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Indslæbte planter ved jernbanerne. 
Af Anfred Pedersen, 

(Fredskovvej 9, Holte). 

Witb nn Euglish Summnry. 

l. Jernbaneskrænter. 

Sporarealet hviler oftest på en mere eller mindre høj dæmning, 
der er opbygget af mineraljord fra omegnen og forsynet med et 
muldlag fra banens grundstykker. Høje dæmninger har på grund 
af deres stejlhed en tør og varm jordbund, ganske særligt på de 
soleksponerede sydsider. I Jylland er dæmningerne de fleste 
steder sandede, på Øerne lerede. Ved gennemskæringer (ud
gravninger) er skrænternes jordbund mindre tør. 

Oprindeligt har baneledelsen sørget for udsåning af græsfrø
blandinger på skrænterne. En del af frøet var vistnok indført 
fra Frankrig og var berygtet for sin ringe renhed (sml. H y l a n 
d e r ,  1945). P å  denne måde kom i det 19. årh. s sidste halvdel 
adskillige planter af udenlandsk oprindelse her til landet, og 
således blev vore jernbaneskrænter på samme måde som vore 
græs- og kløvermarker tidligt arnesteder for indslæbte planter, 
der herfra spredte sig til gærder og vejkanter. Med ordresamlin
gen (1922) fra Statsbanerne forlangtes på nyanlæg udsået Hun
degræs (Dactylis glomemta) som hovedbestanddel på bedre jor
der, Bakke-svingel (Festuca tmchyphylla) på magre. Med ordre
samlingen fra 1945 krævedes følgende blanding udsået: Alm. raj
græs (Loliu.m perenne), Eng-svingel (Festuca elatior), Eng-rotte
hale (Phlemn pratense), Eng-rapgræs (Poa pmte·nsis), Hunde
græs (Dactylis glomerata), K1yb-hvene (Ag1'0sUs stolonifem) og 
Bakke-svingel (Festuca tmchyphylla) i forholdet 8 :8:3:3 :3 :2:3. 
Denne bestemmelse er siden (1953) ændret til: Rød svingel (Fe
stuca rubm), Alm. rajgræs (Lolium perenne), Kryb-hvene (Ag-ro
stis stolonifera) og Hvid kløver (Trifoliurn repens) (15:9:3:3), 
hvormed man vil tilsigte en kortere og mindre brandfarlig vege
tation. Desværre kendes ikke bestemmelser fra før 1922. 

I almindelighed bærer skrænterne ikke mere noget stærkt 
præg af den oprindelige besåning, idet der må være sket for
skydninger i artssammensætningen mod en mere stabil vege
tation tilpasset kårvariationerne. Udsædens fugtigbundsplanter 
klarer sig nu forneden på skrænterne og på nordsiderne, toir
bundsplanterne foroven. Mange af de indslæbte planter har ikke 
kunnet holde sig en varig plads i en efterhånden sluttet vege
tation med indvandrende planter fra omgivende overdrev, vej
kanter og marker. De fleste indslæbte planter har bedst kunnet 
finde sig til rette på den Øvre, varme del af de høje dæmninger, 
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idet de der har fundet de mikroklimatiske kår, der mest var i 
overensstemmelse med klimaet i deres sydlige hjemland. 

Jernbaneskrænternes særegne blandingsvegetation ligner i ho
vedsagen vegetationen ved vejkanterne, men nærmer sig mere 
egnens overdrevs- eller hedevegetation, når de indslæbte arter 
spiller en mindre rolle. På de vestjydske hedesletter er der skræn
ter med Tyttebær (Vaccinium. vitis-·idaea) og Melbær (A1'ctosta
phylos twa-ursi), på bedre bund med Bølget bunke (Deschamp
sia flexuosa) og Hedelyng (Calluna vulgaris). På bakkeøerne 
dominerer Alm. hvene (Agmstis tenuis) og Blød hestegræs (Hol
cus m.ollis), der ved kulturpåvirkning må dele pladsen med Hun
degræs (Dactyl-is glomemta), Blåhat (Knaut-ia amensis), Vild 
gulerod (Daucus carota) og Gederams (Chamaeneriom angusU
folium). I den Øvrige del af landet er der udviklet sub-atlantisk 
og subkontinentalt prægede græslier iblandet kulturbetingede 
planter, og i Øst-Danmark ses desuden åbne og sluttede kon
tinentale tØrskrænter, der rummer den rigeste indslæbte flora, 
der overvejende må anses for at stamme fra den oprindelige ud
såning. 

De hyppigste græsser på tØrskrænterne er Draphavre (Avena 
elaUor), Bakke-svingel (Festuca tmchyphylla) og Fåre-svingel 
(F. ovina), hertil den tuede Festuca ntbm var. commutata. De 
hyppigste urter er Håret høgeurt (Hieracium p'ilosella), Vild 
gulerod (Daucus carota) og Rundbælg (Anthyllis vulnemria). 
Almindeligt forekommende ·er følgende planter, hvoraf flere 
trænger frem på de øvrige baneareal er: Smalbladet rapgræs (Poa 
angust-ifolia), Fladsu·�et rapgræs (P. compressa), Opret hejre 
(Bromus erectus), Stakløs hejre (Brom.us inermis), Gold hejre 
(B. sterilis), Håret star (Carex hirta), Kløvplade (Berteroa in
cana), Slangehoved (Echiwn vu.lgare), Læge-oksehmge (An
chusa officinalis), Hvid okseØje (Ch:rysanthemum leucanthe
mum), Mark-bynke (A1te1nisia campest1·is), Eng-brandbæger 
(Senecio jacobaea), Vår-brandbæger (S. vernaUs), Storblomsh·et 
hønsetarm (Cerast-ium. arvense), Kryb-potentil (Potentilla 1'ep
tans), Gul klØver (Trifolium cmnpestre), Ager-padderokke (Equi
setwn arvense), Voldtimian (Calamintha acinos). Mere sjældent 
ses Cypres-vortemælk (Euphorbia cyparissias), Grådodder (Alys
sum. calycinwn), Farve-gåseurt (Anthemis Unctoria), Bibernelle 
(Poteriu.m polyganum), Humle kløver (Trifoliu.m aureum), Alpe
pengeurt (Thlaspi alpestre ), Thlaspi perfoliatum, (Vordingborg, 
Masnedsund, Klarskov), Salvia pratensis og Jordkastanie (Bu
nium bulbocastanum). Såvel Salvia som Alyssmn har tidligere 
været hyppigere. 

Avena elatior dominerer ofte på jernbaneskrænter i Øst-Dan
mark, især på sydskrænten oventil. Den skørlerede, lette og 
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muldrige jordbund er ideel for den, hvorfor den fra den sluttede 
tØrskrænt let breder sig til omgivelserne. Dens frø er måske ikke 
udsået med vilje, da planten hører til de brandfmlige græsser. 
Den nævnes dog som udsået hos M a t t h i e s. Efter J e s s e n 
og L i n d (1923) regnes den for en hjemmehørende art, der har 
vokset på steder, der nu er under plov. Efter H y l a n d e r (1945) 
har den spredt sig langs jernbanedæmninger i Sverige (kort hos 
A l m q u i s t ,  1929 for Uppland), og H u l t e n (1950) nævner 
den som hjemmehørende i de sydsvenske kystegne. 

Fig. l. Skive kamille (Matricaria matricarinides). 

Festuca trachyphylla har ligeledes sin hovedudbredelse på 
jernbaneskrænter, især på de mere sandede, hvorfor den i Jyl
land er hyppigere end Avena elaUor. Dens frø er efter 1860'erne 
indført fra Tyskland, og planten blev en overgang under navnet 
Stivbladet svingel dyrket til kreaturfoder, bl. a. i Vestjylland. 
Den er også blevet udsået i parkplæner og på sportspladser og 
figurerer i frøfirmaernes kataloger. Fra de udsåede steder har 
den bredt sig til sandede småskrænter og til tørre bakker over 
hele landet, dette gælder især blågrønne former (var. glauca), 
der har et andet kromosomtal end hovedarten. Der er dog ikke 
tvivl om, at planten også har oprindelige forekomster her i lan-
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det på tØrskrænter nær kysten og på tørre overdrev ved sb·anden. 
Således angives den af B o c h e r (1945) som ledeart for tØr
skrænter, hvor den kan dominere sammen med Eng havre (Avena 
pmten8is) og Smalbladet rapgræs (Poa. angustifoUa.). Ved Ham
meren på Bornholm ses den sammen med Fåre svingel (Festuca. 
ovina.) og Sandskæg (Corynephorus). Efter H y l a n d e r (1945 
og 1953) er den ikke oprindelig i Sverige, i hvert fald ikke nord 
for Skåne (sml. H u l t e n, 1950). I Norge er den m. sj. Efter 
M e u s e l er den dominant i submediterrane klippeheder (cit. 
hos Bocher), og den har en udbredelse til Nordtyskland, hvor 
den indgår i græshedevegetationen. Ligeledes nævnes den fra 
østengelske heder, men er i øvrigt indført til de britiske Øer. 

- På de lave dæmninger, den nedre del af høje dæmninger, 
samt på nordskrænter er vegetationen tættere og har et mere 
mesofytisk præg. Græsvæksten består her gerne af Hundegræs 
(Da.ctyUs glomemta), Rød svingel (Festuca rubm), Alm. kvik 
(Agropyron repens), Guldhavre (Trisetum flavescens) og Blød 
hestegræs (H olcus mollis, Jylland). Af karakteristiske indslæbte 
urter med oprindelse fra udsæden eller fra omgivelserne kan 
nævnes : Blæresmelde (S-ilene cucubalus), Alm. snerre (Galiu-m. 
mollugo), Bredbladet snerre (G. elatum og tyrolense), Gul snerre 
(G. vermn), Pastinak (Pastinaca. sa.tiva, Sjælland), Alm. knopurt 
(Centaurea. facea.), Stor knopurt (C. scabiosa.), Følfod (Tussila.go 
fmja.m), Lucerne (Medicago sativa), Sneglebælg (M. lupulina), 
Bugtet kløver (Trifolium medium.), Alm. kællingtand (Lotus cor
niculatus), Kommen (Ca.nnn ca.mi), Blåhat (Kna.utia. a.rvensis), 
Stivhåret borst (Leontoclon hispiclus), Dusk-syre (Ru·mex thyrsi
florus ), Mørk kongelys (V erbascum nigrum) og Marts-viol (V·iola 
oclomta). En hel række planter forekommer mere sjældent, så
ledes efter W i i n s t e d t (1940): Småakset hejre (Brom:us lepi
clus), Bleg frytle (Luz. luzuloicles), H·ieraC'ium floribundwn og 
caespUosum, hertil Musca:ri comosum (Aamølle). MecUcago sa
tiva og lupu.Una er sået med forsæt på steder, hvor græshøsten 
er blevet lejet ud til landmænd. Planter som Galium, mollugo 
coll. og Silene cucubalus synes i mange egne at være hyppigere 
her end ved veje, f .  eks. i Sønderjylland og på Djursland. 

Ved gennemskæringer b·æffes færre indslæbte planter, og 
hvor gennemskæringen er foretaget gennem skov, vil vegeta
tionen være præget af et Hylocomium-mosdække, samt af plan
ter fra skovkant og mere fugtigt overdrev (Primula ver·is, Trifo
lium medium., Linum, Viscaria vulgaris). 

Efter insb·uks skal jernbaneskrænterne slås to gange årligt, 
dels for at forebygge ukrudtets spredning, dels for at undgå 
brande i det visne græs i forsommeren. Græsslåningen er nu en 
stor udgiftspost for Statsbanerne, da landmændene ikke mere er 
interesseret i lejemål. Derfor forsØger man nu at beplante skrå-
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ningerne med buske. Tidligere beplanh1ing af Gyvel (Samthmn
nus scoparius) bekæmpes dog nu med nedskæring, fordi den 
med sin rigelige frøsætning kan brede sig op til sporarealet 

På banens grunde foregår der en naturlig spredning af fugle
spredte buske og træer, især under telegrafh·ådene, hvor klat
terne falder. HvidtjØrn (Orataegus) og Kirsebær (Cemsus) er 
hyppigst, men der træffes også Alm. rØn (SO'I·bus aucuparia), 
Selje-rØn (S. suecica), Hyld (Smnbucus nigm), Slåen (Prunus 
spinosa) og Asparges (Asparagus officinalis) . Opvækst af vilde 
æbleh·æer hidrører snarere fra æbleskrog, der er smidt ud fra 
toget. 

Langs jernbanedæmningerne er der gravet banegrøfter, og i 
umiddelbar nærhed af disse ligger markerne. Anderledes ved 
gennemskæringer, der er beskyttet mod snefygning ved hjælp af 
snevolde, der af Statsbanernes Plantningsvæsen beplantes med 
tætte Syren-buske, i Jylland også med Bjergfyr eller Tjørn. For
søg med Rugosarosen har slået fejl. Mellem snevold og udgrav
ning plantes gerne Birk og Eg, der bedre end de brandfarlige 
nåletræer er i stand til at fange den lejrende sne. Forskellige 
andre træer plantes mere af prydhensyn. 

2. Sporarealet mellem stationerne. 

Oventil er jernbanedæmningerne belagt med et løst, tørt sand
lag, hvorpå sporarealets skærvebelægning hviler. Sandet træder 
altid frem i de smalle gangstykker langs belægningen, men dæk
ker hele arealet på mindre befærdede linier, hvor skærverne 
mangler. 

Plantevæksten her er meget åbent, dels på grund af renhol
delse, dels af edafiske årsager. Begunstiget er et therofytsamfund 
af sandjordsplanter, der er indvandret fra de omgivende marker, 
skrænter og grusgrave. I Østdanmark er Femhannet hønsetarm 
(Cerastium. sem:idecandrmn) karakterplante her, ledsaget af 
dværgformer af Blød hejre (BrO'Inus mollis), Sandarve (Arenaria 
serpyllifolia), Alm. brandbæger (Senecio vulgaris), Enårig rap
græs (Poa annua), Alm. pileurt (Polygonwn aequale), Gold hejre 
(Bromus sterilis), Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris), Gåse
mad (Arabidopsis thalia1w) og Gæslingeblomst (Emphila verna), 
sjældent Trekløft-stenbræk (Saxifraga tridactyl:ites). I Jylland ses 
mere hyppigt: Flipkrave (Teesdalia n:udicaulis), Dværgbunke 
(Aim praecox), Spergel (Spergula a:rvensis), Mark-hindeknæ 
(Spergularia rubra), Enårig knavel (Scleranthus annuus), Fugle
klo (Ornithopus), Vår- og Skov-brandbæger (Senecio vernalis og 
silvat-icus), samt Ager-hejre (Bmmus arvensis). 

