, som ikke er 
påvist andre steder i landet, blev 1949 konstateret på Bornholm, 
hvor den har vid udbredelse. Springfrø (R. agil-is) er almindelig 
overalt på øen, særlig knyttet til krah·ige skov- og lyngområder, 
og der er på sådanne steder næppe et vandhul, hvor det ikke i 
det meget tidlige forår vrimler med dens æggeklumper. Løvfrø 
(Hyla arborea) (bornh. »Lævskræj« )  er så hyppig, at det kan 
være vanskeligt af afgøre, om det er denne, springfrøen eller 
den grønne frø, der er den talrigste på Øen; de bornholmske 
forårsnætter præges af løvfrøens enorme kvækken fra yngle-

Fig. 9. Løvfrø (Hyla. arborea) t. v. Skovfirben (Lacerta vivipam) t. h .  
(Frede KjØller fot.) 
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dammene, om sommeren og efteråret kommer dens skrattende 
lyde fra buske og træer. Klokkefrø (Bombina bomb-i-na) (bornh. 
" Jordrønn« ,  »RØrdromm« ) synes nu at være helt uddød på Born
holm; den fandtes for en menneskealder siden i damme ved 
Tingsted Mølle og i Rø Plantage. Skrubtudse (Bufo bufo) (bornh. 
»Skrobtusa«,  >>Tusa« ) er meget almindelig og opnår på de frugt
bare jordområder en langt anseligere stØrrelse, end på sandet 
jord; forskellen kan være så påfaldende, at man kan få fornem
melsen af, at man her står over for noget, der ikke blot skyldes 
jordbund, men at der måske kan være tale om to forskellige 
racer. Strandtudse (Bufo calamita) er almindelig ved klippe
kysten, men sjældnere uden for denne; inde i landet forekommer 
den ved Ølene og ved sandstensbrud nær Akirkeby. Grønbroget 
Tudse (Bufo viridis) (bm·nh. »KlokkefrØ« )  er almindelig; den 
synes navnlig at være knyttet til den dyrkede jord og yngler i så 
godt som alle damme uden for bøndergårdene. Den grønbrogede 
tudse træffes også hyppigt ved kysterne, og ligesom strandtud
sen lægger den sine æg i klippekystens rock-pools (se senere), 
hvor det kort tid efter kan vrimle med begge arters haletudser. 
Lille Salamander (Triturus vulgaris) og Stor Salamander (T. 
cristatus) (bornh. "Kongesalamander« )  er begge almindelige, 
dog navnlig den første. 

Danske padder, der mangler på Bornholm: Løgfrø (Pel.obates fuscus), 
Butsnudet Frø (Rana temporaria), Spidssnudet Frø (R. amalis) og Bjerg
salamander (T1·itums alpestris). Et skelet af den butsnudede frø fra born
holmsk tørv tyder på, at denne art har levet på Bornholm. 

Fisk (Pisces) (kun ferskvandsfisk) 13 [30] 
Damkarudse (Carassius carassius f. gibelio) er almindelig i 

gadekær og klippebrud, dens nære slægtning, Søkarudse (Cm·as
sius carassius f. typica) (bm·nh. »Karpa«) er bemærket i de fleste 
af Øens moser. Karpe (Cyprinus carpio) er indført i adskillige 
damme. Suder (T-inea tinca) har ord for at blive særlig velvoksen 
på Bornholm. Gråskalle (Rutilus rutilus) fandtes indtil for en 
menneskealder siden kun i Hammersø, nogle enkelte moser i 
Klemensker, samt i Hundsemyre, men drenge har spredt den ud 
over Øen, og den er nu almindelig overalt. RegnlØje (Leucaspius 
delineatus) findes i et gammelt kalkstensbrud i Aker, stammende 
fra en gårdmand, der var blevet ked af sit akvariums »sØlvfisk « .  
D e  bornholmske Gedder (Esox lucius) var indavlede og små, 
indtil man for ca. 40 år siden begyndte at indføre nyt blod. 
Aborre (Perca fluviatiUs) er nu almindelig så godt som overalt, 
ligeledes befordret rundt af drenge; dens udbredelse for en men
neskealder siden lignede skallens, men den fandtes dog allerede 
den gang i Almindingens moser. Bækørred (Sal-mo trutta f. fa-rio) 
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har en trang tilværelse i de vandfattige bornholmske åløb, hvis 
vandmængde fra oktober til februar dog er tilstrækkelig til, at 
Havørred (Salmo trutta f. trutta) går op for at gyde. Undslupne 
RegnbueØrreder (Salnw irideus) er undertiden fanget i åerne 
eller i havet uden for disse. Trepigget Hundestejle (Gastemsteus 
aculeatus) (bm·nh. »Pijnnstagg« ,  >>Hujnnfish) og Nipigget H .  
(Pungitius pungit-ius) er  hyppigst i vandløbene. Alen (Angu:illa 
anguilla) er almindelig overalt, og Bæklampret (Lampetra pla
neri) er iagttaget i Øleå, Vellenså og Blykobbeå. 

Påfaldende er det, at bl. a. følgende fisk mangler på Øen: Brasen (Abra
mis bmma), Flire (Blicca bioerkna), Rudskalle (Sca.,-dinius eryth.,-ophthal
mus), Løje (Albu.m.us alburnus), Elrits (Phoxinus phoxinus), Ferskvands
kvabbe (Lota vulgaris) og Hork (Acerina cemua). 

I det foregående er nævnet alle på Bornholm hjemmehørende 
hvirveldyr (V ertebmta.). At omtale samtlige forekommende 
h v i r v e 1 1  Ø s e d y r (Inve1tebmta) vil være uoverkomme
ligt, og det i det følgende foretagne udvalg vil måske synes noget 
tilfældigt. 

Bløddyr (Mollusca.) 
Foldsneglen (LaC'inia:ria (Clausilia) plicata) og »Den lille Lam

pe<< (Helicigona. lapicida) hører til karaktersneglene for klippe
områderne. I skovene er kratsnegl (H elicigona arbustorum) me
get talrig sammen med de almindelige Havesnegle-arter (Cepaea 
(Helix) holtensis og C. nemoml·is). Vinbjergsnegl (Helix poma
tia) blev omkr. 1850 indført til Kannikegård i Bodilsker, hvor der 
siden har udviklet sig en kraftig, men lokalt begrænset bestand; 
de senere år er den tillige indført ved Rønne, Akirkeby og Rut
sker. Den rØde Skovsnegl (Arion rufttS), oprindelig stammeride 
fra Tyskland, er for få år siden sat ud i Dynddalen, hvor der nu 
er adskillige af disse for Øens fauna helt fremmedartede og der
for uønskede dyr. Det skal her stærkt frarådes at indføre frem
mede organismer, det være sig dyr eller planter, til Øen og der
ved udviske dennes særpræg! I byerne er den indslæbte Kælder
snegl (Limax flavus) mange steder almindelig og generende. 
Den store Dammusling (Anodonta cygnea cygnea) forekommer i 
moser i Klemensker og Rutsker, samt i Hundsemyre. 

Malermusling (Unio pictorrun) mangler. 

Orme (Platyhelminthes, Nenwtodes et Annulata) 
De trådformede rundorme, Merm·is og Gordius, der på ung

domsstadiet snylter i insekter, men som voksne lever henholdsvis 
på jord (ses navnlig efter en sommerregn) og i vand, er begge 
almindelig forekommende. Karakteristisk for Øen er det, at den 
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i det Øvrige land sjældne Lægeigle (Hiruclo mecliC'inalis) adskil
lige steder, navnlig i Øens centrale dele, er særdeles hyppig og 
lokalt kan være til gene for drikkende kreaturer. Ligeledes er 
den ellers sjældne Andeigle (Theromyzon tesselata) almindelig 
i bornholmske skovsøer, selvom et uøvet Øje næppe vil bemærke 
det næsten helt gennemskinnelige dyr, når det sidder på åkande
bladene og lurer på bytte. Om fladormen, Planaria alpina, se af
snittet om dyresamfund! 

Krebsdyr (Crustaceae) 
Flodkrebs (Potmnobius astacus) er ikke oprindelig på Born

holm, men nu bl. a. udsat i søer i Almindingen. Den kinesiske 
Uldhåndskrabbe (Eriocheier sinensis) er taget enkelte gange 
ved kysten. 

Strandkrabbe (Carcinus maenas) findes ikke, og de ejendommelige krebs· 
dyr, ·Bladfødderne• :  Lepidunts (Apus), Chirocephalus og Bmnchi.prts er 
hidtil forgæves eftersØgt på Øen. 