De lette frø af disse planter spredes uden tvivl langs banen 
med den samme luftsugning fra de forbipasserende tog, der kan 
få selv papirstykker til at hvirvle af sted. På denne måde kan 
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planter, der har hjemme på stationspladserne, spredes ud på 
sporarealet mellem stationerne, især ved hjælp af hurtige, gen
nemgående vogne. Eksempler herpå har vi i Liden torskemund 
(Linaria minor) og Klæbrig brandbæger (Senecio viscosus), 
måske også Bromus steril-is og tectont:Jn, idet det er tydeligt, at 
deres hyppighed tiltager i nærheden af stationerne. 

Bromus sterilis er vel nok den fremmede plante, der på Øerne 
bedst finder sig til rette på sporarealet, især i kanten mod skrænt
vegetationen. Den er sandsynligvis kommet hertil både fra det 

Fig. 2. Mmsennep (Diplotaxis mttralis) i frugtstadiet. 

urene græsfrØ til skrænterne (sml. H y l a n d e r, 1943, M o r
t e n s e n, 1872) og fra stationspladserne, hvortil den oprindeligt 
er godsindslæbt Således er dens forekomst i Skandinavien nord 
for Skåne og Gotland tilfældig og afhængig af vareimport 
(H y l a n d e r, 1943). 

Af de flerårige planter, der h·ænger frem fra den tØrreste del af 
skrænterne, er Agerpadderokke (Equiseturn a1·vense) hyppigst 
og ses overalt i gangstykket. Af andre typiske kantplanter kan 
nævnes: Ager-snerle (Convolvulus arvensis), der pynter dejligt, 
Gul snerre (GaUum verum), Håret star (Cm·ex hirta), Vand-pile
urt (Polygonum amph:ibltt:Jn var. terrestre), Følfod (Tussilago 
fm"fara), Torskemund (Linaria vulgaris), Sand-star (Cm·ex are-
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naria). Hertil Bidende stenurt (Sedum acre), Sandskæg (Cory
nephorus) (Jylland), Rødknæ (Rumex acetosella), RØllike (Achil
lea mWefoHum) og Vild gulerod (Daucus carota) .  

3. Stationspladserne. 

Stationspladserne har b·ods kraftig renholdelse (banekolon
nen) en rigere flora end sporarealet, ganske særligt i de stØITe 
byer, hvor godsomladningen både medfører en stadig indslæb
ning af planter og en tilførsel af plantenæringsstoffer. 

Ved holdepladsen forhindrer olieaffaldet de fleste planter i at 
spire frem. Ellers er renholdelsen mest effektiv ved hovedspo
rene, hvorfor det for det meste kun er enårige planter med hurtig 
og rigelig frøsætning, der kan holde pladsen. Ved godsvogns
sporene og især ved pakhuse og på mere afsides beliggende 
oplagspladser får de flerårige planter ro til deres udvikling, og 
vegetationen antager her ruderatkarakter. Efter herkomsten 
deles stationspladsernes flora her i fire grupper, der dog indbyr
des er vanskelige at holde fra hinanden. 

a) Planter, indvandret fra omgivelset·ne. 

Det er sandsynligt, at også flertallet af de hjemlige planter ved 
stationspladserne på en eller anden måde er indslæbt dertil. Man
ge kan dog stamme fra by-ruderater, vejkanter eller jernbane
shænter, og det kan i de enkelte tilfælde ikke sikkert afgøres, om 
f. eks. godsindslæbningen, der kan foregå både fra jernbanen og 
fra oplandet, har prioritet. Det fører derfor for vidt her at nævne 
planter, bortset fra nogle specielle eksempler: Blågrøn gåsefod 
(ChenopocUum glaucU1n) fra Fårevejle st., indvandret til den 
åbne plads fra saltholdige steder i den tØrlagte Lammefjord. Tre
delt egebregne (Dryopteris Unnaeana) fra perronkantens skygge
side på Thisted og Frederiksberg st. (nye for disb·. 7 og 46) .  Alm. 
pileurt (Polygonttm aequale) har fra gammel tid (arkæofyt, 
J e s s e n og L i n d, 1923) haft en så stor udbredelse, at den i 
vor tid i overvejende grad kan betragtes som en spontan indvan
drer til jernbaneterrænnet, selv om dens spredning med menne
sker, vogne og gods også er åbenbar. Den findes ved alle danske 
stationer, men når på sand og grus sjældent fuld vegetativ udfol
delse. Bredbladet vejbred (Plantago major) er ikke særlig hyp
pig, og dens sjældenhed på det gruslagte areal skyldes vel, at den 
ikke tåler skuffejernet. Alm. firling (Saghw procumbens) er 
uundgåelig mellem sten og i sprækker på perronen. I det sydlige 
Danmark ses undertiden Mark firling (Sagina ciliata), dog mest i 
gruset. Elm (Ulm :us glabra) er den hyppigst indslæbte træagtige 
plante, dens frugter lejrer sig mellem skærverne og perronkan
ten. Fra marker og vejkanter er kommet Cicorie (Gichorium 
intybus), men også mange andre. 
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Af særlig interesse er forekomsten af Kløvplade (Be·lteroa 
incana), Slangehoved (Ech:ium. vulgare), Læge oksetunge (An
chusa off'icinalis), Grådodder (Alyssum alysso·ides, nu t. sj .) ,  Gold 
hejre (Bmm:us ster-ilis), Natlys (Oenothera bie·nnis) og Fladstrået 
rapgræs (Poa compressa), fordi de først og fremmest må antages 
at stamme fra nelsåningen på jernbaneskrænterne, hvorfra de i 
mere eller mindre grad er blevet fordrevet til jernbanerudera
ternes åbne, men dog delvis uforstyrrede bund. Af disse har 
Be·1teroa i ·ncana, Echium vulgare og Anchusa officina.Z.is fået en 
stedse stØrre udbredelse siden 1870'erne. Således omtaler J e s s e n  
o g  L i n d (1923) udførligt, at deres spredning skyldes udsåning 
med urent frø til græs-kløvermarker og jernbaneskrænter, og de 
fremhæver jernbaneskrænternes anlæg som en forudsætning for 
disse planters hastige udbredelse over det meste af landet i slut
ningen af det forrige århundrede. 

b) Planter, indslæbt med godset. 

H vis stationspladserne ikke blev renhold t, ville de gro til med 
godsindslæbte planter. Indslæbningen viser sig at være stærkest 
i havnebyer, hvor der foregår omladning fra skib til bane, og ved 
b"afikknudepunkter. Omladningen af korn- og foderstoffer, frØ
partier, kreaturer og stykgods ved stationerne, indpakningsmate
riale og hestefoder, bringer i de større byer stadig nye planter 
frem, hvorfor jernbaneruderatfloraen kommer til at ligne den, vi 
finder på havneruderater. Stationspladserne bliver herved op
havssted for de indslæbte planters videre udbredelse til byerne. 
Det kan næppe med sikkerhed påvises, at en indslæbt art er set 
første gang her i landet ved jernbanen. I reglen har nyankomne 
indslæbte arter først vist sig ved havnebyerne eller på marker, 
jernbanen er jo af yngre dato. :tvien som spredningsfaktor inden 
for landets grænser spiller jernbanen mindst en lige så stor rolle 
som andre trafikmidler, og som spredningscentre for indslæbte 
planters videre udbredelse har stationspladserne haft større 
betydning end havnene og overgås vel kun af spredningen fra 
marker og bysamfund. 

Følgende planter synes hovedsageligt at være indslæbt med 
kornarterne: Agersennep (Sinapis arvensis), Sort sennep (Bras
sica nigm), Ferskenbladet pileurt (Polygonwn persicaria), Knu
de-pileurt (P. nodosum), Spidsbladet pileurt (P. neglectum), 
Hvidmelet gåsefod (Chenopodiwn album), Korn-valmue (Papa
ver rhoeas), Spergel (Spergula arvensis), Enårig rapgræs (Poa 
annua) og Lugtløs kamille (Matrica:ria inodora). Af disse er Poly
gonwm persicaria. bemærkelsesværdig, da den trænger frem mel
lem skinneunderlagets skærver. Måske hidrører forekomsten af 
Rank og Finbladet vejsennep (Sisymbrium officinede og sophia) 
oprindeligt fra indslæbning med korn i ældre tid. 
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Indslæbt med markfrø er f. eks . :  Mark- og hvid stenkløver 
(MeUlotus off'icinaUs og alhus), Italiensk rajgræs (Lolium . multi
florurn), Blød hejre (Bronnts m.olUs), Hjerteskulpet karse (Lepi
dium. dmha), Hyrdetaske (Capsella hursa-pastoris), Blodhirse 
(Digitaria sanguinalis), Haremad (Lapsana communis), Høst 
borst ( Leo·ntodO'n autumnaUs var. comnopifolitts ), Smalstråle 
(E1·igeron annua), Sand-kalkkarse (Arahis arenosa), Dyrket hør 
(Linum) og Indisk stenkløver (Melilotus incUcus). 

Fig. 3. Klæbrig brandbæger (Senecio viscosus) og Enå1ig 
rapgræs (Poa annua). 

Følgende udvalg af mere typiske ruderatpJanter antages at 
have anden herkomst, men de fleste er sandsynligvis indslæbte 
med gods fra havnene: Gold, Tag- og Stakløs hejre (Br01ntts ste
rilis, tectonun og inennis), Gold byg (Hordemn mwrintt.m), Poa 
pratensis ssp. uherrim.a, Stortoppet hvene (Agrost-is gigantea), 
BromÆts rigidtts (Rudkøbing, Grenå), Stinkende og Tætblomstret 
karse (Lepicliu·tn ruderale og densifloru·m), Mursennep (Diplo
taxis mumlis), KlØvplade (Berteroa incana), Ungarsk vejsennep 
(Sisymbritt:tn alt-issinw:tn), Stellaria apetala (Fredericia), Reseda
arterne, Slangehoved (Echium vulgare), Alm. og Liggende pile
urt (Polygonum aequale og calcatmn), MeUlotus officina.Z.is og 
alhus, Skive kamille (Matricaria matricarioides), Kanadisk bak
kestjerne (Erigeron canaclensis), Alm. svinemælk (Sonchus olera-
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ceus), Tornet salat (Lactuca serriola), Grå bynke (A1temisia vul
garis) og Liden burre (Lappa mhwr). 

M eWatus offiC'inaUs og alhus har en meget stor udbredelse ved 
danske stationer og stammer sikkert fra den tid, da der indføltes 
urent kløverfrø. Således omtaler J e s s e n og L i n d (1923) 
dem som kløvennarksplanter. De stammer måske også fra nelså
ningen på jernbaneskrænter, hvilket mest synes at være tilfældet 
med Be·ltema ·incana., EchiU?n vulga.re, Reseda., Bromus sterilis 
og tectorU?n. Matricaria matricarioides, Erigeran canadensis og 
D-iplotaxis m.umlis spredes livligt langs jernbanen, herom senere. 
Ambis a.renosa. og LepichU?n densiflorum omtales som udbredt 
ved svenske jernbaner (H u l t e n, 1950), de er dog t. sj. i Dan
mark. Lepidium ruderale synes at være hyppigere ved jernbanen 
i Tyskland, hvor M a t t h i e s (1925) omtaler spredning ud 
langs skinnerne og formoder, at den begunstiges af toiletrenova
tionen. Spredningen af Lepiclium. clmba. kan følges fra Sydøst
europa. Inden 1840 havde den nået Donau- og Rhindalen og 
spredtes i tiden derefter langs jernbanen til hele Tyskland. Sles
vig-Holsten blev nået i 1888. I Danmark er den indslæbt med 
markfrØ (lucerne), og dens forekomst ved jernbaner kan skyldes 
frøspild ved omladningen. 

En særlig rig godsindslæbt flora omtales af L e h m a n n 
(1895) fra Riga. H o l l e r (1883) nævner 44 indslæbte planter, 
der først har vist sig i Augsburg-egnen i 1840'erne efter jernba
nens anlæg. Af disse har 10 arter kun haft en flygtig forekomst, 
medens 7 har bredt sig fra jernbanen ud i omegnen. Af nyere 
undersøgelser kan nævnes P r e u s s, 1928 (Osnabliick), M ii h
l e n b a c h, 1934 (Riga), J a u c h, 1938 (Karlsruhe) og M e l z e r, 
1955 (Graz). 

En indslæbning af planter med gods fra stationsbyernes op
land lader sig også påvise. Forekomsten af Strand-vejbred (Plan
tago maritima) ved stationer i NV-Jylland skyldes måske hans
port af hø, medens Kær-guldkarse (Rorippa islanclica) og Sump
evighedsblomst (Gnaphalium. uliginoswnt) ofte ses indslæbt med 
tørvetransport. 

c) Planter, indslæbt med materiale1' til funde1·ing. 

Med grus og sand indslæbes adskillige planter til stationeme, 
og vegetationen på de grusede stationspladser er derfor beslæg
tet med vegetationen i ældre grusgrave med fast,åben bund. I de 
enkelte tilfælde er det naturligvis vanskeligt at fastslå, hvorvidt 
det drejer sig om spontan indvandring eller om spredning med 
grus. Indslaget af grus- og sandgravsplanter er omtalt under 
afsnittet »Sporarealet mellem stationerne«, her tilfØjes: ��Im·k
hindeknæ (Spergulm·ia. nt.bra.), der især kan ses ved mange vest-
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jydske stationer, Bidende stenurt (Sedtnn acre) og en ejendom
melig tØrbundsform af Alm. rapgræs (Poa tri'vialis, f. humilis) .  

En sjælden gang er gms eller sand hentet fra stranden, hvorfor 
man ved nogle vestjydske stationer kan se vm·ige bestande af 
Marehalm (Elymtts arenaritts). Adskillige steder på Sjælland ses 
Strand svingel (Festuca arundhwcea). Et vidnesbyrd om, at det 
også kan lykkes andre strandplanter at h·ives her - velsagtens 
kun for en kortere tid - har vi i følgende fund: Strand-melde 
(Atriplex littorale), Viborg, Skønbægeret melde (Atriplex calo-

Fig. 4. Kanadisk bakkestjerne (Erigeron canadensis) og 
Klæbrig brandbæger (Senecio viscosus). 

theca), Holte, Udspærret annelgræs (Pu.ccinellia distans), Tand
fri vårsalat (Valerianella locusta), Roskilde, H vals ø, Skander
borg, hvoraf sidstnævnte nok vil vise sig at være noget mere 
stabil. - Fra i\llidtengland foreligger der oplysninger om Dansk 
kokleare (Cochlearia danica) og Firehannet hønsetarm (Ce·ra
stiwn tetranclru.m), indslæbt med strandsand fra kystegne 
(J a c o b s, 1951 - A Il a n, 1953). 

d) Planter, indslæbt med togstammen. 

Ofte ses papirsh1mper hvirvle fremefter med luftbevægelsen 
bag et kørende tog, og det er let at konstatere, at sand- og lerpar
tikler suges op i oliesmØrelsen på vognenes understel. Det er der-
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for ikke mærkeligt, at lette frø og frø med bløde hår kan suges 
med og blive ført bort siddende på toget. Ved stationerne kan 
frøene falde af på grund af rystelser, ved togstandsning, ved ran
gering eller ved vognvask Eller måske blot i tØrt vejr, når olien 
eller fugtigheden, der holder dem fast, tØrrer ind. En del hyppige 
planter anses for at vandre på denne måde, hvorfor vi ved sta
tionerne får en flora, der er forskellig fra den, vi finder mellem 
stationerne (M a t t h i e s, 1925). 

Nogle planter er af delvis ukendte årsager aktive specialister i 
togfart, dette gælder først og fremmest: Skorem (C arrigiola lit
to·ralis), Liden torskemund (Linaria minor), Tag-hejre (Brom:us 
tectonun), Mursennep (D-iplotaxis muralis), Skive-kamille (Ma
tricaria matricarioides), Klæbrig brandbæger (Senecia viscosus) 
og Kanadisk bakkestjerne (Erigeran canadensis) . Efter W i i n
s t e d t (1940) kan de kaldes j e r n b a n e p I a n t e r i s n æ -
v e r b e t y d n i n g. De 4-5 sidstnævnte stammer oprindeligt 
fra havneområder, men spredning og indvandringshistorie er i 
Øvrigt forskellig for hver art og kan følges i store h·æk i vore 
nabolande såvel som her i landet. Som j e r n b a n e v a n d r e
p l a n t e r vil de nedenfor blive gjort til genstand for en særlig 
omtale. 

Også mere hjemlige planter kan tænkes at benytte samme 
transportmiddel, f. eks. Palygonu.m aeqttale, Cemstium sem·icle
canclrum, Are·na1'ia serpyllifalia, Capsella bursa pastaris og Sper
gu la arvensis, men da disse i forvejen findes i jernbaneområdet, 
aftager deres hyppighed ikke mellem stationerne. 

Spredning med fastklæbet fnok eller frøhår kan konstateres for 
Alm. svinemælk (Sanchus olemceus), Alm., Vår- og Skov-brand
bæger (SeneC'io v u.lgaris, vernalis og silvaticus), Senecia mdiatus 
(København), Gederams (Chamaeneria·1n angustifol-ium) og Glat 
dueurt (Epilab-i-um montanum), samt naturligvis Senecia viscosus 
og Erigeran canadensis. 

Mange andre danske planter kunne måske også være specielle 
jernbaneplanter, men de edafiske forhold sætter i mange tilfælde 
en stopper for denne mulighed. 

Forekomsten af Liden Fingeraks (Digitaria ·ischaennun = D. 
linearis) ved stationerne i Gedser, Masnedsund, Fårhus, Baj
strup, Tinglev samt Tønder, Visby og Bredebro viser med klarhed 
en jernbaneindslæbning over vore grænsestationer. Planten er 
jernbaneplante i Tyskland såvel som i Sverige, medens den i 
Danmark i øvrigt mest er indslæbt ad anden vej og kan h·æffes 
på sandede marker på de sydlige Øer. Blodhirse (Digitaria san

guinalis) har en lignende forekomst ved flere stationer på Falster. 
Fundet af græsarten E ragrostis pUasa 1947 på Ribe st. (Bot. T. 48) 
må også ses ud fra samme synspunkt. Emgrost-is m.inar, der som 
typisk jernbaneplante er udbredt ved tyske stationer (H e g i, 
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H o l l e r, M a t t h i e s) kan ventes indslæbt over grænsen. 
GrØn skærmaks (Seta.ria. viridis) er jernbanespredt ved en række 
stationer i Djursland. 

4. Jernbane·vandreplanter. 

Udbredelseskortene over danske jernbane-vandreplanter er blevet til 
på grunellag af oplysninger i T. B. U.s protokoller på Botanisk Museum. 
Det har dog i høj grad været nødvendigt at supplere disse oplysninger med 
egne notater fra nmdrejser i 1954-55 langs alle de på kortene angivne jern
banelinier hvor tilstedeværelsen af vandreplanterne blev noteret ved alle 
stationer, for så vidt det var gørligt under togenes korte ophold. 

En række værdifulde oplysninger om jernbanefloraen i 1920'erne stam· 
mer fra Svend Andersens righoldige notater. Med tak er modtaget enkelte 
bidrag fra: lærer N. A. Boilesen, Hornbæk, lærer J. Hedegaard Christensen, 
Esbjerg, lærer Skovgaard Christensen, Aalborg, dr. phil. Willi Clu-istiansen, 
Kiel, seminarielærer Poul Hammer, Odense, cand. mag. Alfred Hansen, 
København, repræsentant H. Chr. Hansen, Odense, lærer Ingerslev-Hansen, 
Nykøbing F., viceskoleinspektør L. Kring, Nykøbing F. ,  lektor Arne Larsen, 
Rønne, lærer Evald Larsen, Ringsted, lærerinde Kristine Pedersen, Aabybm, 
laborant S. A. Petersen, Jyderup, samt sidst og ikke mindst fra lærer S. M.  
Rasmussen, Roskilde, der også har  hjulpet t i l  på andre måder. For oplysnin
ger vedrørende beplantningen af jernbaneskrænter bringer jeg forstkontrolør 
ved Statsbanernes Plantningsvæsen, A. Mølgaard Jensen, Roskilde, min 
bedste tak. Ligeledes takkes Botanisk Rejsefond, der har ydet en god økono
misk hjælp. 

Signatureme. På kortene angiver signaturerne 

e forekomst på jernbanestationer 

O forekomst på anden lokalitet. 

Det må dog bemærkes, at kortene kun viser v o r v i d e n om planternes 
udbredelse, og denne behøver ikke at være i streng overensstemmel�e med 
de faktiske forhold. 

Ringsignaturen er medtaget for at give indtryk af vor viden om planternes 
øvrige udbredelse i landet, hvorved det er muligt, dels at sanunenligne 
planternes indslæbning ved jernbanerne med den indslæbning, der foregår 
ad anden vej, dels at kunne konstatere, til hvilke områder jernbaneindslæb
ningerne har prioritet. 

Udfyldt ring ved stationer behøver dog ikke at betyde, at planten nød
vendigvis først er konm1et til byen med jernbanen, selv om dette for ind
landsbyerne oftest vil være tilfældet, den viser blot, at planten er fundet på 
jernbaneterræn. Udfyldt ring ved stationer, som jeg ikke har besøgt på 
rundrejserne, skyldes oplysning fra anden side. Åben ringsignatur ved sta
tioner kan i nogle tilfælde meget vel angive, at planten er fundet ved jern
banen, men det fremgår blot ikke af protokollerne, hvor kun bynavnet er 
nævnt, ikke lokaliteten. 
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Fig. 5. Matricaria matricarioides. 1900. Fig. 6. Matricaria matricarioides. Jern-
baneforekomster 1955. Er i Øviigt ah11. 

udbredt over hele landet. 

Skive-kamille (Matl'ical'ia matrica•·ioides). 

Denne plante giver vel nok det smukkeste eksempel på en hur
tigt vandrende adventivplante, som ved hjælp af den stærkt 
Øgede b·afik og samfærdsel i det 19. århundredes sidste halvdel 
bliver trafikplante og kosmopolit. Hjemstedet er de tempererede 
egne af Østasien og Centralasien, muligvis også det vestlige 
Nordamerika. L e d e b o u r har fundet den på >>åbne, tørre og 
solbeskinnede steder i den dsungariske-kirgisiske Ørken« ( cit., 
H o l m b o e). Mellem 1840 og 1860 breder den sig med færdslen 
over USA og Canada. I Europa udsås frøene i botaniske haver, 
og planten dyrkes som en rarietet, bl. a. i Uppsala, København, 
Helsingfors, Oslo, Berlin, Leipzig og Konigsberg. Den findes for
vildet fra haverne følgende år: Uppsala (ca. 1840), Helsingfors 
(1849), Oslo (1850, frø fra Leipzig), København (1852), Berlin 
(1852), Konigsberg (1859). Tyske botanikere angiver fejlagtigt 
Berlin som det først kendte spredningscentrum. Planten når hen 
til havnepladserne og spredes med sandballast og gods fra havn 
til havn. Dens hurtige udbredelse i Mellemeuropa sker mellem 
1870 og 1890 og skyldes ganske særligt jernbaneh·afikken. I 
1890'erne forekommer den således ved næsten alle jernbanesta
tioner (H e g i). I 1875 ved man, at den har nået Liibeck, i 1877 
Hamburg, 1869 Flensborg, 1885 Bremen, 1882 Danzig, 1890 
Briinn, 1889 Wien, 1874 Schweiz, 1914 Zagreb. I Leningrad træf
fes den 1872, i Balticum 1885. L e h m a n n (1895) angiver den 



95 

som alm. ved jernbanelinierne Riga-Dvinsk og Pskow-Wilno. 
I Damnark bredte planten sig som ukrudt i Botanisk have, 

København. Herfra bredte den sig til byen (NØrrebro 1852) og 
nåede Jonstrup 1868 (H. M o r t e n s e n, 1872). I L a n g e s 
Håndbog i den danske Flora (1888) opfØres den med følgende 
findesteder: København ( i mængde), Nexø (1871, ballast), ved 
Sakskøbing (1884) og ved TrØrØd (1884). Indtil år 1900 findes 
den ved følgende havnebyer som indslæbt med skibsfarten: 
Allinge (1887), Assens og Nykøbing S. (1888), Kolding og Hol
bæk (1890), Horsens (1892), Kerteminde (1895), Esbjerg (1897), 
Nysted (1898), desuden Helsingør, Næstved og Bogense uden 
nænnere angivet årstal (fig. 5). Fra havnebyerne breder planten 
sig i årene 1900-1920 på forskellige måde og med rivende hast 
ud over det ganske land. A. A n d e r s e n (1910) h·æffer den 
endnu kun t. sj . ved købstæder og handelspladser i Nordfyn, 
medens K. W i i n s t e d t (1915) angiver, at den er vandret ud i 
distrikt 24 (Horsensegnen) og nævner flere findesteder. Indtil 
1900 var den ved jernbanen kun set ved Langå (1896) og Gilleleje 
stationer (1898), i dag findes den på alle jernbanestationer (fig. 
6), og den er almindelig i alle T. B. U.s dish·ikter, dog senest 
kendt i de h·afikalt set mere afsides beliggende dish·ikter, 2, l, 5, 
12, 18 og 22 a, hvorfra den først er angivet efter 1930. 

I Svedge blev Matricaria fundet i Stockholm 1856. I tiden derefter breder 
den sig fra havnebyer ind over hele landet, og især efter 1890 med en 
imponerende fart. I 1910 fandtes den på 280 findesteder, med Kiruna som 
nordligste forekomst. B i r g e r (1910 a) anfører, at spredningen mest 
foregår med jernbanen, og på et udbredelseskort ses, at henved 50 % af 
forekomsterne er fra jernbanestationer. 

Til Norge er Matricaria matl'icarioides indvanru·et på samme måde som 
til Danmru·k og Sverige, og hovedspredningen er foregået i det srunme tids
rum. H o l m b o e (1900) påviser, at den fra 1862 er spredt fra Oslos 
botaniske have i Ti:iyen til omegnen, fra 1881 desuden spredt fra sydkystens 
h<wnebyer (Grimstad, Manda], Sandefjord, Haugesund m. v.), hvortil plan· 
ten er indslæbt med ballast. Vestkysten nås ca. 1890, Trondheim 1897. Ved 
jernb:mestationer er den b·uffet i 1886 (Bygdi:iy), 1897 (Tønsberg) og 1898 
(Hamar) (kort hos H o l m b o e, 1900, og B i r g e r, 1910 a). I dag når den 
Nordkap og er alm. circmnpolært udbredt i det nordl. temp. bælte, hyp· 
pigst, hvor færdselen er størst. Reykjavik blev nået 1901, Ivigtut 1899. På 
den sydlige halvkugle angives Chile og New Zealand. Udbredelsen i Fenno· 
skandia ses hos H u l t e n (1950), fig. 1717. 

Årsagen til plantens omfattende vandring kan dels ligge i det 
store antal frugter, en veludviklet plante kan præstere (H o l m -
b o e. 1900, fandt fra 4864 til l6250 hugter på planter med 32-68 
ktuve), dels i de små frugter, der i tØr tilstand spredes med vin
den og i fugtig tilstand får en slimet overflade, der let hænger i 



Fig. 7. Senecia viscasus. 1900. De sven
ske kystforekomster efter Hård av 

Segerstad, 1924. 
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Fig. 8. Senecia viscasus. 1930. 

gods, vogne, sko, klove, poter og redskaber. Dels kan planten 
spire på den fasttrampede bund, rigelig menneskefærdsel skaber, 
en egenskab den har tilfælles med Alm. pileurt (Polygonu.1n 
aequale), Bredbladet vejbred (Plantago major) og Enårig rap
græs (Poa annua), der nok er de planter, den biologisk set er mest 
beslægtet med. Fra havne- og stationspladser, lagerpladser, byg
gepladser, legepladser og gårdspladser er den trængt ud på 
markveje og står nu adskillige steder som markukrudt blandt 
kornet på de noget fugtigere jorder. Ved jernbanen h·ives den 
mindre godt på skinnearealets sand, men selv små hungerformer 
er fruktificerende. De kraftigste individer findes ved godsbanen, 
hvor der er muldjord og samtidig ringe konkurrence. 

Klæbrig brandbæger (Senecio viscosus). 

Senecia viscosus har hjemme i Cenh·al- og Sydeuropa fra Spa
nien til Kaukasus og fra Frankrig til det sydlige Balticum. H u l 
t e n (1950) karakteriserer den som subatlantisk. Den er oprin
delig i bjergene og h·æffes f. eks. på ur og stenede skrænter. 
Herfra har den spontant udbredt sig langs sandede og grusede 
flodbredder, f. eks. i hele Elb-dalen, hvorfra spredningen på et 
tidligt tidspunkt kan være nået ind i Holsten. Den anh·opochore 
spredning har udvisket grænsen mellem indigen (oprindelig) og 
kulturbetinget forekomst i Mellemeuropa, og en stærk tendens til 
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Fig. 9. Senecia viscosus. 1955. Fig. 10. Lina·ria minor. 1955. I Syd
Sjælland, SØ-Fyn og på Lolland-Falster

Møen er planten tem. alm. 

i erobrede områder at trænge ud i åbne spontane plantesamfund 
har yderligere kompliceret spørgsmålet om dens oprindelighed 
i mange egne. 