Insekter (Insecta) 
Et særtræk for Bornholm er det, at Øen med års mellemrum 

tangeres af Østeuropas mægtige guldsmedevandringer. Således 
drog millioner af Vandrelibellen (Libellula quaclrhnaculata) hen 
over øen i maj 1934 og maj 1949; denne art hører iØvrigt med til 
Øens almindeligere guldsmede. Disse imponerende vandringer 
danner en parallel til de i Østeuropa og andre steder hærgende 
græshoppesværme, hvorom Bornholm undertiden også kan få 
en lille mindelse. Der blev således 5. 9. 1946 ved Rønne taget 
en Vandregræshoppe (Locusta migratoria), og da der blev iagt
taget flere individer - den er vanskelig at fange - er der åben
bart dengang kommet en lille flok til Øen. - Til insekterne hører 
et af Bornholms interessanteste dyr, Markfårekyllingen (Gryllus 
campestris), der ikke forekommer andre steder i landet, og er et 
insekt, som ellers har hjemme på græsstepper, sh·ækkende sig 
fra Mellem- og Sydeuropa gennem Asien helt til Kina. Måske 
drejer det sig om en relikt fra den kontinentale egeskovstid, men 
muligheden for, at dyret i nyere tid kan være indslæbt fm·elig
ger. Markfårekyllingen, der i modsætning til Husfårekyllingen er 
kulsort, blev fundet første gang 1897 (et enkelt individ), men 
derefter ikke iagttaget før 1943, for efter 1946 at være alminde
lig på alle sandede lokaliteter mellem RØnne og Dueodde. -
Jordkrebsen (Gryllotalpa gryllotalpa) forekommer i mængde i 
det bløde, halvfugtige grønsand ved foden af klinterne ved 
Bavnodde, hvor man under ganske lignende forhold også iagt
tager de ret sjældne løbebiller, Omophron limbatum og Nebria 
Uvida. På denne lokalitet kan man tillige løbe på Bombarderbil-



68 

len (Brach:in:us crepitans), der hidtil kun er truffet på Bornholm. 
Et ret nyt dyr for øen er Næsehornsbillen (Oryctes nasicornis), 
der de sidste 20 år har bredt sig voldsomt på Øen og nu fonno
dentlig optræder i samtlige gartnerier og savskærerier og des
uden er at finde i det fri i kompostdynger o. lign. Eghjorten (Lu-

Fig. 10. Sørgekåbe (Vanessa antiopa), der suger saft fra et 
birketræ. Under den ses en Mariehøne. 

(Frede KjØller fot.) 

canus cervus) findes endnu enkelte steder på øen, men er meget 
sparsom. - Den her i landet sjældne :tvlyreløve (Myrmeleon for
micatus) er almindelig i alle bornholmske klitområder, hvor det 
navnlig på overgang mellem klit og skov ofte vrimler med lar
vens fangsttragte, medens man kun yderst sjældent ser noget til 
det voksne dyr. På lignende lokaliteter træffer man hyppigt den 
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ellers ikke almindelige og meget store gravehveps, Betnbex 1'0-
strata, der kan danne omfattende kolonier; også >>Biulven<< (Phi
lanthus tr-iangulum) kan man møde her. - Blandt tægerne er 
Soldatertægen (Lygaeus equestr-is) en typisk bornholmer. Den 
forekommer udelukkende i granitområdet, da den er nær knyttet 
til Svalerod (Cynanchwn vincetoxicum), der her er en af karak
terplanterne, og hvorpå man sjældent leder forgæves efter denne 
smukke, rØde tæge. Mange steder i huse h·æffer man Rovtægen 
(Reduvius personatus), hvis støvbeklædte nymfe, når den da 
opdages, vækker forståelig interesse. I skovsøernes rørbælte 
kravler den træge og meget lange tæge, Rmwtra Unearis, rundt. 

Øen synes at mangle Nmtcoris ci>micoides, tægen, hvis stik vel nok er det 
mest smertende, man kan komme ud for i Danmark. 

Inden for sommerfugle kan nævnes, at SØrgekåben (Vanessa 
ant-ioba) er ret almindelig, medens DagpåfugleØje (V. io) er 
relativ fåtallig. Den store Ræv (V. polychloros) kan i enkelte 
år oph·æde i stort antal, og dens nære østeuropæiske slægt
ning, V. xanthom.elas, er på sine træk fornylig nået helt til Born
holm. Den hvide Admiral (Liminitis cam-illa) og SkovrandØje 
(Pm·arge egeria egericles) har i de sidste tyve år bredt sig til alle 
Øens skove. Vandrende larver af Fyrreprocessionsspinderen 
(Thaumatopoea pinivore) er iagttaget flere steder i sandede 
skovområder, og Det blå Ordensbånd (Catocala fraxini) er ret 
almindeligt. Af Danmarks seks arter køllesvænnere (Zygaena) 
er kun de to, Z. lonicera og Z. filipenclula, fundet på Bornholm. 
En del sommerfugle har Øen som eneste danske findested. Hertil 
hører f. eks. uglerne, Con·isania lehwr·i p01nmerana (kun ved 
Dueodde), Conistra vau-punctatum (kun ved Gudhjem og RØ), 
Cucullia lactucae, C. frauclatrix og Habrostola asclepiadis, samt 
målerne, Acidalia clecorata og Sterrha deuersaria. 

Påfaldende er det, at Bornholm mangler flere ellers almindelige danske 
sommerfugle, således bl. a. Glanspåfugleøje (Aglia. tau) og Lindesværmeren 
(Mim:ts tilias). 

Blandt edderkopper bør nævnes, at Danmarks eneste fugle
edderkop, Atypus affinis, er fundet flere steder på Øen. Endelig 
bør det omtales, at Skovflåt (Ixodes) er meget almindelig, og 
visse steder på Øen ved sine stik på kvæget til dette overfører en, 
undertiden dødelig, blodsygdom, piroplasmose. 

Specielle dyresa10fund. 

Bornholm rummer enkelte specielle dyresamfund. Et sådant 
findes i de såkaldte r o c k - p o o l s ,  vandsamlinger i klippe
huller langs kysten med en stærkt svingende saltholdighed 
(snart stærkt fordampet og dermed koncentreret saltvand, snart 
fersk regnvand). Sådanne forhold betinger et samfund af særlig 
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Fig. 1 1 .  Rock-pool ved Gyldensåens udløb. Østermarie. 
(Frede Kjøller fot.) 

hårdføre organismer med en tilpasningsevne udover det almin
delige, og der er her iagttaget samliv mellem fisk, insekter og 
snegle fra såvel fersk- som saltvand. - Også steder, hvor vandet 
året rundt siler ned ad klippevæggen, er særlig interessante. I det 
her voksende mos lever en speciel h y g r o p e t r i s k f a u n a 
bl. a. med larver af særlige arter myg og vårfluer. Endelig betin
ger det kolde vand ved flere bornholmske åers udspring en sær
lig k o l d t v a n d s f a u n a , og her kan man iagttage flere 
relikter fra senglacialtiden. Hertil hører den ganske lille, sorte 
fladorm, Plana·ria alpina og larver af såvel døgnfluer (Epheme
ridae) som slØrvinger (Plecoptera). 

Summary. 

Sm·vey of the Fl01·a and Fauna of Bornholm. 

The Danish island of Bornholm is situated in the Baltic 40 km. south of 
Sweden, at a distance of 135 km. from the rest of Denmark. - To same 
extent, its flora and fauna deviates from that of Denmark proper. The flora 
and fauna along the coasts of the island (p. 53) is influenced by the low 
percentage of salt (0,8): several typical marine animaJs do not occur (p. 
53, l), most marine species occur in diminutive forms (p. 54, 2), and several 
fresh-water animaJs occm· in the sea (p. 54, 3). 

The flora of the island: the rocky coast (p. 54), the crevices (p. 54), 
commons with low rounded rocks and slu·ubbery (p. 55), heathery maor
Iand (p. 55), forest (p. 55), and meadows (p. 56), plants not occurring in 
Denmark proper (p. 56, l), plants comparatively rare in Denmark proper, 
but frequent in Bornholm (p. 56, 2), plants rarely occurring in Bornholm as 
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well as in Denmark proper (p. 57, 3), Danish plants not occuning in Born
holm (p. 57, 4). 

Within the division vertebrata all specimens occurring in Bornholm are 
mentioned. The figure denotes number of species for Bornholm. A figure 
in brackets [ ] denotes corresponding m1mber for Denmark including Born
holm. BiJ.·ds usually breeding in Bornholm (p. 59, l), Jess common breeders 
(p_ 61, 2), rare breeders (p. 62, 3), birds having been found once or on a 
few occasions (p. 62, 4), some rather common Danish birds apparently not 
occurring in Bornholm (p. 63, 5), birds that have experimentally been 
planted in the island (p. 63, 6). - Ve1tebrata that have been found in Born
holm peat, but do not occm in the island to day: Castor fiber, Ra.ngifer 
tarandus, Alces alces, Ceruus elaphus, Sus scrofa ferus, E-mys europaea, 
Rana. tem.poraria. Vertebrata that have been found in peat in Denmark 
proper, but not in Bornholm: Ursrrs arcticus, Felis siluest·ris, Lynx lynx, 
C a11-is lupus. 