Fra bjergdalene er den vandret langs veje og jernbaner til 
byer, ruderater, sandede marker, grusgrave og klitter. I skovryd
ninger optræder den sammen med Skov brandbæger (Senec-io 
silvaticus) og Gederams (Chamaeneriom angustifolium) for der 
en tid at riyde godt af omsætningen i humuslaget (H e g i) .  Dens 
noget nitroEile natur understreges også af dens massevise fore
komst på ryddepladser, brandtomter og på gammelt tangapskyL 

I Nordemopa har de oprindelige havneforekomster ruderatkarakter. 
E r k a m o (1944) mener ikke, at planten er indigen ved den sydlige Øster
søkyst. Fra havnepladserne her har den spredt sig med ballast og gods til 
de øvrige Østersøhavne, der så igen har været spredningscentre for dens 
udbredelse ind i landet, som har fundet sted i tiden efter jernbanenettets 
opbygning og sikkert for en stor del er foregået ved hjælp af vedhængning 
til vognene. I Finland blev planten således mellem 1862 og 1898 fundet ved 
de sydlige havnebyer. Ved århundredeskiftet begyndte den at vandre langs 
jernbanelinierne ind i landet og kan nu træffes ved næsten alle linier (se 
kort hos E r k a m o, 1944, fra 1898, 1920, 1930 og 1944). E r k a m o om
taler sugevirkningen som en vigtig udbredelsesfaktor. 

I Sverige omtales den første gang fra Gateborg (1747) og Øresundskysten, 
hvor den optræder som neofyt ved stranden mellem Landskrona og Båstad. 
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H å r d a v S e g e r s t a d (1924) mener, at den her er oprindelig vildt
voksende og har kort over plantens udbredelse i 1870 og 1924 (fig. 403). 

Foruden ved Øresund fandtes planten i 1870 ved havnebyer i Blekinge, ved 
Kaimar og Stockholm, samt på Øland og Gotland, desuden • tilfældigt• 
nogle steder i indlandet, ialt 25 forekomster. I 1924 betegnes planten som 
ikke sjælden og •nasten enelast vid jarnvagsstationarne• ,  og der anføres ca. 
170 forekomster. Efter E n g l u n d (1942) er den antropochor på Gotland, 
hvor den er hyppigst ved fiskerlejerne, hvorfra den breder sig ud til de ØvTe 
dele af de stenede kyster, hvor dens forekomst ofte er begunstiget af tang. 

H o l m b o e (1900) omtaler Senecia viscosrts i Norge som typen på en 
indslæbt art med spontan forekomst i naturlige plantesamfund. Mellem 
1804 og 1840 når planten de sydnorske havnebyer mellem Kristianssand og 
Oslo. Herfra sker spredningen dels til ruderater, dels til strandkanter, og fra 
1884 til jernbanerne. H o l m b o e nævner udtrykkeligt Senecia -viscosus 

som jernbaneplante. Indvandringen til Stavanger- og Trondheimegnen er 
dog sket med ballast. 

Efter H u l t e n (1950) ligger de nordligste forekomster i Skandinavien 
ved Trondheim, Ostersund og Torneå. Dens fremb·ængen i de nordlige egne 
kan antages at være begunstiget af klimaforbedringen i Nordemopa, idet 
frøenes modning til b·ods for den sene blomstring nu lettere finder sted 
(E r k a m o, 1944). I Danmark kan man konstatere en meget sen udvikling 
hos planten i forsommeren; men også her kan klimaforbedringen have givet 
den større livskraft til fornyet spredning. 

Til Danmark er Senec·io viscosus indvandret med skibsfarten 
til Øresundskysten og østdanske havne på Øerne, sandsynligvis 
fra nordtyske havnebyer. Den er første gang rapporteret 1796 
fra kysten nord for København, hvorfra den bredte sig ud på 
brandtomterne efter byens bombardement i 1807 (J e s s e n og 
L i n d, 1923). Udbredelsen på ældre stenede eller sandede 
strandvolde mellem Helsingør og RØrvig modsvarer den svenske 
Øresundsudbredelse og er muligvis vor ældste forekomst. J e s -
s e n og L i n d (1923) anser den her for at være neofyt. Ligesom 
Burre-snerre (Galium aparine v. ·nw1·inu.m,) og Stinkende storke
næb (Geranium robert-ia:nu1n v. rubricaule) nyder den godt af 
den åbne bunds kvælstofindhold, der stammer fra tangen. På 
Bornholm har planten gamle forekomster ved byerne og fiske
lejerne. I Jylland var den før 1900 kun truffet ved Egernsund 
(Ballast) og i kystgrus mellem Agger og Kobberød ved Limfjor
den. Sidstnævnte forekomst må antages at stamme fra ballast i 
Vestervigs havneby Krik. Der fandtes kun få indlandsforekom
ster i 1900 (fig. 7). 

Mellem 1900 og 1930 spreder den sig stærkt langs Sjællands 
nordkyst og i kystegnene på Stevns. Fra havnebyerne ved 
Mariager fjord og fra Randers og Grenå spreder den sig ind på 
jernbaneområdet, hvor den i vest når Viborg, i syd Aarhus (fig. 
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8). Også ved København ses den på jernbaneterrænnet Over
raskende er den rigelige opdukken i Sønderjylland, hvortil den 
må være spredt med de tyske jernbanevogne mellem 1900 og 
1920. S v e n d A n d e r s e n meddeler således, at Senecia 
viscosus har bredt sig stærkt langs de forsØmte jernbanelinier i 
Sønderjylland under verdenshigen (J e s s e n og L i n d, 1923). 

Mellem 1930 og 1955 fortsættes og forstærkes den hastige 
spredning med jernbanen (fig. 9). Mange sjællandske forekom
ster har København som spredningscentrum, og mange sydjyd
ske må være af sønderjydsk oprindelse. I i'viidtjylland er plantens 
indvandring sket fra Randers-Viborg-egnen med jernbaneh·afik
ken i disse år, og i Vendsyssel kan planten tænkes at være spredt 
fra Aalborg-ormådet. I egne med mere næringsrigt sand vil sta
tionspladserne være spredningscentre for dens videre udbredelse 
til ruderater og grusgrave. På ca. 30 år er planten blevet spredt 
til alle egne af landet og kan vel om få år betegnes som ret alm. 
udbredt. Den vil dog næppe vinde indpas på vore marker, men 
det må forudses, at den vil brede sig til de vestjydske havklitter i 
lighed med Vår-brandbæger (Senecio vernal-is). Kortet fra 1955 
har således nogle forekomster fra klitområdet Den opdyrkede 
hedeslette er for mager for dens næringskrav, og i rene moræne
lersområder vil den mere være henvist til jernbanernes spor
arealer, f. eks. i visse egne på Fyn og Lolland. 

Liden torskemund (Linal'ia minor). 

Linaria minor er hjemmehørende i Sydeuropa, vestfra til Jugo
slavien, og i lVIellemeuropa indslæbt med kornet. H e g i angiver 
den fra marker, ruderater, stenet ur, flodgrus og jernbaner. 
M a t t h i e s (1925) nævner dog kun l findested ved jernbanen 
i :tviecklenburg. I Sverige er den udbredt i syd ( H  u l t e n, fig. 
1534) og kan takke jernbanen for dens spredning nordover (kort 
hos H å r d a v S e g e r s t a d, 1924). I Norge er den hyppigst 
i Osloegnen, men spredes med jernbanen ind i Gudbrandsdalen. 

I Da1m1ark har den været kendt i 1600-tallet ( K  y l l i n g ,  
1688). Den har en hyppig, tern. alm. udbredelse på marker i det 
sydlige Sjælland, på Lolland-Falster og lokalt på Fyn. Især ses 
den på stubmarker og grusgrave, enkelte steder på ruderater. 
På Bornholm er den fundet i en have, og den er ikke set på Øen 
i nyere tid ( A  r n e L a r s e n ) . Linaria minor er en fakultativ 
kalkplante, der som neofyt let finder frem til løs og varm bund, 
hvor der er kalk- og kridtbakker, f. eks. på Møen, Stevns, i Him
merland og ved Mønsted. Andre steder ses den i grusgrave med 
kalkholdigt sand. 

Ved århundredskiftet begyndte den at trænge sig frem langs 
jernbanen (tidligste angivelse: KorsØr 1879), hvor dens lette frø 
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Fig. 11 .  E·rigeron canadensis. 1900. Fig. 12. Erigeran canadensis. 1930. 

let hvirvles op i oliesnavset på togene. Fra stationerne trænger 
den frem langs skinnelegemet, hvor den har fundet sig vel til 
rette mellem skærverne. Den har i de sidste 50 år bredt sig med 
rivende hast som jernbaneplante (fig. 10), og træffes nu ved 
næsten alle sjællandske stationer. Særlig hyppig er den i Køben
havn og omegn, hvor den begunstiges af den stærke trafik. På 
Fyn er den sikkert ligesom på Sjælland indvandret til jernbanen 
fra markerne. I Nordjylland må den være jernbanespredt fra 
Himmerland, hvor planten havde fodfæste før jernbanernes tid 
(fØrste fund: Aalborg 1834); flere fund fra kalkområder er fra før 
1900. Spredningen er gået nordpå til Vendsyssel (efter 1930) og 
sydpå mod Randers og Aarhus (1930-1950). Forekomsterne ved 
stationer mellem Aarhus og Fredericia er alle påvist i 1954, og 
sandsynligheden taler for, at spredningen er påbegyndt fra Fyn 
efter Lillebæltsbroens bygning. Spredningen vestover fra Fre
dericia er endnu ringe, hvilket kan skyldes, at de fleste gennem
gående tog fra Fyn går nordpå. De sønderjydske forekomster 
stammer givetvis fra Sydslesvig-Holsten, hvorfra den angives 
fra sporarealet ( W  i 1 1  i C h r i s t i a n s e n ,  1953). I Vestjyl
land er planten af edafiske grunde stadig sjælden. Jernbanefore
komsterne der er alle fra 1954. 

Der vil næppe være tvivl om, at plantens stærke spredning 
med jernbanen vil fortsætte i de kommende år, bl. a. i NV-Jyl
land. Blandt de på dette sted specielt omtalte planter er Linaria 
minor det eneste eksempel på en dansk markukrudtsplante, der 



Fig. 13. Erigeran canadensis. 1955. 
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Fig. 14. Corrigiola. littoralis. 1955. De 
sydslesvigske forekomster efter Willi 

Christiansen, 1953. 

er blevet en typisk jernbaneplante. Et par af de Øvrige viser sna
rere tegn til at gå den modsatte vej . Ved jernbanen har den sin 
stØrste udbredelse ved hurtigtogslinierne. 

Kanodisk bakkestjerne (Erigeron canadensis). 

Erigemn canadensis er hjemmehØrende i Nordamerika og er i 
Europa første gang omtalt fra Blois ved Loire i Frankrig (1655), 
hvor den dyrkedes i den botaniske have. Blandt andet herfra kan 
spredningen følges gennem Frankrig til Middelhavslandene, 
hvor den angives naturaliseret allerede i 1674, og til Mellem
europa, hvor den i løbet af kort tid erobrer store områder og ved 
år 1800 karakteriseres som hyppig (H e g i) .  I vore dage er den 
kosmopolit. 

Planten er apogam og kan bl. a. derfor have op til 110.000 frø 
(H o l m b o e), der spredes med vinden og i særlig grad hænger 
i enhver fugtig overflade. Den oph·æder derfor mest langs hoved
færdselslinier, hvor den trives bedst på sandet bund, ved veje og 
jernbaner, i grusgrave, på ryddepladser og ruderater, i haver og 
på marker. Den trænger frem til skovrydninger, og når i Sydeng
land ud i klitter. 

I 1870 fandtes den i Holsten ved Hambmg, i 1862 på jernbaneterræn ved 
Flen&borg. Til de nordiske lande er den indslæbt med ballast og gods til 
havnebyer, men den videre spredning herfra havde indtil 1920'erne ikke 
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den voldsomme karakter som i syden. Den angives 1816 fra Kaimar og 1820 
fra Stockholm. Udbredelsen i Sverige i dag er størst i Skåne, og den er i 
Øvrigt t. sj. (H u l t e n, fig. 1678). I Norge nåede den Oslo 1874 og blev i 
1880'erne fundet ved sydkystens havnebyer, hvor den var noget ubestandig 
(H o l m b o e, 1900). Den nævnes ikke som jernbaneplante fra Sverige 
og Norge. 

I Danmark fandtes den første gang i 1821 i Svendborg og ken
des 1838 fra HelsingØr og Næstved, i 1860'erne fra Københavns
området. Erigeran canade11Sis var før 1900 en sjælden plante (fig. 
11), især i Jylland. Fra havnene er den søgt ud til ruderater, 
fabriks- og jernbaneterræn, grusgrave, vejrabatter, byggetomter, 
i sjældne tilfælde til marker. Efter de foreliggende oplysninger 
er spredningen sket i langsom tempo til 1930 (fig. 12) for især at 
tage fart under krigstidens mange transporter og særegne bygge
arbejder l) .  Jernbanespredningen i Sønderjylland er konstateret 
af S v e n d A n d e r s e n (J e s s e n og L i n d, 1923, p. 404) 
men der foreligger kun et par fundangivelser. Plantens fremtræn
gen i Jylland er fra de Østjydske havnebyer overvejende sket ved 
indslæbning med jernbanen, men bl. a. også ved den tyske inva
sion. Den vil muligvis inden længe optræde på sandede marker i 
Midtjylland. W i l l i C h r i s t i a n s e n (1953), angiver den såle
des fra sandmarker i Sydslesvig og Holsten, især fra geestegnene. 
I Nordvestjylland er planten endnu en sjældenhed. Som helhed 
er den dog sikkert mere udbredt i Jylland, end kortet (fig. 13) 
giver indbyk af. På Sjælland synes den at have en løsere tilknyt
ning til jernbanen, hvor den er hyppigst i det stærkt trafikerede 
Nordøst-Sjælland, samt ved vejen mellem København og Køge. 
Hver stØrre by er spredningscenb-um for dens videre udbredelse. 
Også i sandede bakkeegne er den hyppig, og transporter fra grus
grave er der en vigtig spredningsfaktor, f. eks. i egnen mellem 
SorØ og Næstved. Om få år vil et kort over artens udbredelse 
givetvis tage sig anderledes ud. 

Skorem (Corl'igiola littol'Hlis). 

Et blik på kortet (fig. 14) viser, at vi her står overfor vor mest 
typiske jernbanevandrende plante, idet den kun er fundet på 
meget få steder uden for jernbanen, hvortil de ældste forekom
ster hører. Planten er først fundet indslæbt ved Ry i 1851, hvor 
den blev angivet fra sandede marker. Den blev genfundet ved 
landevejen mellem Ry og Sdr. Vissing i 1888, men er siden angi-

1) Planter, indslæbte i krigens spor, kaldes af den finske botaniker P. M a n
n e r k a r p i polemokorer (polemos, gr.: krig). Her i landet er der under 
besættelsen sket en spredning af kendte adventive planter inden for 
landets grænser, anderledes i Finland, hvor der er indslæbt mange nye 
arter. 
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vet forsvundet herfra. Det andet fund er fra forsthaven i Charlot
tenlund 1886, hvor den i det mindste holdt sig et årti. Siden er 
den dukket op på en plæne i Botanisk have og på et ruderat i 
København (1891 og 1951), men der er sikkert ingen af de om
talte forekomster, der har været basis for videre spredning. 