Of the division of invertebrata have only been inelucled species parti
cularly characteristic of the island. - Tluee characteristic faunas are descri
bed: The fauna of the • rock-pools • ,  i. e. pools close to the sea-shore with a 
greatly varying percentage of salt (p. 69), •hygropetric fauna• ,  i. e. the 
fauna on rocky walls where water trickles down throughout the year (p. 70), 
the •cold-water-fauna• of piaces where cold water wells out of the ground 
(p. 70). 
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Foreningsmeddelelser. 

Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster. 

G e n e r a l fo rs a m l i n g  1 9. 3. 1 9 5 5. 

Der indledtes med, at konsulent Grøntved, Næstved, foreviste de af 
Landbrugets Informationskontor fremstillede films om ukrudts· og skade
dyrs bekæmpelse med kemiske midler. Bagefter var der en meget livlig 
spørgetime om disse midlers indflydelse på flora og fauna. 

Ved kaffebordene afholdtes den egentlige generalforsamling. - Forman· 
den aflagde beretning om arbejdet i 1954/55. Der havde været aflwldt 
følgende ture og mØder: 16. 5. tur til Orenæs - botanik og ornitologi, 30. 5. 
• Nattergaletur• til Knuthenborg Park. 1 3. 6. Nakskov Fjord - øerne be
sØgtes, 29. 8. Borreby Lyng og Nr. Taastrup grusgrav samt Pomle Nakke, 
26. 9. svampetur til Møn. Desuden l. og 15. maj • lille • ornitologisk tur 
ved Saxkøbing og 19. 6. og 21 .  8. • lille• botanisk tur i Lindeskoven og 
Nagelsti Holter (græs og kurveblomster studeredes). 17. l. 1955 lysbilleder 
fra Statens Filmscentral ved lærer Bergmann, NykØbing F, 12. 2. kontor
chef Juul Nielsen, Nakskov, fortalte om sit stjernekort og astronomi. På 
Katedralskolens observatorium kiggede vi stjerner. 6. 3. tur til Oreby -
Stensare m. m. Beretningen godkendtes. 

Kassereren aflagde revideret regnskab. Det balancerede med 2101 kr. 
Kassebeholdningen var på 378 kr. Medlemsantallet var pr. l. l .  1955 171, 
hvilket var en fremgang på 18. Regnskabet godkendtes. 

Til bestyrelsen genvalgtes trafikkontrolør H. A. Petersen, Maribo, og 
journalist Rs. Dreyer, NykØbing F. Revisorerne statskontrollør C. F. Jør
gensen, Nykøbing F og boghandler B. Pyndt genvalgtes ligeledes. 

Under eventuelt oplyste lærer Kring, at Klinte, som man ellers mente 
var helt forsvundet fra Lolland-Falster, i 1954 var fundet ved Aastrup 
på Falster. Lærer Kring bad om oplysning om eventuelle fund af Grøn 
Skærmaks, Sandskæg, Enghavre og Tæppegræs på Lolland til brug ved 
topografiske undersøgelser. - Fra medlemmerne blev der rettet en tak til 
bestyrelsen for dens arbejde for foreningen. Formanclen svarede med at 
takke for godt kammeratskab såvel inden for bestyrelsen som under turene; 
der alle havde passende deltagerantal. G. Dybkiær. 

S v a m p ef u n d  i 1 9 5 4. 

Ekskursionen d. 29. 8. 1954 til Borreby Lyng og Korselitze Mellemskov. 

H o r r e b y L y n g. 

50 arter storsvampe blev noteret, hvoriblandt bør nævnes følgende 
sjældne arter: 

Inocybe lanuginosa. v. casimiri, Pluteus salicinus, Caprinus sterquilin·us, 
den sidste tidligere plukket i Soesmarke (Lolland) på avner. I sphagnum 
voksede de tre skørhatte: Russula decolorans, paludosa og venosa (alle tre 
findes også i Virket Lyng), samt CoJtinal'ius flexipes. 
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K o r s e l i t z e  M e l l e m s k o v  v e d  P o m l e .  

1 17 arter storsvampe. Af disse var mange sjældnere slørhatte mærkeligt 
tidligt fremme (ligesom Armillaria mellea i år, der allerede viste sig 4. 8.), 
således : Cortinorius bicolor, croceo-caeruleus, caesio-cyarwus (syn. C. coe
rulescens sensu Lange), claricolor, sul-phurerts typ. og var. citrinus, toplw
ceus. Desuden bemærkedes skørhattene: Rrtssula grocilU.ma (plejer ellers at 
vokse i birkemoser, som f. eks. Virket Lyng) og violocea sensu J. Schaffer. 
Til sidst må nævnes Romm·io. (Clavario) botrytis og moirei (syn. R. -palUda 
Bres.) .  Da disse køllesvampe sammen med deres nærmeste slægtninge 
påkalder publikums opmærksomhed, fordi et par af dem er giftige og et 
par andre er fine spisesvampe, der fylder godt i gryden, må der her ofres 
et par ord om dem. Ofte er de lette at kende, men undertiden kan selv 
kendere gå i vandet på dem, og til tider må man bruge mikroskopet, når de 
skal bestemmes. Derfor er det vist ikke helt unyttigt, når sporemålene 
medtages i efterfølgende lille oversigt, der er tænkt som en hjælp for den 
interesserede botaniker. 

A. Arter med fremtrædende rødgul eller orange farve, især på unge frugt
legemer. 
l. Ranwria fomwsa (Pers.) Fr. 

Frugtlegemer trefarvede: Basis hvid, opefter orangerosa med gule 
spidser. Kød hvidt, i brud lidt rødmende, bittert, især efter kogning, 
lidt giftigt. Sporer 8-1 1  X3-4 u, svagt vortede. 

2. Romaria ott1'ea (Schaeff.) Fr. 
Frugtlegemer tofarvede: Basis hvid og grene gylden orange eller 
orange. Kød hvidt, uforanderligt, mildt, spiseligt. Sporer 9-1 1 X 5-5,5 
11, fint vortede. 

B. Arter blege. Grenspidser vinrØde eller brumøde eller med svagt lilla 
skær over toppen af de unge frugtlegemer. 
3. Romaria botryt·is (Pers.) Fr. 

Stammen bleg til creme med vinrØde spidser. Kød hvidt, uforanderligt, 
mildt. Sporer 13-16X4,5-5,5 p, fint længderynkede. 

4. Ra.maria 1'Ufescens (Schaeff.) Fr. 
Ikke kendt i Danmark, men bør eftersøges. Ligner foregående, men 

har rødbrune grenspidser. Kød hvidt, uforanderligt, syrligt, ofte ufordøje
ligt. Sporer 8-10X3,5-4 p, glatte og uden rynker (Bresodola). 

5. Romaria moirei. Donk. 
Unge frugtlegemer bleggule med svagt lilla skær bredt ud over top
grenene. Kød hvidt, mildt, svagt giftigt. Sporer 9-12 X5-5,5 11, vortede. 

C. Livligt gule arter, undertiden med rabarberrøde pletter på frugtlegemets 
basis eller efter tryk på grenene. (Ramoria flava s. lat.). 
6. Ramm·ia sanguinea (Pers.) Coker. 

Livligt gule frugtlegemer, ofte med røde pletter. Kød hvidt, mere eller 
mindre stærkt rødmende i brud, mildt, spiseligt. Sporer 8-10X3-4,5 11, 
glatte med stærkt krummet basis. - Denne er vor sædvanlige R. flava. 
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7. Ra.maria flava (Schaeff.) Fr. 
Citrongule frugtlegemer uden røde pletter. Kød hvidt, uforanderligt, 
mildt, spiseligt. Sporer 9-14 X4-5 )l (Bourdot & Galzin). - Ikke med 
sikkerhed påvist i Danmark. 

Alle disse arter bliver som regel næsten af samme farve med alderen, 
hvilket blandt andet skyldes, at det gule sporestØv lægger sig på overhuden. 

Svampeekskursionen til Møens Klint 26. 9. 1954. 

50 deltagere. Ankomst til Hotel Storeklint kl. 9. Man gik langs klinten 
mod syd ned til Nælderenden og tilbage længere inde i skoven, bagefter 
. en lille tur langs Dronningestalen og tilbage. Så kørte bilen os til Lille 
Klint, hvor vi spiste frokost i Svejtserhuset Efter en lille udstilling på borde 
i det fri, spadseredes i parken og Græsgangen. Hjemkørsel kl. 16. 
113 arter storsvampe, hvoraf følgende fra Klinteskoven ved Store Klint: 

Lepiota haematospemw; Triclwloma crassifolium, geminum; Paxillus 
ale:mndri.; Inocybe corydaUnn, dulcamara (Rickens sommerform, der er 
sjælelen og vistnok kun kendt herfra; den ligner Pholiota terrigena); Cor
tinarius booinus; Crepidot-us cinnabarinus (talrig, eneste kendte voksested 
i Europa), calolepis; Pluteus ephebeus (ikke særlig kendt af danske mykolo
ger), lutescens; Marasmius foetidus; Polypol'lls albosordescens (på Fagus), 
melanapus (sjælden, men hyppig her); mange pigsvampe i en lille rØdgran
tykning, nemlig bl. a . :  Hydmrm imbricatwm, melaleucwm, nignun, scabro
sum og zonatrrm (tidligere er også fundet H. aurantiacum); Ramm·ia bo
trytis; Feziza acetabulum, catinus (syn. P. cuprrlaris sensu Ricken), 1·epanda, 
succosa; Cordyceps militaris og Podostroma alutaceu'm på gren af Fagus. 