Anderledes i grænseegnen, hvor den sandsynligvis har sin 
nordligste spontane forekomst i Europa på gruset bund på vest
siden af Hostrup sØ (fundet 1930 og 1935, men ikke genfundet 
1941 (Bot. Tidsskr. 46, p. 66), da en vandstandsændring havde 
ændret vegetationens karakter). Findestederne ved oksevejen 
vest for Bov og ved Bommerlund (før 1872) beror muligvis på 

Fig. 15. Corrigiola littomlis. Efter Lawalree, 1954. 

ældre indslæbning. Til skolepladsen i Bjerndrup (1934) kan den 
være kommet med grus. 

I Sydslesvig og Holsten, hvor planten efter vV i l l i C h r i s t i a n s e n 
(1953) er tem. hyppig i sydøst, men sjælden nordover i midtlandet mod 
Flensborg, vokser planten dels i spontane samfund (fugtige og sandede ste
der, der om vinteren kan stå under vand), dels - og oftest - adventivt. 
K. W i i n s t e d t ( 1940) skriver, at plantens spredning i Danmark først kan 
være sket med b·afikken langs oksevejen (den gamle hærvej), en teori, der 
ikke kan afvises og som understØttes af beliggenheden af forekomsterne i 
Sydslesvig og Jylland (se fig. 14). Indslæbningen til jernbanerne i Sønder
jylland er dog sandsynligvis foregået med grus fr-a fugtige grusgrave i 
tyskertiden mellem 1864 og 1901, da jernbanerne der blev anlagt. Hoved
liniens forløb går da også gennem de sanune egne som oksevejen. Ved 
Bredebro fandtes Corrigiola både på stabionen og i den nærliggende gamle 
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Fig. 16. Diplotaxis m.uralis. 1930. Kva
drateme ang. forekomster fra før 1900. 

Fig. 17. Di.plotaxis nwralis. 1955. 

grusgrav. Kreaturer kan også med klovene have fø1t frugterne ha vandings
steder til kreaturovergange ved jembanen, idet hugterne i fugtig tilstand 
er omgivet af et forslimet og noget klæbrigt bloster. 

I Sydslesvig-Holsten er planten ejendommeligt nok kun fundet på een 
jernbanestation (Altona: ';y i I l  i C h r i s t i a n s e n, brev), men en nær
mere undersøgelse af forekomsten på den anclen side af grænsen vil sikkert 
kunne give en bedre fmståelse af plantens bemærkelsesværelige trafikspred
ning i Vestjylland. I vesteuropæiske botaniske afhandlinger omtales C or

rigiola nok som vagabonderende, men der nævnes kun sjældent jembane
forekomster (Osnabriick-egnen, P r e u s s (1928), 3 af 70 findesteder i Bel
gien, L a  w a l re e, 1954), og M a t t h i e s kender den ikke ha Mecklenbmg. 
Fra grusede eller sanelede sØ- og flodbredder trænger den frem langs san
dede veje og grøfter til gwsgrave og fugtige marker. Den foreh·ækker noget 
sur bund og har både i Belgien og Holland sin hovedudbredelse på den 
magre jord (Kort hos L a w a l r e e (1954) og D i e m o n t m. fl. :  Piantjen
barten vom Nederland, 1940) og er sjælelen og adventiv i egne med bedre 
jordbund. Udbredelsen er vest- og sydemopæisk og når i nord og øst -
bortset ha enkelte adventive forekomster (se H u l t e n) - til Devonshire 
(sj.), Jylland, Ponunem, Btihmen, Ungarn og Syclruslancl, i syd til Lille
asien og Nordafrika. Efter C z e c z o t t (1926, kmt fig. 22) og H u l t e n 
(1950, kort fig. 729) er den subatlantisk, efter V./ i i n s t e d t (1940) medi
terran-atlantisk. 

I Vestjylland blev Co-rrig-iola først fundet på stationspladser 
i 1929 (Bredebro), og 1934 (Holstebro). W i i n s t e d t (1935) 
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forudså dens udbredelse ved jernbanerne i Vestjylland, hvor den 
da også de følgende år - især af S. M. R a s m u s s e n - blev 
eftersØgt og h·uffet ved de fleste vestjydske stationer, hvor den 
vokser på det grove sand mellem skinnerne, helt hen til de olie
sværtede skærver. Den trives bedst på fast og fugtig bund og 
mangler derfor på steder, hvor sandet er for tØrt, f. eks. ved sta
tionerne på Brande-Silkeborgbanen og Viborg-Alesh·upbanen. 
Langs den vestlige længdebane har den nået Snedsted i Thy 
(1952) og er ellers huffet på jernbaneterræn i Salling til Glyngøre 
(1946). På tværbanerne når den i Øst Langå (1954), Skanderborg 
(1955), Farre (1954), Taulov (1952) og Rinkenæs (1954) Con·-i
giola har formået at brede sig ud over det vestjydske område og 
ind i det østjydske ungmorænelandskab, dog forh'insvis i den 
sandPde Silkeborgegn. Det vil være interessant i de kommende 
år at følge spredningen. Efter angivelserne i fremmede floraer 
synes den at have besvær med at h·ænge frem i mere frugtbare 
områder, hvorfor spredningen i Jylland nu muligvis vil stagnere. 
Bestemmende helfor vil sandsynligvis være sandets PH-værdi, 
idet man ved Østdanske stationer anvender sand fra grusgrave 
med mere basisk reaktion. Hidtil har den kun i forbavsende ringe 
grad spredt sig til gader og veje i stationsbyerne. 

Mursennep (Diplotaxis muralis). 

Planten er hjemmehørende i Syd- og Sydvesteuropa og når 
Tunis og Algier ( H e g i ) samt Kaukasus ( H u l t e n ), men 
mangler i de østlige Middelhavslande. H u l t e n angiver den 
som en subatlantisk art, hvilket dog ikke er rigtigt, eftersom 
der hos H e g i står, at den før jernbanernes tid i Tyskland hm 
var indslæbt i SV og S - hvor den stadig er hyppigst - og i løbet 

. af det 19. århundrede er indvandret fra sydvest til hele Tyskland, 
samt skibsindslæbt til havnebyerne. Planten er snarere af syd
vestlig-mediterran oprindelse. H e g i angiver den i Tyskland 
fra veje, jernbaner, ruderater, agre, alluviale sandede og grusede 
flodbredder og klitter, medens M a t t h i e s (1925) nævner, at 
den i Mecklenburg holder sig til jernbanelegemet og til havne
pladser og kun i 1'inge grad h·ænger ud til omgivelserne. Dette 
sidstnævnte forhold svarer til dens forekomst i England og i de 
nordiske lande (se fig. 864 hos H u l te n). I Sverige, Norge og 
Finland synes jernbanespredningen dog ikke at være så stærk 
som i Danmark, idet forekomsten endnu er mere knyttet til hav
nebyerne. Den træffes dog i kalkområdet på Øland og Gotland. 

M a t t h i e s fremhæver, at arten kræver gennemluftet, tØr, 
sandet, men dog kalkholdig bund. Ved Østersøkysten indvan
drede den mellem 1860 og 1880 som ballastplante til havnene 
i Sh·alsund, Swinemiinde, Danzig, Memel og Warnemiinde, og 
i 1923 havde den en stor udbredelse i Mecklenburg ved jern-
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Fig. 18. Bromlis tectorllm. 1900. Fig. 19. Bromrts tectorllm. 1930. 

banerne, spredt fra vVarnemiinde. Efter Vv i l l i C h r i s t i a n
s e n (1953) er spredningen i Holsten sket langs jernbaner og 
veje fra Liibeck (1849), Kiel (1876) og Hamburg (1885). 

Til Danmark er indslæbningen foregået på samme måde. De 
ældste forekomster er fra Grenå havn (1882) og Frederiksværk 
(1887). Til det sidsb1ævnte sted er den efter W i i n s t e d t (1940) 
indslæbt med støbesand fra England. Så sent som i 1930 er den 
stadig en sjælden plante i Danmark (fig. 16), men træffes nu på 
ruderatpladser i flere havnebyer (især i 1920'erne) og er begyndt 
at vandre ind på jernbanedæmningernes løse og' varme sand. 
I de følgende år breder den sig til næsten alle egne af landet 
langs jernbanen (fig. 17), dels fordi dens frø suges op på togene, 
men vel også på grund af spontan indvandring til det vanne 
jernbanesand, der er den særdeles velegnet. Som spredningscen
tre kan nævnes Grenaa, Frederiksværk, København, Gedser (fra 
Tyskland), Sydslesvigs baner, Randers, Aalborg, Thisted og 
Odense. Plantens spredning vil fortsætte, og den vil særligt blive 
hyppigere i Østdanmark og Nordjylland. Ved Grenaa og på Sjæl
lands odde når den ned til stranden. Ved Aalborg og Mariager 
fjord ses den som neofyt på varme kalkskrænter. Der kan kon
statm·es en spredning med havegræsfrØ og hønsefoder, men den 
er en sjælelenhed på marker. 

Tag-hej•·e (Bromus tectorum). 

Denne plante har oprindelig en sydØsteuropæisk-sydsibirisk 
udbredelse ( H u l t e n, 1950) og har hjemme i steppeegne i 
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Fig. 20. Bromus tectorum. 1955. 

Centralasien fra Kina 
og det sydlige Sovjet til 
Himalaya, Ægypten og 
Nordafrika. Herfra er 
den indslæbt til N. V.
Europa, hvor den i lig
hed med andre adven
tive steppeplanter har 
bredt sig i den kultur
steppe, der har afløst 
skoven. I Skandinavien 
træffes den især i syd 
(fig. 262 hos H u l t e n), 
men er bemærket som 
tilfældig indslæbt nor
den for Polarkredsen 
og hat endog nået Is
land og Grønland! Før 
1883 var Bromus teeto
rum i Sverige kun 

kendt fra Uppland og Narke (H å r d a v S e g e r s t a cl, 1924). 
I Holsten er den kendt fra 1870. 

Efter W i i n s t e d t (1940) hersker der uklarhed om tids
punktet for indvandringen af Brornus tectormn her til landet, 
idet angivelserne i de ældre floraer (1767 -1806) Øjensynlig beror 
på fejlbestemmelser. Det første herbariefund ligger fra Knuthen
borg uden årstalangivelse og er indsamlet af professor Lieb
mann, der døde i 1856. I 1857 fandtes planten ved St. Heddinge 
og i 1866 ved Faaborg. I Københavns havn blev den først fundet 
i 1886. Indtil år 1900 har man 33 findesteder af arten (fig. 18), 
hvoraf de 16 ikke kan være havneindslæbte. Den er sikkert for 
en del indslæbt med urent græsfrø, f. eks. også til jernbaneskræn
terne. Andre steder træffes den i grusgrave og ruclerater, samt 
på stengæreler (Sydfyn). På SamsØ har den naturaliseret sig på 
klinter og på ral (ved Maarup allerede fra 1877), ligeledes på 
Ærø. 

Ved jernbanen er det første kendte fund Ranelers (1896), og 
forekomsterne her og på jernbaneskrænter ved Hinnerup er ble
vet udgangspunkter for jernbanespredningen ved banerne fra 
Randers mod Århus, Viborg, Hobro og Grenå (fig. 19 og 20), 
hvilket især er konstateret i 1920'erne. Til Århus er den oprinde
lig havneindslæbt (1924). Den voldsomme spredning ved de søn
derjydske stationer er dog sikkert noget ældre og stammer fra 
tyskerticlen. På Sjælland er den største spredning udgået fra 
Københavnsområdet, hvor den nu har en overordentlig stor ud
bredelse, men også Hundested bør nævnes, samt indslæbningen 
over Tysklandsruten over Gedser til Sydsjælland. I Jylland spre-
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des Bmm:us tectoru:m nu også fra Vejle og Aalborg. Forekomsten 
i Vendsyssel er først konstateret i 1955. I Vestjylland og Thy er 
den endnu ikke set ved banen, bortset fra Ribe og Esbjerg (hav
nesporene). 

I lighed med BrO'Intts steril-is har den fundet en gunstig vokse
plads på løs og varm jord, og dens lette, avneklædte småaks kan 
let spredes ud til de Øvre dele af jernbane-tØrskrænterne. Mulig
vis har planten en meget stØrre udbredelse ved stationsplad
serne, end kortet viser, da den ofte kan stå på steder noget borte 
fra holdepladsen og derfor ofte vanskeligt lader sig identificere, 
især da i ung tilstand. 

Summary. 

lnh·oduced Plants on Railways. 

Several plants, whose seed originally was sown with impure grass seed of 
a lien origin, have naturalized themselves on railway embarkments, especially 
on the tops of southerly-exposed dry slopes (1) .  The area round the rails 
suppmts sand plants which have migrated from the surrotmdings (2). The 
flora at railway stations is richer and has been introduced there either from 
surrounding Joealities (3 a), from goods transfer (3 b), from formdation 
materiais such as sand and grave! from gravelpits and beaches (3 c), or from 
the train itself (3 d), as it may be accepted that the seed in the air 
circulation round a fast-moving train can be thrown up on the undercarriage, 
where it can sit in crevices or in h1bricating substances, until they drop off 
at stations on account of vibration. 

The propagation of seven of these r a i l w a y - w a n cl e r i n g p l a n t s 
is treatecl inclividually ( 4) and illustratecl by m aps which show their gradnaJ 
spreacl by b·affic in so far as we know. (The filled-in circles: occurring at 
railway-stations. Open cu·cles: occurring in other localities). Corri.giola lit

toralis has a very rare incligenous occm-rence in the southern-most part of 
J utland. I t has probably been introcluced to railways in N ortl1 and South 
Slesvig with grave! and has now spreacl to almost all stations in '�'est 
Jutland. The propagation eastwards is impedecl by soil conclitions. There 
exist no accounts of proportionately abundant occmrences on railways in 
the rest of '�estem Europe. Linaria mi.nor is considered to be a migrant to 
the railways from fields on ilie Danish islands and from ilie chalk-rich soil 
of East-Himmerland. The occurrence between Aarhus and Kolding has 
first become apparent after the building of the bridge across the Littie Belt 
in 1935, and the occurrence m North Slesvig is affected by introduetion 
from Gennany. The propagat:on westwards is impeded by soil conditions. 
The remaining 5 wandering plants were originally introduced to harbour 
towns and aftenvarels spread inland by traffic. Matricaria matricarioides is 
founcl for the first tune in 1841 having strayed from ilie Botanical Garden 
in Copenhagen. It has spreacl to all Danish railway stations in the last 50 
years. Senecia uiscosus made its first appearance at tl1e coasts of The Sound 
(neophyte) and has had its most important dispersal centre from Randers, 
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Germany and Copenhagen. Eri.geron canadensis has been known in Den
mark since 1 821 but its spreacl has only sta.rtecl to accelerate since the 
1930's, especially uncle.r the German occupation (Polemokor). Diplota:�is 

m.uralis was introducecl by way of harboms in the 1 880's and has in the 
last 30 years chiefly spreacl by the railways, among others, li:om the 3 boreler 
crossing piaces to Gennany. Bromus tectomm was partly inb·oduced by way 
of harboms, partly by being sown with impure grass seed. The spread by 
rail has, among others, happened li:om Copenhagen, Randers and over the 
border from Germany. 
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N og le afvigende sommerfugle. 
Af H. ]. Henriksen 

(Tb. Brorsonavej 20, Nordborg). 

Fig. l .  

vingesømmen er  lyst 
gule. - Et stort og 
smukt eksemplar taget 
ved Herning 14. 7. 
1940. 
Fig. 3. Bolaria a.rsi
la.che ab. interliga.ta. 
Cabeau. Udover fund 
fra Frøslev Mose me
ner jeg kun sjældent 
at have iagttaget vari
ationer af B. a.rsila.che. 

Fig. 2. 

Fig. l. V a.nessa. 
polychlonts. For-

vingernes dybe 
indskæring giver 
den lighed med 
sjældnere arter. 
Kirkebyskoven 2. 
8. 1941. 

Fig. 2. Argyn
n-is a.gla.ja. L. Den 
er mørkebrun gå
ende over i violet, 
medens de yder
ste pletter langs 

Denne er sammen med andre 
a.rsilache-varianter taget i Frøslev 
�·dase 5. 7. 54. 

Fig. 4a og b. Epinephele jur
tina.. To yderformer taget i Store 
Jyndevad henholdsvis 12. 7. 54 og 
22. 7. 54. Forvingernes lysebrune 

Fig. 3. felt er hos 4a stærkt gyldent far-
vet i modsætning til 4b, hvor feltet er matfarvet, næsten faldende 
sammen med bundfarven. 4a er almindelig i Søndmjylland, 
medens 4b b·æffes på Fyn og i Midtjylland. 
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Fig. 4 .  

Fig. 5a, b og c. Pararge m.egaera. 
5a har et stærkt farvet lidt sammenfly
dende midterfelt på fm·vingerne. 5b 
har tendens til mørkfarvning og har Fig. 5· 

kun to Øjne på bagvingerne, medens 
disse vinger hos Se er forsynet med fire Øjne. Dyreborg (ved 
Faaborg) 16.-17. 8. 54. 

Fig. 6a, b og c. H e odes vi·rgaureae. 6a er lys, klar og enkelt
tegnet, medens 6b er mere sortsmudsig. Denne sidste havde 
længe siddet skjult mellem mine eksemplarer af hippothoc, indtil 
jeg en dag så den på undersiden. 6c er lille, men smukt farvet. 
Den er glødende brunrød, og bagvingerne er forsynet med 5 blå 
pletter. a og b er taget i Jyderup 3 .  7. 52, og c samme sted 
16. 7. 52. 

Fig. 6d, e, f, g og h. H e odes hippothoc L. 6d er mørk, lidt 
usymmetrisk på oversiden, men symmeh·isk ab. confluens på 
undersiden. 6e og f er ab. confluens, mere eller mindre usymme
h·iske. 6g har undersidens grundfarve ens på for- og bagvinger. 
6h mangler en del af sØmpletterne og forsØmpletterne. Alle fra 
Frøslev Mose 21. 6.-28. 8. 54. H. hippothoc fløj i øvrigt sent 
i 1954. 

' 
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Fig. 7. Palintpsest-is or F. Dette må vel være den af biskop 
Skat Hoffmeyer omtalte sorte form, hvor kun det hvide oR står 
tilbage; ab. albingensis. Padh01·g 12. 7. 50. 

Fig. 8. Acherontia atm
pos L. 8a er normal bort
set fra den lille deling af 
bagvingebåndet - Dette 
bånd er derimod næsten 
forsvundet på 8b. Begge 
er fra samme kuld og sam
men med flere andre taget 
som larver i kartoffelmar-
ker ved Frøslev. 8a klæk- Fig. 7. 
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Fig. 8 ('j, nat. st.) 

kedes i et 25° varmt, fugtighedsmættet rum under Svendborg 
svømmehal. Klækning 7. 10. 50. 8b holdtes i en stue med veks
lende temperaturer. Klækning 21. 11. 50. 

Foreningsmeddelelser. 

Naturhistorisk Forening for Jylland. 

G e n e r a l f o r s a m l i n g i Ry den 19 .  6. HJ55. - Næstformanden, hr. 
Cattens, bød velkommen og oplæste formandens beretning. I denne bekla
ger hr. Sigfred Knudsen, at han også denne gang må blive hjemme på grund 
af sygdom. Han takker foreningens medlemmer og bestyrelse for udvist 
opmærksomhed på 75-års fødselsdagen og bringer en særlig tak til redaktør 
Nørgaard, dr. Thamdrup og Clemenstrykkeriet for det tilsendte festskrifts 
smukke udstyr og indhold. Beretningen fastslog dernæst, at året var gået på 
sædvanlig vis. Beretningen godkendtes. - Kassereren, hr. Brandt-Lassen, 
oplæste det reviderede regnskab, der balancerede med 9819,58 kr. og slut
tede med en kassebeholdning på 2004,19 kr. Regnskabet godkendtes. - Da 
hr. S igfred Knudsen og hr .  Carstens ikke ønskede at modtage genvalg, valg
tes i stedet overlærer Knud Juul og redaktør Edwin Nørgaard til medlem-
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m er af bestyrelsen. Knud Juul udtalte en stærkt personlig tak til Sigfred 
Knudsen og omtalte især den. store beredvillighed, hvormed Sigfred Knud
sen hjalp begyndende samlere i gang, og den inciterende begejstring, han 
kunne vise overfor selv ret almindelige fund, når det blot kurme give en 
nybegynder et hårdt tiltrængt skub fremad. Forsamlingen sluttede sig hertil, 
og hr. Cartens foreslog, at man som udhyk for foreningens taknemmelighed 
over det enorme arbejde, Sigfred Knudsen havde udført både som forenin
gens formand og som redaktør af Flora og Fauna, skulle udnævne ham til 
foreningens første æresmedlem. Dette vedtoges med akklamation, og et 
telegram med følgende ordlyd sendtes til hr. Knudsen: 

•Kære hr. Sigfred Knudsen. 

Generalforsmnli.ngen sender Dem he1>nwd sin oa·rm.este tak for godt 

foNnandskab -igennem de mange år og meddeler Døm smnt-idig, at 

man enstenlilnigt har oalgt Dem til æresmedlem. 

Natu-rhistorisk Forening for Jul/and. • 

Også hr. Cartens, der havde været medstifter af foreningen og medlem af 
bestyrelsen gennem mange år, blev takket for det arbejde, han havde udført 
for foreningen, og man beklagede, at han ikke ville fortsætte i bestyrelsen. 

Både før og efter generalforsamlingen var medlenu11erne gruppevis på 
ekskmsion i skovene omkring Ry. Noget større udbytte noteredes ikke. 

Naturhistorisk Forening for Sjælland. 

G e n e r a l f o r s a m l i n g afholdtes d. 22. maj 1955 i Yderhohn Kro. 
13 medlenm1er var mødt. Fonnanden aflagde beretning. I 1954 havde for
eningen foretaget følgende ekskmsioner : 27/5 Resle Skov på Falster (22 
deltagere), 13/6 Jægerspris Nordskov (3 delt.), 8/8 Munkeskov (16 delt . ) .  
Der var holdt 2 bestyrelsesmøder. Foreningen havde fået forelagt en fred
ningssag vedrørende Ulvshale Skov, og formanden havde udarbejdet en 
redegørelse, som var tilsendt overfredningsnævnet I første instans synes det, 
som den fra forskellige sider rejste indsigelse har frugtet. - Formanden 
meddelte, at de stigende udgifter og den lille kassebeholdning havde foran
lediget, at bestyrelsen. havde besluttet at udvise tilbageholdenhed med 
udgifter til kørsel m. m. - Medlemstallet var pr. 31/12 54: 121 ,  hvoraf 2 
ikke modtog ·Flora og Fauna • .  Beretningen godkendtes enstemnugt. -
Kassereren forelagele det reviderede regnskab. Kassebeholdningen var kr. 
12,74. Regnskabet godkendtes enstemmigt. - Lærer E. Larsen, kontorchef 
K. Tofte og ingeniØr vVolff genvalgtes enstenunigt til bestyrelsen og over
læge Feddersen som revisor. - Sluttelig stilleeles der forskellige forslag til 
ekskursioner. P. K. Nielsen. 

Ekskursion til Agersø 

Naturhistorisk Forening f. Sjælland og Midtsjællands naturhistoriske For
ening afholdt søndag den 12. juni 1955 en fællesekskursion til Agersø. 
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Tmens botanisk interesserede deltagere arbejdede energisk på at få 
optaget en så fyldig floraliste som muligt. Ifølge arkivet for den top. hot. 
undersøgelse vm· der tidligere noteret 359 arter på Øen. Af disse genfandtes 
274, hvoriblandt kan nævnes: Antennaria dioeca, Ballota nigra, Bronws 

lwrdeaceus, Cochlearia danica og officinalis, Cunoglossu-m officinale, Dm
sera ·rotrmdifolia, Heleoclwris -i.nsiglum.is, Lepidiwm draba, ivluosotis versi

color, Orchis morio, P-inguicula vulga'l'is og Vicia. lathumides. Endvidere 
lykkedes det at notere 47 arter, som ikke stod i ovennævnte liste, hvorved 
øens artstal steg til 406 arter. De fleste nye arter var almindelige, men næv
nes bør dog: Br!JOJlia. alba, Centauriwn ·rNnbellatum., Chenopodiwn bonus 

Henricus, Cerastimn lwlosteoides, Onapardon acanthiwn, Silene n utans 

var. ·rubens, Spergularia saUna og Stellaria pall-ida. En fuldstændig flora-
liste er indsendt til museet. Evald Larsen. 

I ·Flora og Fauna• 1913 side 123 beretter overlæge O. Helms, at han 
under et besøg på AgersØ så efter Klokkefrøer ved en lille dm11, hvor den 
skulle findes, og den var fuld af dem, skriver han. På ovennævnte ekskm
sion til Agersø konstateredes det, at Klokkefrøen (Bombina bombi.1w L.), 
hvis forekomster og antal iflg. Pfaff (Flora og Fauna 1943 side 60 o. flg.) 
skal være i rivende tilbagegang såvel her i landet som i Skåne (artens nord
grænse), lykkeligvis hm· holdt sig på Agersø. Man iagttog den i to damme, 
og jeg har senere fået anvist en b·edie, hvor der især skal være mange af 
dem. P. K. Nielsen. 

Li ttera turanmeldelser. 

Ulrich Dunkel: På jagt efter fabeldyr. 165 sider. 8 plancher med i alt 18 
fotografier. Pris hft. kr .  17,50. Smnlerens forlag. 1955. 

Gennem de sidste 50 år er der opdaget adskillige større dyr som nye for 
videnskaben og genopdaget andre, som man b·oede var uddøde. Nærvæ
rende bog fortæller om fundet af ni af disse dyr: Okapien, Den afrikanske 
påfugl, Komodo-varanen, Pere Davids-hjorten, BambusbjØrnen, Bermuda
stormfuglen, Guadeloupe-sØbjØrnen, Den newzealandske sumphØne og Den 
blå fisk. Bogen er illustreret med smukke fotografier af disse dyr. Fundene 
er i sig selv så enestående og dyrene så interessante, at det virker lidt søgt 
og ret irriterende på anmelderen, at de enkelte tilfælde sættes så »drama
tisk« op, som Ulrich Dunkel gØr det. Men kan man affinde sig med denne 
stil, er der megen værdifuld viden at hente i bogen. Edwin Nørgaard. 

Maurice Bmton: Frieri i dyreverdenen. 270 sider. 49 tegninger i texten. 
8 plancher med i alt 22 fotografier. Pris hft. kr. 18,75. Jespersen og Pios 
forlag. 1955. 

Hos alle dyr - lige fra de laveststående hvirvelløse dyr til de højtstående 
pattedyr - finder der et kurmageri sted som indledning til den egentlige 
parring. Dette kunnageri kan antage de besynderligste former, og mange 
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forklaringer på dets opståen og betydning er fremsat. Her har forfatteren 
samlet, hvad man ved om disse forhold i en velskrevet og læseværdig bog. 
Den er populær i ordets bedste betydning, nØgtern og selvstændig i både 
indhold og form. Kunnageriet hos de forskellige dyregrupper beskrives og 
analyseres. Billedstoffet er fint og oplysende. Bogen slutter med en god 
litteraturfortegnelse og en ret fyldig index. Begge dele mangler oftest i den 
slags populære bøger. Derfor kan det ikke noksom prises, når de findes. 

Edwin Nørgaard. 

Henning Anthon og Jan Boetius: Nordiske fugle. IV. (Vadefugle, måge

fugle, alkefugle.) Pris hft. kr. 45,00. Gyldendals forlag. 1955. 
Med dette fjerde bind afsluttes behandlingen af den danske fugleverden 

i det foreliggende værk. I tilknytning til anmeldelsen af de tidligere bind 
(F. & F. 1955, hft. l) skal her kun peges på, at man må glæde sig over det 
let overskuelige bidrag, disse bøger yder til studiet af vmt lands fugle. Tek
stens præcise, kortfattede og dog i de fleste henseender tilstrækkelige orien
tering må især fremhæves. De mange illustrationer, både skitserne i streg 
og de mere udfØrlige farvebilleder, gØr bøgerne levende og letter bestem
melsen af arterne både i felten, og når man har fuglen i hånden. 

H. M. Thamdrup. 

Mario Marret: Syv mænd hos pingvinerne. 200 sider. 8 plancher med 24 
fotografier. Pris hft. kr. 17,50. Hirschsprungs forlag. 1955. 

Syv mænd under ledelse af Mario Manet overvintrer ved Pointe-Geolo
gie i den franske del af Antarktis. De har især kartografiske og glaciologiske 
opgaver, men foretager også undersøgelser over dyrelivet. Særlig studeres 
kejserpingvinen. Midt i denne arts yngledistrikt får biologen Jean Pd:vost 
bygget en hytte, hvor han opholder sig det meste af et år. Det bliver på den 
måde muligt for ham at gØre en mængde nye iagttagelser over pingvinens 
egenartede levevis. Et stort og morsomt billedmateriale illustrerer denne 
velskrevne og interessante bog; men det er et stort savn, at der intet kort 
over de undersØgte områder findes i bogen. Edwin Nørgaard. 

Roger Peterson, Guy Mountfort & P. A. D. Hollom: Europas Fåglar. 