Hydnwn scabrosrun Fr. er ifølge meddelelse også fornylig fundet i As
serbo Plantage (se Friesia 1954). Den kan let forveksles med H. imbricatum, 
der unelertiden forekommer på samme lokalitet, men kan adskilles ved 
ud- og indveneligt sort stokbasis, galdebitter smag og korte pigge. En anden 
art, H. fennicum Karst., oprindelig opstillet som varietet af H. scabroswm, 
mener undertegnede at have fundet i Rønne Nordskov 1947 og i Bøtø
gaarcls Plantage 1954 . . Den er mere uregelmæssig og har sorteblå stok
basis. Sporerne er hos begge arter af samme størrelse (4-6 Jl i diam.). Op
klaring af disse •Galde-Pigsvampe•s udbredelse er i høj grad ønskelig, 
ligesom H. i:mbricatum trænger til nærmere undersøgelse, fordi den af nogle 
forfattere opgives som bitter og i Øvrigt synes at have et noget variabelt 
ydre (se f. eks. de to billeder i Flora Danica, t. 176 og t. 1500). 

En del af de større og sjældnere arter Hydnt�o�n er ikke fyldestgørende 
beskrevet, særligt hvad angår farverne, idet disse ofte mørkner med alderen 
eller kort efter plukningen, og dette gælder alle frugtlegemets dele. Således 
er Hydnum friabile Rostr. (= H. fragilis Fr.) længe hvidlig, så den kan 
forveksles med H. malle Fr. eller med H. fuligi.neo-albwm Schmidt (hvilken 
sidste for øvrigt af E. Inge1strom betragtes som identisk med H. friabile), 
og den smukke blå art H. caeruleum Vahl, som findes i jyske plantager, 
kan under forsendelse næsten fuldstændig miste den blå farve, så den 
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kommer til at ligne H. ferrugineum Fr. Ved fremtidige studier over de 
nævnte arter bør nØje opnoteres farveovergangene og kødets smag på for
skelligt alderstrin. Denne opgave tilkommer fortrinsvis de jyske mykologer, 
som i hedeplantagerne har mulighed for at finde bedre og rigeligere ma-
teriale, end der kan forekomme på øerne. F. H. Møller. 

Naturhistorisk Forening for Fyn. 

1 9 5  3. 
En del af foreningens medlemmer overværede den meget interessante 

forelæsningsrække • Livets opståen og livsfunktionernes udvikling• ,  hvor
til vi var inviterede af Arbejdernes Oplysningsforbund. Rækken bestod af 
3 møder: 3. 2 . :  museumsinspektør, dr. phil. Eigil Nielsen: Jordens historie 
gennem de sidste 600 millioner år, 10. 2 . :  professor, dr. phil. P. Brandt 
Rehberg: Livets opståen, og 17. 2.: dr. phil. Erik Zeuthen: Livsfunktioner
nes udvikling. 7. 3. viste overlærer Chr. Pedersen nogle films fra Statens 
filmscentraL 25. 4. holdt arboretforstander, dr. agro. C. Syrach Larsen, 
som indledning til en ekskursion den følgende dag, et fortrinligt foredrag, 
som han havde kaldt: ·Skovtræer. Fra graven til vuggen. • (Med lysbilleder). 
Ekskursionen søndag den 26. 4. gik til de forstmæssigt så interessante 
Langesøskove, og lededes af dr. Syrach Larsen, hvis viden om vore skov
træer næppe overgås af nogen. Lørdag den 16. 5. samledes et meget stort 
antal af foreningens medlemmer kl. 23 i foredragssalen på Langesø, som 
lensbaron H. Berner Schilden Holsten med vanlig gæstfrihed havde stillet 
til vor disposition. Grosserer C. A. Blume fortalte (med lysbilleder) om or
n:tologiske iagttagelser på en ekskursion i Provence. Efter foredraget var 
lensbaronen og lensbaronessen værter ved et festligt natligt kaffebord. I 
løbet af natten (den 17. 4.) fortsattes mødet med ekskursion under ledelse 
af grosserer Blume og installatØr Krog med emnet: Fuglestemmer, i Lange
søskovene. 

Den botaniske ekskursion gik under ledelse af amanuensis, cand. mag. 
Tyge Christensen den 7. 6. til Hindsholms nordligste del, hvor den meget 
interessante flora med en del sjældne arter på de gamle littorinahavklinter 
blev fortræffeligt gennemgået for deltagerne. Desuden studeredes alge
floraen i smålaguner og langs stranden tilligemed strandengens vegetation 
og plantevæksten på Fyns hoved. 

13. 9. ledede installatør Hans Krog atter en ornitologisk ekskursion, der 
denne gang gik til Hohnansgave i Nord-Fyn, og den 20. 9. afsluttedes 
ekskursionssæsonen med en svampeekskursion til egnen s. f. Gelsted i 
Vest-Fyn under ledelse af dr. phil. Morten Lange. Der blev iagttaget et 
meget stort antal svampe (149 arter indentificeredes, og der fandtes mange 
ikke identificerede, især til slægterne Cort-inarius og Conocybe). Særlig 
bemærkelsesværdige fund er (meddelt af Morten Lange): Lepiota søm.inuda, 
Tricholoma psa.m,mopus, Mycena iris, pterigerw., Corti.rwri.us subpu'l'puras
cens, Paxill-us panuoides, Psalliota. 1'ubella., Hygrocybe coccinea., Cyathus 
stercoreus, Polyporus schweinitzii. og Sparassis crispa. 
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Der afholdtes to efterårsmøder: 28. 10. (sammen med Naturvidenskabe· 
ligt Selskab), da lektor, dr. phil. Sven Darling og amanuensis I. C. Madsen 
talte om: Livets oprindelse og opretholdelse (fysiske og kemiske bidrag til 
forståelsen af den levende tilstandsform), og 21 .  1 1 . ,  da lektor Niels Foged 
viste farvelysbilleder fra en rejse i Irland i sommeren 1953. 

På den ordinære generalforsamling den 7. 6. udtalte formanden mindeord 
over foreningens afdøde mangeårige kasserer, seminarielærer (tidligere fri· 
skolelærer), botanikeren Anton Mikkelsen. Isenkræmmer Holger Christian
sen genvalgtes til bestyrelsen, og lærerinde frk. May Rasmussen genvalgtes 
som revisor. 

1 9 5  4. 
Året indlededes sammen med Arbejdernes Oplysningsforbund, idet vore 

medlemmer var inviterede til professor, dr. phil. Sven Werners foredrag: 
Menneskehedens energikilder (med lysbilleder), og til forelæsningsrækken 
·Asiens problemer og verden i dag• af professor, dr. phil. JLxel Schou. 
Denne række bestod af 3 møder, der holdtes den 9., 16. og 23. februar. 

13. 3. havde foreningen et møde, hvor jagtkonsulent V. M. Fynboe viste 
en film fra Grønland og en fra Østafrika. 

Sommerens ekskursioner indledes med en geologisk ekskursion til egnen 
vest for Odense den 2. 5. under ledelse af lektor Niels Foged, og fortsættes 
den 23. 5. med en ornitologisk ekskursion til Store Bælt-Øen Romsø under 
ledelse af installatør Hans Krog. Det blev en meget stor ekskursion (ca. 100 
deltagere) i fortræffeligt vejr. Den botaniske ekskursion til Hofmansgave 
den 13. 6. lededes af bibliotekar ved Botanisk Centralbibliotek, cand. mag. 
M. Skytte Christiansen. Der aflagdes besøg (vadning) på den lille Ø Leam
mer i Odense fjord, hvor floraen var fattigere end antaget. På grund af 
tiltagende regnvejr henlagdes sidste del af ekskmsionen til Hofmansgaves 
park, hvor der findes mange ejendommelige træer, buske o. a. vækster. 
Frokosten blev på grund af regnvejret henlagt til romantiske kælderrum i 
Hofmansgaves hovedbygning. På den årlige generalforsamling, der afl1oldtes 
her, genvalgtes til bestyrelsen overlærer Chr. Pedersen og lektor Niels 
Foged. Som revisor genvalgtes seminarielærer E. Nørgaard. 

Lige efter sommerferien fortsattes den 29. 8. med en botanisk ekskmsion 
til egnen ved Helnæsbugten under ledelse af cand. mag. Tyge Christensen, 
der som sædvanlig på instruktiv måde ledede deltagerne gennem strand
engene, langs stengærderne og i skoven ved Frederiksgave. 