324 sider. 1200 illustrationer. 360 udbredelseskort Pris indb. sv. kr. 25,00. 
Almqvist & Wiksell/Gebers forlag. Stockholm 1955. 

Denne oprindelig engelske felthåndbog over europæiske fugle er nu 
kommet i en svensk udgave ved Carl-Fredrik Lundevall. Den indeholder 
specielt udarbejdede illustrationer i farve af alle fugle, der er truffet i 
Europa. Af hver art findes afbildninger af begge køn både i sommer- og 
vinterdragt, forsåvidt som disse er forskellige. Små pile på figurerne udpe
ger de karakterer, man især skal lægge vægt på ved bestemmelse af fuglen 
i felten. I texten angives for hver fugl det systematiske artsnavn samt nav
net på svensk, dansk, norsk, finsk, engelsk, tysk og fransk. Dernæst beskri· 
ves feltkendetegn omfattende stønelse, farve, flugtbillede og karakteristisk 
væremåde, stemme og biotop. Et udbredelseskort er vedføjet for de fleste 
arter. Bogen er i et bekvemt format, overskuelig og meget smukt udstyret. 

Edwin Nørgaard. 
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orbona Hfn. (subsequa Schiff . ) :  08.43, 13.36,94, 14.10-11,39,59,89, 
18.43, 19.50, 22.87, 26.46-48, 35.57, 39.10, 41.44, 50.97 

vitescens Tutt: 26.46, 35.57 
orbO'na F. (nec Hfn.) :  se: emnes Hh. 
otion Esp. : se: alpium Osh. 
ornata Sc. :  13.112, 14.103, 18.47,73, 19.04,134, 20.22, 23.10, 26.137, 

27.22, 34.21,23, 39.124, 43.146, 45.89 
omithopus Rott.: 13.144,152, 14.10, 16.31, 19.104, 39. 16, 42.53, 

45.48,87, 48.94 
orphnata Boh. :  43.131 
osseana Sc. : 51.44 
oxaUna Hh.: 15.51, 16.31,43, 19.102, 26.46,85, 35.65, 36.55, 46.12 
oxyacanthae L. :  13.66,105, 14.95, 18.44, 19.97, 20.20, 30.73, 35.71, 

39.13, 48.91 

p 
pabulat1·icula Brahm: 13.151, 14.95,125, 16.42, 19.56, 20. 19-20, 

42.90, 46.14 
pacta L.: 36.145-46 
palaemon Pall . :  41.140 
palaeno L.: 02.13, 06.116, 08.70, 12.88, 14.31,89, 16.160, 18.63,107, 

153, 20.17, 21.10, 22.58, 26.128, 33. 143, 40.147,155, 41.150, 
46.10, 48.90 

paleacea Esp. :  13.52,66,74,147, 14.98, 19.102, 26.48,85,135,143, 
31.11,16, 35.65, 36.55, 38.120, 39.08,16, 40.143, 41. 154, 42.52, 
44.152, 45.135, 48.95, 49.32, 50.48, 52.91-92 

palea.Z.is Schiff . :  01.56, 39.130, 49.80 
paleana Hh.:  26.48, 30.13, 52.132 
pales Schiff. alethea Hem. :  se: arsilache Esp. 
pales Schiff. arsilache Esp. :  se: arsilache Esp. 
pales Schiff. Zappanica Stdgr. :  se: napaea Hffmgg. frigida Warr. 
pallens L.: 13.107, 14.97, 19.100, 23.20, 26.46,48, 30.108, 35.60, 

39.15, 47.104, 48.91, 51.149 
pallens L. favicolot Barr . :  se: favicolot Barr. 
pallescentella Stt. : (21) .13, 47.38 
palUda Stph. :  08.58 
pallidata Bkh. :  13.112, 14.103, 16.43, 19.133 
palpella Hw. :  37.42 
palpina L.: 07.33, 09.95, 12.63, 13.92, 14.36, 16.41, 18.133,153, 

20.18, 23.85,136, 24.160, 26.83, 37.55, 38.50, 45.85 
paludata Thnhg. : se: sorotiata Hh. hnbutata Hh. 
paluclis Tutt.: se: fucosa Frr. 
palustraria Dhld. (pygmaeata Hh.) :  14.159, 16.44, 18.48, 20.13,24, 

26.86,140, 30.72, 39.08,73, 42.111, 44.137,153, 45.129, 50.47, 
52.30 

Langer: Index s .  49-56 (Tillæg til Flora og Fauna). 
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pa1ustris Hb. :  19.101, 25.100, 36.55, 39.15, 42.51, 44.151, 45.135 
pamphilus L. :  02.13, 11.06,111, 13.90, 14.32, 18.111, 21 .30, 30.72, 

32.36, 33.55-56, 35.13,31, 37.52, 41.11, 46.158, 47.32-33,104, 
48.90 

albescens Robs . :  47.32-33(i) 
ab. :  11.111, 33.55(i), 41.11(i) 

paphia L. :  02.17, 03.04, 08.111, 10.39, 11 .13,111, 13.69-70,89, 
14.32,59, 15.154, 18.64,73,110, 23.136, 30.105, 32.36, 33.56, 
142-43, 34.102,124, 37.52,116, 38.31, 40.52, 41.144, 42.72,95, 
43.16, 44.15, 48.90, 50.97, 51.136-37 

nigricans Cosm. :  51.136-37(i) 
valesina Esp.: 03.04, 11 .111, 13.70, 14.59, 18.73, 23.136, 

33.56,142-43, 34.102, 37.116, 38.31, 40.52, 41.144, 42.72, 
95, 48.90, 51.137 

ab. :  11.111 
papilionaria L. :  94.39, 00.58, 03.26, 11 .23,112-13, 12.56, 13.46,68, 

111, 14.102,119, 16.118, 18.152, 19.04,132, 22.09, 28.153, 30.73, 
87, 31.12, 35.129, 39.123, 45.89, 48.92, 50.133 

ab.: 11.113 
pappiferella Hfm. :  47.99 
pamllelaria Schiff. (vespertaria F. nec Thnbg. ) :  06.133, 12.50, 

13.53,67,139,154, 15.25,156, 20.16,25, 26.87,141, 30.108, 31.136, 
38.121, 40.50, 41.153, 45.130, 46.14, 52.92 

pamllelolineata Retz (vespertaria Thnbg. nec F.) :  09.96, 13.67, 
136, 14.158, 19.04, 20.09, 39.126, 45.38, 48.92, 49.111-12 

ab.: 49.111-12(i) 
parentheselltun L.: 16.160 
pariana Cl. : 44.66 
paripennella Zell . :  44.144 
paripunctella Thnbg. (triparella Zell . ) :  08.58, 26.20, 36.44 
parthenias L.: 00.56, 09.96, 12.88, 13.53,72,111, 14.71,102, 18.88, 

152, 19.132, 31 .12, 39.123, 41.60, 43.145, 44.153, 45.136, 48.60, 
82,87,92, 49.38, 52.22 

pascuellus L.: 51 .44 
pastinum Tr. :  09.95, 13.53,74, 16.67, 19.129, 26.136, 30.24(i), 

31.12,83-84(i), 36.56, 38.121,157, 39.122, 42.55,90, 44.140,152, 
45.38,48, 47.109, 48.92, 50.47, 52.92,119 

paula Hb. (noctuaUs Hb.) :  13.109,147, 14.100, 18.46, 19.105, 
22.85-86, 31.11, 39.121, 40.115, 41.153, 42.54, 44.152, 46.13, 
52.22,92 

pavonia L. (carpini Schiff.) :  94.88, 02.59, 03.05, 07.29, 11 .34, 
13.93,149, 14.38, 18.72,136, 19.61, 28.59, 30.72, 35.18,32, 37.56, 
91, 43.155, 46.12, 48.90 

pectinataria Knoch (viridaria F.) :  02.60, 09.50,96, 11 .113, 13.136, 
14.158, 18.73, 20.09, 21.36, 39.125, 48.92 
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ab.: 11.113 
pedaria F. :  02.60, 03.26, 13.140, 15.26, 18.88, 19.77, 21.10,51, 

26.97, 30.73,123, 34.21,129, 40.50, 44.65, 45.91, 50.133, 52.22 
pellionella Zell . :  36.129 
peltigera Schiff . :  31.69(i),86,147-48, 37.144, 42.54,93 
pendularia Cl. :  false f. albipunctata Hfn., s. d. 
pendtdaria Hb. :  13.140 (sikkert trykfejl f .  p unctularia Hb., se 

punctulata Schiff.) 
pennaria L. :  08.84, 13.67,139, 14.88, 15.25, 20.16, 25.95, 26.47, 

29.04, 30.73,124, 40.49, 48.57,93 
ab.: 29.04(i) 

perdicellum Zell . :  24.96 
pe1jlua F. :  03.06, 13.107, 14.10,98, 15.49,156, 19.23,101, 36.55, 

38.95, 44.151, 49.44 
pallida S. J. Sørensen: 49.44 

pe·rla F. :  03.05, 13.96, 14.94, 19.54, 25.55, 26.133, 31 .10, 36.53, 
38.121,157, 39.12, 41.46, 45.135 

pedellus Sc. :  30.148 
pennixtana Hb.: 36.44 
pernyi Guer. : 06.23 
perochraria F. R.: se: serpentata Hfn. 
pe1·sicariae L. :  08.83, 11.22, 13.96, 14.93, 19.53, 26.48, 35.71, 

39.11, 48.91, 51.149 
petasitis Dbld. :  47.84,101-02 
petraria Hb. :  se: chlorosa.ta Sc. 
pfeifferella Hb.: 17.22, (22).74, 34.38(i) 
phlaeas L.: 02.22, 11 .06, 13.90, 14.33, 18.112, 21.30, 26.22,130, 

27.21, 30.72, 33.56, 35.31, 37.53, 43.27, 47.35-36,104,109,129, 
48.57,90, 51.140-41, 52.48 

bipunctata Tutt: 51.140-4l(i) 
eaudata Tutt: 52.48(i) 
eleus F. :  37.53 
koch·i Strand: 47.35-36 
magnipuncta Strand: 47.35-36(i) 
schmidtii Gerh. (alba Tutt): 26.22,130, 37.53, 51.140-41 
submcliata Tutt: 52.48(i) 
su.ffusa Tutt: 51.140-4l(i), 52.48 

phoebe Sieb. :  07.31 (opg. som tritophus Esp.), 18.132, 33.144(i), 
37.54, 39.98 

phmgmiUdis Hb.: 13.107,147, 14.25,97, 16.43, 18.45,72, 19.63,100, 
20.20, 37.118, 39.15, 42.51, 45.88 

picarella Cl.: 08.58 
picata Hb.: 13.116,137, 14.158, 20.10, 24.159, 25.95, 26.139, 30.73, 

39.126 
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pigra Hfn. : 03.05, 07.33, 09.95, 11.07, 12.63, 13.92, 14.36, 18.42, 
133, 19. 144, 21.27, 26.46,83, 28.153, 31.08, 32.36, 35.32, 37.55, 
41 .42, 46.14, 48.91, 52.92,110 

pilosellae Z. bohemanni Wall. :  26.88 
pilulella Hh.:  se: 1'0bertella L. 
pimpinellae Guhn (Zyg.) :  se: sareptensis Stdgr. 
pi:m.pinellae Zell. (Depr.) :  (22).71 
pimpinellata Hh.:  02.60, 03.34, 07.11, 09.19, 11.03, 12.89-90, 

13.70-71,138, 14.159, (15.48, 16.44, fejlhest som constrictata 
Gn. og euphrasiata H. S . ), 18.154, 20.12, 26.140, 28.153, 36.57, 
39.128, 43.132, 44.48, 52.30 

pinastri L.:  00.54, 03.56, 12.49-50,56,127, 13.74,91, 14.10,23,35,59, 
18.22,42,130,153, 25.154, 26.130, 31.08, 35. 18,32, 37.54, 39.37, 
40.80,116,151, 43.27, 48.82,86,90, 51 .45, 52.110 

pineti Z. :  43.134 
pinguinaZ-is L.: 11.13 
pinguis H w . :  47.38, 49.80 
pini L. (Dendr.) :  07.28, 11.09, 12.62,102, 13.56,146, 14.38, 16.41, 

17.139, 18.22,43,135, 23.98, 26.47,131, 31 .09,135, 35.63, 37.56, 
43.27,47, 44.150, 48.94, 51.45, 52.110 

pini Retz (a.bieta:ria Goeze, togata Hh.) (Eupith.) :  13.138, 14.159 
(fejl f. bilunulata. Zett.), 20.11, 26.86,140, 31.14, 33.137, 35.66, 
36.57, 38.50, 39.127, 42.111, 44.47, 45.90, 47.107, 48.135 

piniarius L.: 12.102, 13.141, 14. 13,59, 15.27, 21.52, 23.98, 26.97, 
28.153, 29.09, 35.13,71,124,129, 40.50, 43.47, 45.57,91, 48.57, 
51.50 

flavescens White: 45.91 
fusca.ntaria Krul. :  29.09(i), 43.47, 45.57, 51.50 
nigrica.rius Back: 29.09(i), 45.91 

pin:icolana Dhld. :  08.58 
piniperda Panz (fla.mmea Schiff., griseova.ri.egata Goeze): 12.56, 

102, 13.45,74,108, 14.59,98, 18.22,45,88, 19.102, 23.98, 26.85, 
31.11, 35.124, 39.08,15, 42.52, 44.152, 45.89 (som flamm.ea.lis 
Schiff. ),135 

pinivora Tr. :  39.144, 41.01,06(i), 52.29,110 
pisi L. :  11.07, 13.96,126, 14.93, 19.53, 35.129, 39.11, 47.104, 48.91, 

51 .42 
akureyrensis Wallc : 51.42 
pallens Warr. :  51.42 

pistaci.1w F. (lychnidis auct. ) :  03.07, 08.84, 09.18,95,110, 11.23, 
13.52,74,108,154, 14.25, 19.103, 23.10, 26.48,135, 31.16, 36:55, 
39.16, 42.90, 45.87, 48.57, 51.149, 52.92 

cG:Iwria Esp. : 45.87 
pityocampa Schiff . :  41.06 
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plagiata L. :  (11.113, 21.36 fejlhest f. efformata Gn., s. d.), 26.137, 
27.01-03,22, 30.31, 31.12, 35.66, 36.56, 38.157, 39.112,124, 
43.147, 47.16, 50.48 

pallidata Stdgr. :  27.01 (= efformata Gn.) 
plantaginella Stt. : 24.97, 30.17 
plantaginis L.: 03.25, 07.35, 13.142, 14.121, 15.28, 16.119, 18.64, 

152, 19.142, 21.54, 22.35, 25.95, 26.97, 31 .15, 36.44, 39.74, 40.51, 
41.76, 43.40, 46.09, 49.106-07 

hospita Schiff . :  16.119, 36.44, 41.76, 49.106-07(i) 
obsoleta Tutt: 49.106-07(i) 

platanoidella de Joan: se: joannisi Le :tvlarch 
plecta L. :  13.69,147, 14.40, 19.51, 26.48, 30.73, 39.10, 48.91, 
plumaria Schiff. :  46.08 (fejlbest. f. ericetaria Vill. )  
plwnba:ria F. (= plumbaria F.  og  rnucronata Sc.) :  03.27, 06.133, 

13.112, 14.13,104,126, 19.135, 21.30, 26.47,137, 29.08, 31 .36, 
39.97,124, 40.20 

ab. :  29.08(i) 
plumbaria F.: 40.83,89-92, 43.146, 44.15, 46.06, 49.111, 52.92 

approximata Prout: 40.89 
disconudata Dhl . :  40.89 
extradentata Prout: 40.83,90 
luridmia Bkh. :  40.91-92, 49.111(i) 
luridata Hfn. :  40.91-92 
pseudolimitata Heyd. :  40.90 

plumbeolata Hw.: 14.159, 15.50, 16.44, 20.13,24, 26.86,140, 31.14, 
35.66, 39.128, 44.66,153,160, 45.129, 49.120, 50.48, 52.30 

plumigera Esp . :  07.33, 13.66,92, 18.133, 22.59, 24.46-47, 25.100, 
156, 26.131, 27.153, 37.121, 38.50, 39.98, 41.41, 43.48, 44.150, 
45.135, 48.94,137, 49.127 

pneumonanthes Schl. :  28.13 
poae Stt. : 24.97 
podalirius L. :  02.11, 13.70, 14.30, 16.41, 18. 106 
podana Sc. sauberiana Sorh. :  30.12 
politana H w.: 07.10 
politella. Scott: 31.120 (sikkert fejl f .  binderella Koll . )  
polUnalis Schiff . :  21.31 
polychloros L. : 00.53, 02.16, 03.30, 06.133, 11.22,110, 13.89, 14.31, 

15.72, 16.41, 17.59,118, 18.22,41,72,88,108, 19.04, 20.17, 22.60, 
23.98, 26.82,129, 29.24, 32.19,89, 33.56, 34.22,124, 37.51, 38.152, 
39.37, 40.80,148,154, 41.154, 43.27, 45.83, 46.156, 47.104,128, 
48.88,90, 49.66, 51.31-32(i) 

polygona F.: 13.74, 14.39,58,120, 15.49, 16.65, 18.22,43, 19.50, 
26.132, 39.09, 41.44, 42.72, 48.91 

polygonalis Hb.:  se: giloata F. 
polygrammaria auct. : se: polygrammata Bkh. 
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polygmmnwta Bkh. (polygm·mnwria auct.) :  13.65, 14.160, 20.14, 
35. 121(i),124,126-27, 36.58, 44.153, 45.129 

coniunctaria Led. :  35.127 
polymita L. :  03.46, 08.83, 09.110, 11 .111, 12.64, 13.105, 14.12,24, 

95, 17.60, 18.153, 19.04,56, 22.60, 26.84,134, 31 .10, 39.13, 40.52, 
41.48, 45.87, 50.48, 52.30 

polydon Cl. :  13.106, 19.97, 23.09, 26.134, 30.106, 31.11,130, 34.139, 
36.54, 37.113, 39.14,37,39, 42.49,72,90, 52.29,92 

polyphemus Cr.: 06.23 
polyxenes F. asterius Stoll: 00.49 
pomella Vaugh. :  (21) .04, 44.144 
pomoer·ia1"ia Ev.: se: biriviata Bkh. 
pom.onella L.: 33.140 
popularis F. :  08.83, 11 .34, 13.95, 14.24,93, 19.52, 26.46-47, 35.129, 

39.11, 45.86 
popu.lana F.: 28. 153 
popu.lata L. :  13.67, 14.157, 17.114, 20.08, 22.60, 26.138, 31.13, 

39.125, 43.148, 48.92 
popu.leti F. (populi Sh·Øm):  09. 18, 11 .112, 13.108, 15.49,156, 

19.101, 20.21, 23.10, 26.135, 29.153, 31.11, 36.55, 39.15, 44.151, 
45.86, 49.31, 52.92 

atropunctata Geest: 45.86 
popuU L. (Lim.) :  02.15, 04.46, 13.89, 18.108, 36.51, 37.114, 

42.95-96(i), 44.161, 47.128 
populi L. (Amorpha) :  03.2_4,57, 09.17,95, 10.39, 13.91, 14.34, 

18.130, 21.12, 22.61, 26.130, 32.23,36, 35.32, 37.54, 40.80, 48.90, 
49.40, 50.97, 52.110 

fuchsi Bart. : 09.17, 26.130 
roseatineta Reut. : 26.130 

popuU L. (Poec.) :  07.27, 13.66,93,117, 14.37, 18.42,134, 20.18, 
21.10, 23.08, 25.95, 26.47-48,83, 29.153, 30.72,123, 34.21, 37.55, 
91, 38.50, 42.110, 43.45 

populi Sh·Øm (Mon. ) :  se: populeti F: 
pomta L.: 13.112, 19.134 (fejl f .  linearia Hb. stmbonaria Zell.), 

40.109, 41.142, 43.146, 50.156 
parcellus L.: 03.55, 13.38,49,91,155, 14.35, 18.130, 27.156, 28. 151, 

29.26, 35.32, 37.54,91, 40.151, 43.27,155, 45.85, 47.104, 48.91 
galbmia Gillm. :  45.85 

porphyralis Schiff . :  36.84 
porphyrea Esp. (Had.) :  se: satura Schiff. 
porphyrea Schiff. (Rhyac. ) :  se: strigula Thbg. 
potatoria L. :  07.28, 11.07, 13.93, 14.38, 18.43,135, 23.08,97-98, 

25.154, 28.151, 29.119, 30.72,124, 35.32, 37.56, 48.90 
potentillae Elisha: (21) .14 
pmecana Ev.: 11 .112, 13.74, 19.104, 40.114, 41.76, 42.53 
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praecox L. :  04.119, 12.124, 13.95, 14.40,125, 16.42, 19.52, 23.09, 
25.155, 26.45-47,84,133, 31.10, 35.60,68, 39.11, . 40.52, 41.45, 
43.47, 46.13, 47.101, 48.94, 52.92 

pmeceps Hb. : 35.60 
prasina F.: 09.18, 11 .112, 13.51,95,154, 14.24,40, 18.22,153, 19.52, 

63, 20.19, 21 .37, 23.09, 26.133, 27.20, 31.10, 39.11, 41.45, 48.91 
albimacula auct.: 41.45 

prasinana L.: 03.25, 07.40, 09.95, 13.141, 15.27, 19.127, 21.54, 
27.154, 30.72, 35.70, 40.51, 48.92 

prenanthis Bdv. :  13.H)9, 19.104, 36.55, 40.18 
pretiosa Hein . :  17.22 
primulae Esp. : se: festi-va Schiff. 
proboscidalis L. :  13.110, 14.101, 19.131, 30.108, 39.123, 47. 104, 

48.92, 50.97 
procerella Schiff . :  16.160 
pmcessionea L.: 41 .02,06 
proclivella Fuchs: (21) .13 
prodromana Hb.: se: lwwna Thbg. 
promissa Esp. :  11 .121, 13.110,117, 14.25,101, 15.156, 16.119, 17.60, 

19.04,23,129, 20.19-20, 21.106, 26.136, 31.12,135, 35.71, 36.56, 
145-46, 39.122, 42.55, 45.128, 49.32, 52.91-92 

pronuba L.: 08.43,83, 09.95, 11 .111, 13.69,94, 14.39, 19.50,63, 
26.46-48, 30.105, 33.136-37, 35.129, 39.10, 43.27, 46.92,95, 48.91 

hoegei H. S . :  11 .111 
ab. :  46.92(i),95 

pmsapiaria L. (fasC'iaria L.) :  00.57, 03.08, 08.58, 11.09,23, 12.56, 
102, 13.54,67,138, 14.126,160, 16.45, 17.60, 19.63, 20.14,25, 
21.37, 26.141, 31.14, 38.157, 40.49, 45.90,130, 50.98, 52.92 

prasinaria Schiff . :  14.160, 19.63, 31.14, 40.49, 45.130, 50.98 
pmserpina Pall. : 03.57, 04.43, 18.130 
protea Bkh. :  13.57,66,106,117,147, 15.156, 16.119, 18.44, 19.97, 

20.20, 23.09, 26.84,97, 29. 153, 31.10, 34.21, 37.91, 38.119, 39.13, 
42.49,90, 48.91, 49.120, 52.92 . 

pruinata Hfn. :  02.60, 06.133, 13.111, 14.13,126, 19.132, 21.36, 
26.137, 40.116, 41.124, 43.145, 46.05, 48.95, 52.92 

prunaria L. :  00.57, 03.08, 11 .23, 12.88, 13.44,68,139, 18.152-53, 
20.16, 22.60, 25.155, 26.141, 36.58, 39.73, 40.49, 41 .75, 45.130, 
48.57, 49.110-11, 51.149 

corylaria Thbg. : 18.153, 39.73, 49.110-11(i) 
sarelidata Fuessl . :  fejl f .  corylaria Thbg. 

pnmata L. :  08.84, 13.46,67,136, 14.102,157, 20.08, 30.108, 39. 125, 
48.92 

pruni L. (Strym.) :  00.53, 02.22, 13.90,113, 14.120, 18.111, 40.149, 
44.149, 49.121 

pruni Schiff. callunae Spul. (Procris) :  03.59, 15.29, 21.56, 36.58, 
46.08,92 
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prun-i L. (Odon.) :  07.28 
pnm-ifoliella. Hh.:  39.152 
pseudospretella Stt. : 51.44, 52.108 
psi L. :  94.88, 08.83, 09.95, 13.94, 14.39, 19.49,127, 22.35, 30.72, 

35.70, 37.56, 41.124, 48.91 
psilella. H. S . :  37.43 
pudibunda L. :  07.41, 09.95, 13.68,92, 14.37, 18.133, 19.127,144, 

22.61, 27.23, 28.151, 29.05,15, 30.72, 32.59, 37.55, 40.152, 41 .42, 
42.57-59, 45.84, 46.04, 47.104, 48.90 

concolor Stdgr.: 19.144, 29.05(i),l5, 37.55, 42.58-59, 48.90 
pudori1w Schiff. (impudens Hh.) :  13.52,107,147, 15.49, 19.100, 

20.20, 21.37, 26.134, 27:20, 31.11, 36.55, 31.118, 39.15,40, 42.51, 
90, 44.151, 45.86, 52.92 

pulchella. L.: 02.31, 07.37, 15.28, 21.55 
pulchellata. Stph. :  43.131 
pulche1Timella Stt. : 27.100-01, 28.60 
pulchrina Hw.: 02.60, 13.37,110, 14.101, 17.139, 18.46,91, 19.106, 

20.21,76, 22.09, 25.95, 26.85,136, 31.135, 39.122, 42.55,146, 
44.152 

pulveraria. L. :  03.26 (som pulvinaria. L.), 13.138,147, 14.160, 
15.115, 16.45,67, 18.48, 19.23,123,142, 20.14,25,76, 23. 11, 26.87, 
141, 27.22, 31.14, 33.91, 40.49, 45.130 

pulveratella H. S . :  27.16 
puJverulenta Esp. :  13.108, 16.43, 17.87, 18.45,87, 19.101, 20.21, 

23.10, 29.153, 34.21, 39.15, 44.61, 48.91, 49.31 
cruda. Hh.:  23.10 

pulvina.ria. L. :  03.26 (fejl f. pulveraria L.) 
pwm-ilata Hh.:  13.57 (fejlhest. som laquearia H. S . ),147, 14.126, 

159, 19.63,142, 20.13,24-25, 21.37, 23.11, 26.47,141, 31.14,136, 
33.134, 39.128, 45.90,129, 46.12 

parvularia H. S . :  20.25 
punctalis Schiff . :  11.13 
puncta.ria L. :  13.112, 14.103, 17.138, 18.47,91,152, 19.04,63,134, 

20.22, 21.13, 30.108, 31.69, 34.23 (som punctularia), 35.71, 
36.45,147-49(i), 38.120, 39.08,124, 52.30 

demptaria Fuchs: 52.30 
foliata. Fuchs: 19.134, 31.69, 38.120, 39.124 

puncti-nalis Sc. (consortm·ia F.) :  13.140, 14.125, 15.156, 21.13,52, 
24.47, 26.142, 27.120, 37.91, 38.50,120, 41.151, 44.16, 45. 131 

punctularia: 34.23 (fejl f. punctaria. L:) 
punctularia Hh.:  se: punctulata Schiff. 
punctulata. Schiff. (punctula.ria Hh., scopularia. Thnhg.) :  12.102, 

13.73,140 (ved b·ykfejl som pendula.ria Hh.), 15.26, 21 .52, 22.35, 
58, 30.73, 40.50, 48.93 

pupillaria Hh.:  36.146, 43.146 
(fortsættes) 
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Største lager i Danmark af zoologiske 
præparater Lil brug ved u ndervisning er hos 

Konservator Chr. Aaboe Sørensen, Silkeborg 
V estergade 1 t 7 . Tlf. 297 

Vi leverer bl. a. følgende (alt i udstoppet stand og en del 
d eraf i vore l ovbeskyttede celluloid kasser) : Fugle, p attedyr, 
fisk, krybdyr, pad der, k rebs m. fl. samt kran ier, skeletter, 
kasser med bil ler og som merfugle t i l  unde1·vi sning, insekt
kasser, formalinpræparater a f  rødspættens, ålens og frøens 
udvi kling m. m .  m. 

Skal De købe ? -

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

Alt modtages til udstopning Forretningen grun d !. 1 884 

Den rigti ge, sammenfo l d el ige 
ketsjerring. Let og so l id ,  straks 
klar t i l  brug Kr. 7,-

Holger Leonild 
Frøbels Alle 1, Københ av n  F 

Tlf. Fasan 2702 

Indbinding af tidsskriftet 
Ring eller skriv t i l  mig, og jeg skal  
sende Dem prøvebi n 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  
H e llerupvej 10 . Tlf. H E  3795 v/ ARNE SØR E N S EN 

Insektkasser 
efter opgivet mål .  Spændbræfkasser Uied brætter e fter 
ø nske leveres i fineste, håndlavet u d førelse. - Skriv efter p risliste 

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



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

kØber og sælge•· 
naturhistorisk faglitteratur, tidsskrifter, leksika, ordbøger 
m. v. på alle sprog. 

Skriv Iil os J 

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

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

1899, 1901, 1908 og 1 9 1 9  er u dsolgt og af en del årgange er 
k u n  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 priller. 

Svend Lyngtved Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Bagsv. 1 793 
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Jylland : Overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, H asle. 
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Lepidopterologisk Forening : Viceinspektør P. L. Jørgensen, 
J. C. Schiødtes vej 10, København F. 

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