19. 9. ledede professor, dr. phil. Kaj Berg en ferskvandsbiologisk ekskur
sion til Langesø, og årets sidste ekskursion var en svampeekskursion under 
ledelse af førstelærer Valdemar Petersen til Kirkeby skovene i Syd-Fyn. 

Årets arbejde afsluttedes med to møder: 1 1 .  1 1 .  fortalte lektor Niels 
Foged om Island og viste farvelysbilleder derfra optaget på en rejse i som
meren 1954, og den 30. 1 1 .  gjorde repræsentant N. Chr. Hansen rede for 
foreningens botanisk-topografiske undersøgelse af Fyn og viste herbarie
eksemplarer af sjældne fynske planter. Overlærer Chr. Petersen viste farve-
lysbilleder. Niels Foged. 
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Li ttera turanmeldelser. 

S. Jaeckel: Das Tierreich III. Wiirmer. (Sammlung Goschen. Bd. 439. Ber
lin 1955. 1 14 s., 36 ill. Pris: 2,40 DM.) 

K. Herter: Das Tierreich VII/3. Lurche. (Sammlung Goschen. Bd. 847. 
Berlin 1955. 143 s. 129 ill. Pris: 2,40 DM.) 

A. Kaestner: Das Tierreich IV /2. Spinnentiere und Tausendfiissler. (Samm
lung Goschen. Bd. 1 161.  Berlin 1955. 96 s. 55 ill. Pris: 2,40 DM.) 

Af serien • Das Tierreich • foreligger endnu 3 bind. Som de tidligere 
udkomne er de udarbejdet af fremragende specialister. Hæfterne indledes 
med en grundig og rigt illustreret gennemgang af de omhandlede dyregt·up
pers ydre og indre bygning, fysiologiske forhold, forplantning og udvikling. 
Dette afsnit, der er hæfternes mest værdifulde, efterfØlges af en systematisk 
oversigt, der i yderst knap form omtaler ordener og familier samt enkelte 
karakteristiske slægter og arter indenfor verdensfaunaen. 

Grundigst af ovennævnte tre bind er K. Herters bearbejdelse af padderne. 
Det udgør en hel lille håndbog over disse dyrs bygning og biologi med 
omtale af den rolle, de har spillet ved fysiologiske og embryologiske studier. 
A. Kaestners gennemgang af spindeldyr og tusindben er ligeledes ret gt-un
dig. Især lægger man mærke til, at der er blevet plads til at beskrive adskil
lige af de specielle forhold, der gør sig gældende indenfor edderkoppernes 
biologi. Svagest er ormebindet af S. Jaeckel, hvilket i hØj grad skyldes den 
omstændighed, at så mange forskelligartede dyregrupper - fra fladorme 
over rundorme, hjuldyr, nemertirrer og børsteorme til onychophorer og 
tardigrader - presses ind under betegnelsen • orme• .  

For den, der ikke har råd til at anskaffe stØrre zoologiske håndbøger, er 
• Das Tierreich• en ganske udmærket og prisbillig erstatning, der bringer alt 
det væsentlige. Hvert nyt bind i denne serie må derfor hilses med glæde. 

Edwin Nørgaard. 

J.-G. Helmcke u. H. v. Lengerken:  Handbuch der Zoologie, 6. Bd., l.  
Halfte, 6. Lfg. 1955. S. 545-656. 157 fig. DM 42,00. Walter de Gruyter & 
Co., Berlin. 

I det foreliggende hæfte af den store tyske håndbog påbegynder W. 
Schnakenbeck gennemgangen af fisk. Efter en historisk indledning beskrives 
legemsform, finner, hud og huddannelser, og der sluttes af med tændernes 
bygning og udvikling. Alt er beskrevet med stor grundighed, og hæftet er 
rigt illustreret med smukke og instruktive tegninger og fotografier. 

Edwin Nørgaard. 

T. W. Langer: Nogle dagsommerfugle, vi skal være på vagt overfor. 

Med støtte af Lepidopterologisk Forening, København, har T. vV. Langer 
udsendt et duplikeret hæfte med 15 sider text og 2 billedplancher. Forf. 



79 

giver deri en oversigt over nogle af vore nabolandes dagsommerfugle, som 
vi - med støn:e eller mindre sandsynlighed - vil kunne vente at finde her i 
landet. Hæftet kan, så længe oplaget rækker, fås hos kommunelærer Johs. 
Storm·Oisen, Rødkildevej 14, København F., for 2,50 kr. Red. 

Mindre meddelelser. 

Latterfrøen (Rana ridibunda Pall.) pli Christiansø. Under et kort ophold 
på Clu-istiansø d. 5. 6. 1955 blev jeg opmærksom på tilstedeværelsen af en 
del grønne frøer i en lille sø, Salomons Brønd, der findes på Øens nordlige 
del ind mod en af de gamle fæstningsmure. 

Det lykkedes mig at fange et enkelt eksemplar, der viste sig at være en 

Fig. l. Salomons Brønd. C. M. P. fat. 

Fig. 2. Svømmende exemplarer af Latterfrø. 
C. M. P. fat. 
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Latterfrø (R. ridibnnda). Arten blev først kendt i Danmark for få år siden, 
da lektor A r n e L a r s e n fandt nogle stk. på Bornholm (Fl. & Fa. 1950). 

Trods årstiden virkede frøerne endnu parringsglade, og deres høje stem
mer kunne høres viden om. Der var mindst 60 eksemplarer i vandet, men 
hvorvidt det alle var samme art, lod sig ikke afgøre. C. M. Poulsen. 

Havørne over Skarridsø. Den 5. 12. 54 fik jeg 3 havørne (Haliai!tus alb-i
cilla) i kikkerten over Skarridsø ved Jyderup. For nemheds skyld kalder jeg 
dem m. l, 2 og 3. 

Nr. l og 3 kredsede i ca, 100 meters højde over trætoppene. Herunder så 
det ud, som om m. 3 af og til drillede nr. l; men de fløj ellers roligt hver 
for sig. 

Nr. 2 hvilede på den friske vind ca. 50 m over søen. Pludselig gjorde den 
sig rede til styrt for i næste Øjeblik i en vinkel på 75-80° at styrte sig i søen 
med et pjask. Den kom hurtigt på vingerne igen, men uden bytte. Den svæ
vede nu en tid i 2-3 meters højde over vandet, og efter ca. 5 minutters 
forløb slog den ned igen og fik bytte, som efter Ørnens adfærd under jagten 
må antages at have været en dykand. Under hele jagten søgte måger og 
skarer af ænder at genere havørnen mest muligt, men i tilbørlig afstand. 

Hmtigt svang nr. 2 sig op over træerne, skarpt forfulgt af m. 3, medens 
m. l forblev kredsende. Ca. en halv time senere kom 2 og 3 atter tilbage og 
kredsede sammen med nr. l i en times tid, hvorefter de alle tre flØj mod 
sydøst. 

Af følgende grunde vil jeg antage, at m. 3 var en unge fra 1954: 

l .  den var en anelse mindre, og dens farver var mere klare. 

2. dens tilsyneladende drillerier kan måske tydes som krav om mad. 

3.  den fulgte m. 2 efter den heldige jagt. 

Enten det nu virkelig var en lille familie, der fulgtes ad på trækket mod 
syd, eller tilknytningen mellem fuglene var en anden, så var det en beta
gende oplevelse at være vidne til den beskrevne dramatiske situation. 

S. A. Petersen. 
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M 
macca:na Tr. : 08.58, 26.48, 51.44 

basalt-icola Stdgr. :  51 .44 
machaon L. :  93.56, 94.78, 00.52, 02.11,58, 03.23,30,126, 08.111,130 

09.72,110, 11 .08,21,28,30,34,38, 12.39,61,89,128, 13.74,88,149, 
14.23,30,88, 18.72,106,152, 25.28,55,94,154, 26.23,128, 29.02, 
32.18,150, 33.91, 34.59, 37.50, 38.31, 39.09, 40.115, 41.144, 42.72, 
43.27, 45.38, 46.04, 48.90, 49.44,66 

niger H eyne: 29.02 
·nwcilenta Hb.: 13.36,52,70,108,147, 14.12,25,71,99, 19.102, 20.21, 

23.10, 26.47, 30.113, 31 .16, 39.16, 42.52, 45.87 
macu.laria L.: 00.58, 13.54,139, 14.13,88, 15.25,114,156, 20.16, 

26.97,141, 28.151, 30.71,123, 37.124, 38.50, 42.90,146, 45.38, 
56-57,130. ' 

ab. : 45.56-57(i) 
maculipennis Curt.: 28.153, 51.44 
maen:iacella Stt.: se: atriplicis Durr. 
maera L. :  02.14, 18.110, 37.52, 48.90 
maestingiella Zell. (faginella Zell .) :  30.20 
malella Stt. : (21) .04 
malvae L.: 02.23, 12.39, 13.91, 14.34,48,50, 18.129 (fejlopg. som 

serratulae Rbr.), 21.30, 22.35, 26.97, 30.72, 34.21, 37.53, 38.25, 
39.67,69-70, 44.150, 46.90,92, 47.109, 48.90 

taras Brgstr. :  18.129 (fejlopg. som sermtulae Rbr.), 
39.69(i), 46.90(i),92 

mansu.etella Zell. :  31.122 
manuelaria H. S. hubneri Prout: se: ilica:ria H. G. 
marga:ritaria L. :  se :  margaritata L. 
margaritata L. (margarUa:ria L.) :  07.10, 08.84, 09.96, 11 .07, 13.46, 

67,113,139, 14.160, 18.64,152, 20.15, 27.23, 30.73,87, 31.147, 
40.49, 48.93 

ma:rginaria Bkh. :  13.140, 15.26, 21.51, 40.50, 48.93 
nw.1·ginata L.: 09.96, 11 .08,112, 13.138, 14.160, 20.14, 22.61, 

28.153, 30.73, 34.55,129, 35. 13,71, 40.49, 48.57,92, 49.108-09, 
50.98 

nigrofasciaria SchOyen: 49.109(i) 
pollutaria Hb.: 11 .112, 49.109(i) 
subdelata Ckll. :  49.109(i) 

m.a:rginella F.: 37.42(i), 39.151, 50.48 
marginepunctata Goeze: 48.127(i) 
ma:ritima Tausch. (Senta): 13. 106, 14.97, 18.45, 19.04,99, 20.20, 

(22).86, 26.134, 37.118, 42.50, 44.152, 45.89, 50.47,156 
bipu.nctata Hw.: 19.99, 42.50,152, 45.89 
wismar·iensis Schmidt: 19.99, 42.50 

marit-ima Grasl. septentrionalis Hoffm. (Hel . ) :38.1-12(i), 39.112, 
40.81, 42.54,93, 46.09, 51 .45,153 

Langer :  Index s .  4 1 - 48 (Tillæg Iil Flo1·a og Fauna). 
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ferruginea Spul. :  38.04 
marithna Stt. (Bucc.) :  20.55, 30.13 
11Writimmn Tngstr. (cretacella Roessl . ) :  30.10, 39.29 
nwrnwrea Hw. : 14.125 
1natura Hfn. :  06.133, 13.51,74,96, 14.94, 15.49, 18.44, 19.55,63, 

20. 19, 22.38, 23.09, 24.160, 26.46,84,133, 31.10, 35.129, 38.116, 
39. 12, 41.47, 50.97 

matu:rna L.: 02.19, 13.89, 18.109 
maura L. :  10.63, 11 .09, 12.91 
medon Esp. (astrarche Brgsh· .) :  94.64, 02.20, 03.05,24, 12.49-50, 

103, 13.90, 14.23,34, 16.41, 17.59,115, 18.41,112, 19.81, 20.17, 
21.36, 22.38, 26.130, 37.53, 39.73, 40. 150, 49.66, 50.47 

medusa F. :  41.139-40 
megacephala L.: 08.83, 09.95, 13.94, 14.12,39, 18.72, 19.04,49,63, 

25.95, 26.48, 30.73,116, 37.58, 42.90,48.91 
nigra Shaw: 42.90 
ab: 30.116(i) 

megaera L.: 02.14, 13.90, 14.32,58, 18.110, 26.82, 34.124, 35.13, 
37.52,142, 39.73, 40. 149, 45.84, 48.82-83(i),90, 49.66, 52.29 

melagona Bkh. :  39.98-99(i), 40.20, 48.32, 52.92,1 19 
melanaria L. :  03.26, 09.19, 12.88,102, 13.54, 14.25,88,160, 16.160, 

20.14, 21.11, 22.58,60, 25.156, 26.141, 36.58, 40.49, 43.155, 
44.139,153, 45.130, 48.82,85,92, 49.109, 52.92,119 

striata Schl . :  49.109(i) 
meWot·i Esp. :  03.58, 09. 17, 11 .113, 12.50,62, 13.113,143, 14.23,119, 

15.29, 19.63, 20.26, 21 .56, 26.143, 32.151, 41.60,152,155, 45.133, 
46.92,94, 48.89-90,137 

confluens Tutt: 46.92(i),94 
flava Burgeff: 41.152, 45. 133, 46.92(i),94 
italica Cor. :  46.92(i),94 
stenzii Frr. :  12.62 

mellinata F. (associata Bkh.) :  13.67,136, 14.157, 18.47, 20.08,23, 
21.37, 23.11, 39.125, 43.148, 48.92, 50.47 

melstediana Larsen: se: farfarae Fletch. 
mendica Cl.: 07.36, 08.43, 09.110, 11 .113, 13.141, 14.88, 15.28,156, 

17.60, 19.23, 20.26, 21.54, 22.35, 23.11,  26.142, 30.71, 39.106,143, 
44.64,150, 45.84,132, 48.32, 49.32, 52.22,92 

rustica Hb. :  08.43, 48.32 
ab.: 11 .113 

menthastri Esp. :  07.36, 08.83, 09.95, 13.141, 15.28, 21.54, 30.72, 
39.100, 40.51, 43.47, 47.104-05, 48.90 

godmti Obth. (walkeri Curt.) :  39.100(i) 
menyanthidis View.: 00.55, 02.59, 09.18, 12.64, 13.45,94, 14.39,88, 

16.42,160, 18.43,153, 19.49, 21.11,  22.61, 25.95, 26.132, 30.71, 
39.09, 41.43, 46.10 
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mesomella L. :  02.59, 03.25, 07.38, 11 .07, 13.36,142, 14.10,24,121, 
149, 15.28, 18.72-73, 21.55, 35.130, 40.51, 43.45, 46.13, 48.85,90 

mespilicola Frey. :  39.30 
m.essingiella F. R . :  08.58 
meticulosa L. :  02.59, 13.65,71,106,147, 14.10,96,120, 15.73, 16.42, 

17.60, 18.45, 19.98, 20.20, 23.09, 26.46,84,134, 30.113, 35.129, 
38.116, 39.14, 43.27, 45.88, 47.104, 48.92, 51 .149 

mi Cl. : 09.95, 11.07, 13.110, 14.101, 19.129, 26.97, 30.73, 35.13,70, 
38.122, 39.122, 43.46, 48.92 

m:iata L.: 08.84, 09.20, 13.56,65, 14.157, 18.47, 20.09, 22.80, 26.138, 
31.13, 35.66, 36.57, 39.125, 43.148, 47.16, 48.32 

micacea Hh.: 02.59, 08.83, 13.106, 14.96, 19.98, 25.57(i), 26.46-47, 
39.14, 47.104 

micmtheriella Stt.: 26.19 
·1nilhauseri F.: 07.31, 13.92, 15.49,156, 18.132, 40.152, 45.135 
milvipenn'is Zell. :  25.85, 39.151 

alnifoliae Bar.: 39.151 
m:iniata Forst. :  03.05,25, 07.39, 09.95, 11 .113, 12.63, 13.70,74,142, 

14.24, 15.28, 19.63, 20.26, 21.55, 23.11, 26.142, 28.152, 38.118, 
39.39, 40.51, 44.139, 45.133, 48.82,85,90 

minim.us Fuessl . :  02.20,58, 03.24, 09.50, 11 .34, 12.62,123, 13.90, 
14.34,121, 15.114, 16.119, 18.112, 25.94, 26.97, 27.21-22, 35.31, 
37.53,90, 39.73, 40.115,135,150, 41.154,156, 42.72, 45.84, 47.109, 
48.85.90, 49.66, 51.140-41 

ab. : 49.140-41(i) 
miniosa F. :  13.107, 14.98, 16.65, 18.87-88, 19.101, 23.10, 31 .11, 

39.15,74, 42.51, 44.151, 45.135, 48.94, 50.48, 52.22 
m.iscella Schiff . :  19.20, 20.72, 21.15 
mitterbergeri Rhl.: 19.20 
m.ixtana Hh. : 07. 10 
m.nemosyne L.: 90.12, 00.52, 02.12, 11 .21, 12.61, 13.88,118, 16.119, 

18.106, 26.128, 36.51, 40.146, 41.150-52, 43.45 
m.oeniata Sc.: 12.125, 13.112, 14.104, 17.114-15, 18.47, 19.135, 

20.23, 21.30, 26.86, 35.66, 39.08, 42.72, 44.16, 46.06, 51 .46 
monacha L.: 00.55, 03.25, 07.41, 08.83, 09.76.95, 11.22, 12.56,64, 

122, 13.66,93, 14.37, 16.41, 17.138, 18.22,42,134, 19.63,144, 
20.18, 23.98, 25. 154, 26.46-48,131, 27.153, 29.05,14,26-27, 34.21, 
37.55, 39.08, 41.42, 42.57, 45.55-56, 48.90, 49.104-05 

atra v. Linstow: 45.55 
eremita Hh.: 09.76, 19.144, 26.46-47, 27.153, 29.05(i),l4, 

37.55, 41.42, 45.55-56(i), 48.90 
n igra Frr. : 45.55 
ab. : 49.104-05(i) 

m.oneta F.: 13.37,53,110, 14.25,101, 18.64,151-52, 19.106, 39.122, 
42.54, 43.46, 45.89, 47.104 
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monil-ifem Geoffr. :  17.20 
monoglypha Hfn.: 08.83, 13.105, 14.95, 19.56, 29.35, 30.99,108, 

35.129, 38.126, 39.13,15, 43.47, 47.104, 48.92, 51 .149 
aethiops Th. tvieig. :  29.35 

nwntanata Schiff . :  09.96, 13.136, 14.158, 26.138, 30.73, 35.13, 
39.126, 41 .12, 45.55-57, 47.104, 48.92, 50.98 

albicans Strd. :  45.57 
continuata Kroul . :  45.57(i) 
costimaculata Rbl. :  45.57 
elivisa Osth. :  41.12(i) 
fusconw1·ginata Stdgr. : 45.57(i) 
Hmbaria Hb.: 45.55-57(i) 

monticola Hein. & Wck. :  se: alpinella Stt. 
mori L. :  44.15 
momsa Miihl. :  20.56 
morpheus Pall. (Heter.) :  40.20, 41.138,140-41,152-53, 42.95, 

44.16,150 
morpheus Hfn. (Cm·ad. ) :  08.84, 13.67,107, 14.98, 19.100, 35.129, 

39.15, 47.104 
morrisii Dale (bondi'i Knaggs . ) :  18.45, 19.99, 39.101, 42.50, 44.152, 

45.135, 52.30 
motacilella Z. :  (21).13 (fejlbest.) 
nwuffetella Schiff. :  14.125 
m.ucronata Sc. : 39.97, 40.81-92(i), 44.15,154, 46.06 

approxhnata Prout: 40.89 
disconudata Dhl . :  40.89 
multistrigaria Heyd. :  40.83,90-92 
pseu.docoarctata Hoffm. :  40.90,92 

m:unda Esp. :  13.108, 19.101, 23.10, 44.151, 45.86 
munclana L. :  07.39, 13.142, 21.55, 23.11, 31 .15, 36.58, 38.118, 

40.51, 45.133, 52.29 
. 

mundella Dgl . :  (21).13 
m.u.nitata Hb.:  51.42 
muralis Forst. : 19.54, 26.48 
mu1·icata Hfn. :  11 .23,112, 12.50, 13.46,111,127, 14.103, 15.156, 

19.133, 26.137, 35.66, 37.119, 38.121, 39.40, 43.145, 44.139, 
46.11, 48.92, 49. 121 

muscaeformis View. : 03.60, 15.30, 21 .57, 36.58, 38.31, 45.85,134, 
48.137, 49.120, 52.119 

m.uscercla Hfn. :  07.38, 21.56, 26. 143, 30.34, 31 . 135, 37.122-23, 
125(i), 38.118-19,121, 39.39, 40.52, 41. 153, 45.133, 50.48 

m:uscu.lana Hb.:  30.13 
muscu.losa Hb.: 12.55, 13.66, 14.97, 19.99, 31.11, 39.14 
mutatella Fuchs. :  23.40 (opg. som abietella Schiff.) 
myellus auctt . :  39.74 
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mygindana Schiff . :  08.58 
myopaefonnis Bkh. :  36.148-49(i) 
myrtillata Hb. :  21.52, 36.58 
myrtilli L.: 13.45,109,149, 14.100, 18.153, 19.105, 21.30, 25.158, 

30.73, 32.36,59, 35.129, 39. 121, 46.05,11  

N 
·Jwna Hfn. (Mam.) :  se: dentina Esp. 
nana Rott. (Dian th. ) :  _ 13.96, 14.12,94, 16.42, 18.44, 19.54, 37.91, 

39.12, 41 .46, 43.155, 45.86 
nana Hw. (Phal.) :  36.44 
·nanata. Hb. :  09.19, 11 .08, 13.138,149, 14.159, 18.153, 20.13, 21.11, 

31, 35.129, 37.89, 39.128, 46.06, 51 .41,43 
gel-iclatoicles Warn. :  51 .41,43 

napaea Hffmgg. frigida War. (-isis Hb.) :  52. 105-06 (tidligere fejl
agtigt som pales Schiff. lappon-ica Stdgr.) 

napi L.: 02.12, 1 1.06,13,110, 13.88, 14.30, 18.64,107, 33.55, 34.124, 
35.31, 37.51, 47.104,109, 48.90, 49.10), 51.138-39 

meta Rob. :  49.100(i) 
ab. : 11 .110, 33.55(i), 51 .138-39(i) 

nebul.ata Sc. (obl-item.ta Hfn.) (Hydr.) :  13.137, 14.153, 20.10, 
21.11, 25.95, 30.73, 34.129, 39.127, 45.90 

nebulata Thbg. (Opor.) :  se: clilutata Schiff. 
nebulosa Hfn. :  13.96,147, 14.58,93, 15.119, 16.42, 18.91, 19.23,53, 

63,141, 20.19, 25.95, 26.133, 31.10, 39.11, 41.46, 43.47, 47. 101, 
48.91 

nemaralis F. (griseal-is Hb.): 11 .112, 13.70,110, 14.25,101, 16.43, 
18.91, 19.63,130, 20.22, 22.09, 31.12, 39.122, 42.56, 45.89, 47.104, 
48.92,129(i) 

nem.orivaga Tgstr. :  39.150(i) 
nerii L.: 09.106, 14.35, 18.130, 22.37, 25.56, 33.142, 36.51, 42.128, 

44.62-64, 47.14 
neurica Hb.:  16.65, 18.19,21,72, 19.04,99, (22).85,87(i),88, 29.08, 

36.54, 37.118, 40. 17, 44.152 
fusca Edelsten: 36.54 
ab.: 29.08(i) 

neustria L.: 07.28, 08.83, 13.93, 14.37, 18.42,134, 20. 18, 23.85,98, 
128, 26.47, 28.151, 35.13,34, 37.55, 48.90, 52.47 

confluens Selys : 52.47(i) 
ochrea-fracta Tutt: 52.47(i) 

nexa Hb. :  13.147, 16.31,65, 19.98, 26.134, 37.118, 40.34, 42.50 
nict-itans Bkh. ( = oculea L., lucens Frr. ,  erinanensis Burr., fu

cosa Frr.) :  13.103,149, 14.96, 18.72,153, 19.98, 22.61, 24.159, 
26.46-49,134, 30.105, 39.112, 42.49 

n:igra Hw. (Apor.) :  30.114, 35.64, 36.53, 39.13 



seileri Fuchs : 30.114(i) 
nigra Hw. (Gel . ) :  (21) .04 
nigrata Sc.: 47.104 
nigrescentella Loyan: 19.20 
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nigricans L. :  13.95 14.40, 16.42, 18.43, 19.04,51, 20.19, 23.09, 
26.47, 30.105, 35.60,167, 39.10 

nigricostella Dup. :  23.40 (?) 
nigritella Z.: 28.61 (usikker) 
nigrofasdaria Goeze: se: clerivata Schiff. 
n-igropunctata Hfn. (strigilaria Hb.) :  13.112, 19.134, 43.146, 50.47 
niobe L. :  02.17, 08.111, 11 .34,110, 12.61, 13.66,74,89, 14.10,32, 

15.154, 16.41, 18.41,110, 21.36, 34.103, 35.31, 37.52, 40.115, 
43.47, 44.15, 46.90-91, 47.31-34, 48.90 

eris Meig. :  11 .110, 43.47, 44.15, 47.31-32(i) 
pelopia Bkh. :  46.90-91(i) 
ab.: 47.31,33-34(i) 

nitentella Fuchs: 30.18 
n-itida Schiff. (ludica Hfn . ) :  13.74,108, 14.99, 19.04,103, 26.85,135, 

38.119, 42.52,90, 44.61,65, 48.94,110 
niticlella F. :  23.40 
niveana F.: 25.76 
niveicostella Zell. :  15. 155 
noctual-is Hb.: se: paula Hb. 
noctuella Schiff. :  26.47, 28.153 
notata L.: 03.26, 09.96, 13.140, 15.25, 18.91, 20.16, 21 .11,  25.95, 

28.153, 31.14, 36.44, 40.50, 48.85,93 
notatella Hb.: 08.58 
nothum Hb.: 03.07, 09.19, 12.88, 13.111, 15.156, 18.46, 19.132, 

20.22, 23.10, 26.85, 38.32, 39.123, 43.145, 49.38 
ab. : 49.38 

nubecu.losa Esp. :  12.91, 14.95, 19.97, 20.20, 36.53, 38.86, 48.60 
nubilalis Hb. :  39.150, 49.80 
nupta L. :  03.30, 10.39, 11 .124, 13.110, 14.12,101, 18.18, 19.129, 

22.84-85, 23.85, 35.71,129, 36.145-46,149(i), 39.74,122, 43.27, 
45.128, 47.104, 48.92, 49.32, 50.95 

nychthemeralis Hb.: se: hmneaUs Thnbg. 
nylanclriella Tgstr . :  44.146 
nymphaeata L. :  26.47, 44.145 

obductella F. R. :  28.61 
o 

obelisca Hb. :  13.95, 14.40, 19.52, 26.132, 31 .10, 35.167, 36.53, 
39.10, 41.45 

obeliscata Hb.: 26.48, 36.56, 39.125, 43.148, 50.98 
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abesalis Tr. : 13.45, 14.101, 16.31, 19.131 
obliquella Hein . :  26.20, 33.131 
obUterata Hfn. :  se: nebulata Sc. 
oblonga Hw. (abjecta Hb.) :  11 .112, 14.95, 19.23,56, 20.19, 23.09, 

26.84,134, 30.108, 32.52, 41.48, 42.90, 45.87, 46.13 
abjecta Hb.: 45.87 
fribolus Bdv. : 23.09, 45.87 

oblongata Thnbg. : se: centaureata Schiff. 
obscum Hw. (gemina Hb.) (Had.) :  02.59, 13.51, 14.12,95, 16.42, 

18.44, 19.56, 31 .10, 38.157, 39.13, 41.48, 44.13, 47.104, 48.92, 
51.149 

rem:issa Tr.: 14.12,95, 18.44, 19.56, 39.13 
obscum Brahm (Rhyacia) : se: mvida Schiff. 
obscumna Stph. :  19.20 

· 

obscumria Hb.: se: obscurata Schiff. 
obscwrata Schiff. (obscum.ria Hb.) :  02.60, 06.133, 08.58, 09.19, 

13.74,141, 15.27, 19.05,63, 21.52, 24.159, 26.142, 31 .14, 35.129, 
39.74, 40.50, 44.131-33(i), 45.131-32, 46.07, 48.93, 52.30,92 

argillacearia Stdgr. : 39.74, 44.131, 45.132 
obscuriomta Prout: 44.131 

obscurepunctella Stt. : (22).72, 34.38(i), 36.85 
obsoleta Hb. (Leuc.) :  13.107, 14.97, 15.156, 16.43, 18.45, 19.04, 

100, 23.10, 26.84, 31 .135, 37.118, 39.15, 40.19, 42.51,90, 44.151, 
45.86 

cuneifera (Urbahn):  40.19 
obsoleta F. (Chlor.) :  se: armigera Hb. 
obstipata F. (fluviata Hb.): 29.84(i), 31.69, 39.126, 44.45, 49.78, 

50.45 
obtusa H. S . :  37.122-25(i), 38.118,121, 40.17, 44.150, 48.94 
obtusella Stt. : (21) .03 
occulta L. :  03.06, 11 .23, 13.36,51,74,95, 14.12,24,93, 16.42, 17.60, 

18.22,43,153, 19.04,52, 26.133, 29.03, 31 .10, 35.129, 39.11,  
41.45, 48.91 

hnpUcata Lef. : 41 .45 
ab. :  29.03(i) 

occultella Hein . :  25.85 
ocellmw Schiff. plumbeana Rbl. :  27.16 
ocellaris Bkh. :  26.49,135, 52.92 

cameago WatT. :  26.49,135 
palleago Hb.: 52.92 

ocellatus L. (Sphinx): 03.24,30,57, 07.43, 08.82, 09.95, 11 .07, 13.91, 
14.12,35, 18.130, 23.98, 32.23, 37.54,90, 46.158, 48.90, 49.40,44, 
52.119 

ocellata L. (Lyne.) :  09.96, 13.37,67,136, 14.157, 18.72, 20.08, 
30.108, 39.125, 47.104, 48.92 
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ochmcea Hh.:  08.83, 13.66,106, 14.96, 18.153, 19.98, 30.113, 39.14, 
40. 114, 42.90, 47.104, 52.119 

ochmta Sc.: 44.67-69(i) 
och1'0leuca Esp. :  00.56, 11.23,34,111, 13.74,105,154, 14.71,95, 

16.42, 18.44,72, 19.04,55,144, 20.19,76, 23.09, 26.133, 38.119, 
39.13, 40.52,80, 41.47,144, 42.72,91, 44. 151, 45.88, 48.92,95 

ochsenhe'ime'l'iana Zell . :  43.155 
ocne1'0stomella Stt. : 24.96 
oculea L. (nicUtans Bkh., partim) : 30.106-07(i), 31 .11, 35.61-62, 

36.54, 39.14, 42.49, 45.88 
odom L.: 32.53,69-70, 38.122 
oleracea L.: 08.83, 13.96, 14.93, 17.138, 19.53, 26.46, 30.73,148, 

35. 129, 39.11, 47.104, 48.91, 50.97, 51.149 
oUvata Schiff . :  13.56,136, 14.157, 19.63, 20.09,23, 26.138, 33.91, 

42.90, 43.148 
onanidis Zell . :  21.15 
onosmella Brahm: 35.120(i) 
oo L. : 13.45,108, 14.58, 19.102 
opacella H.  S . :  se: at·ra. L. 
oph:iogmmrna Esp. :  13.96, 14.94, 15.49, 18.72, 19.55, 26.133, 35.64, 

36.53, 37. 117, 38.119, 39.08,12,39, 41.47, 42.90, 44.151, 45.87, 
48.95 

rnoerens Stdgr. :  38.119 
ophthalmicana Hh.: 26.47-48 
op'ificella J\!In . :  23.40 
opim.a Hh. : 13.36,108, 14.98, 18.45,87, 19. 101, 20.21, 26.135. 39.08, 

42.52, 45.86, 52.92 
brunnea Tutt: 13.36, 45.86 
grisea Tutt: 45.86 

oppositella Thhg. (u.mbrosella Zell . ) :  24.97 
oppressana Tr. :  30.16-17, 44.145 
opt'ilete Knoch. :  02.21, 03.05, 08.70, 09.15, 13.90,127,147,149, 

14.10,33, 18.112, 21.11, 23.08, 26.83,130, 35.56, 39.08,39,73, 
40.115,150, 44.137,150, 46.10,158, 48.90,94, 51 .47 

or F. :  07.34, 09.95, 13.111, 14.102, 19.131, 21.13, 22.61, 28.153, 
29. 11-14,29,31, 39.60-64,123, 48.91, 50.97, 52.92 

albingensis Warn. :  29. 11(i), 39.60-64(i) 
alb'ingoradiata Bunge: 39.62 
albingosubcaeca Bunge: 39.62 
albingoflavimarginata Haseh. :  39.62 
costaen-igrata Kujau: 39.62 
ma'l'ginata Warn. :  29.12, 39.62 
permarginata. Haseh. :  39.60,62, 52.92 

orb-itella Zell . :  25.85 
(forlsælles) 



Største lager i Danmark af zoologiske 
p ræparater til brug ved u n d ervisni ng er hos 

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

Vi leverer bl. a. følgende (alt i udstoppet stand og en del 
deraf i vore lovbeskyttede celluloid kasser) : Fugle, pattedyr, 
fis!{, krybdyr, padder, krebs m. fl. samt kranier, skeletter, 
kasser med biller og sommerfugle til undervi sning, insekt
kasser, form alinpræparater a f  rødspættens, ålens og frøens 
udvikling m. m. m. 

Skal De købe ? -

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

Alt modtages til udstopning Forretningen grund!. 1884 

Den rigtige, sammenfo l d e l i g e  
ketsjerring. Let og s o l i d ,  straks 
klar t i l  brug Kr. 7 ,-

Holger Lennild 
Frøbels Alle l, København F 

Tlf. Fasan 2702 

Indbinding af tidsskriftet 
Ring eller skriv til  mig, og jeg skal 
sende Dem prøvebind og tilbud Stort Jager af nye materialer 

H E L L E R U P B O G B I N D E R I  
Hellerupvej 10 . Tlf. H E  3795 v/ ARNE SØRENSEN 

Insektka8ser 
efter opgivet mål.  Spændbrætkasser UJ.ed brætter efter 
ønske leveres i fineste, hå ndlavet udførelse. - Skriv efter prisliste 

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



Olaf Bagers Anfik"ariat 
Skindergade 20 - Tlf Palæ 8066 - København K. 

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

Skriv til os ! 

Besøg os, fri adgang til reoleme. Kataloger sendes på forlangende 

Ældre å•·gange af •• Flora og Fauna" 

fås ved henvendelse til redaktionen. 

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

M edlemmer 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) Ul billilte pri111er. 

S"Vend Lyngf"Ved Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Bagsv. 1793 

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

Jyllan d :  Redaktør Sigfred J(nudsen, A arestrupsvej 1 1 ,  Aarh us. 
Sj ælland :  Overlærer P. J(. Nielsen, Sorøvej 21, Slagelse. 

Fye n :  Lektor Niels Foged, Aarestrupsvej 20, Odense. 
Lolland-Falster : Inspektør G. Dybkjær, Stubbekøbingvej 47, Nykøbing F. 

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

J. C. Schiødtes vej 10, København F. 

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




