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Indtryk fra et besøg på Ertholmene. 
Af C. M. Poulsen 

(Silkeborg). 

På Græsholmen ved ChristiansØ findes de eneste danske kolo
nier af alk og lomvie, og det har i mange år været mit store Ønske 
at gæste dette interessante sted. 

I juni 1955 deltog jeg i en ekskursion til området. Den var ar
rangeret af Dansk Ornithologisk Forening og ledet af mag. sc. 
B. LØppenthin, som på Naturfredningsrådets vegne havde fore
taget optællingen af Øens ynglefugle dette år. Der har i forvejen 
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Fig. l. Kort over Ertholmene. 

været publiceret en del om Øernes fauna, og bortset fra en almin
delig oversigt kan denne artikel kun bringe mit personlige ind
b-yk af den særprægede Øgruppe. 

Ertholmene ligger 18 km nordøst for Bornholm og består af 
to hovedØer, Clu-istiansØ 22 ha, Frederiksø 4 ha, og den ubeboede 
Græsholm p å  1 1  ha, foruden nogle mindre skær og holme, bl. a. 
Østerskær, der er Danmarks Østligste punkt. 

Øerne ejes af staten og sorterer under Marineministeriet I 
ældre tid var stedet et sb·ategisk vigtigt punkt i de evindelige 
krige. Helt tilbage i dronning Margrethes tid skal man have sys
let med planer om at befæste Øerne, men først Chr. d. V fik i 1684 
gjort alvor deraf. Samtidig ændredes betegnelserne til Christi
ansø og Frederiksø. I førtidige skrifter, bl. a. af Jonas Koldingen
sis i descdpt dan. p. 114, nævnes de to store Øer som Northolmia 
og Tuneta. 

Fæstningen har i de svundne århundreder flere gange været 
midtpunkt i voldsomme begivenheder og regnedes dengang for 
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Fig. 2. På klipperne alk og lomvie, og i luften sølvmåger og en· 
keJte sildemåger. 

omtrent uindtagelig. Også Tordenskjold har søgt ly her for at 
reparere sine sønderskudte skibe. Endvidere var her i en længere 
periode statsfængsel, der specielt husede politiske fanger, man 
ønskede isolerede (Dr. phil. Dampe, 1826-1842). 

Fæstningen nedlagdes igen i 1855, men man ser endnu nogle 
af de gamle, svære malmkanoner stikke deres sorte mundinger 
h·uende frem fra åbningerne i de solide murværker, der er af 
imponerende omfang og praktisk talt upåvirkede af tiden. 

Fig. 3. To lomvier letter. Fig. 4. Alkene spejder. 
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Christiansø har flere solskinstimer end det øvrige land, og 
mange for vore breddegrader sjældne planter vokser frit i klippe
revner og i de murhegnede haver, hvor morbær og figen kan 
modnes under åben himmel. Klipperne, de gamle fæsh1ingstårne, 
stejle b·appegader og hele lysvirlmingen her leder tanken hen på 
Middelhavets småØer. 

Fuglemæssigt er Græsholmen naturligvis af stØrst interesse 
som hjemsted for kolonier af sildemåge (Larus fusctts fuscus, 
Link), alk (Alca torda tonla Link.) og lomvie (Uria aalge inteT
media Nilss.) .  

Sildemågerne har sikkert haft rugeplads her i adskillige år, 
men blev først omtalt i 1925 (A r n e L a r s e n). Alk (born
holmsk: mule) og lomvie fandtes i slutningen af forrige århun
drede ynglende på Bornholm, hvor S o p h u s B a u d i t z så 
dem på Hammeren (»Dansk Jagttidende«, 1886) . Hvornår disse 
kolonier forsvandt, ved man ikke, men fuglene var borte fra 
denne yngleplads i adskillige år, før de fandtes på Græsholmen, 
alken første gang i 1925 af A r n e L a r s e n (pudsigt nok fandt 
mit besøg på øen sted på 30-årsdagen herfor, den 5/6). Lomvien 
konstateredes i 1928 (F i n n S a l o m o n s e n). Græsholmen 
blev i 1926 fredet som videnskabeligt reservat, og naturen selv er 
medvirkende til at bevare øen for uønskede gæster, Øens afsides 
beliggenhed og den stenede og bratte kystlinie, der i uroligt vejr, 
særlig ved sydøstlige vinde, gør al landgang omtrent umulig. 

Når man nærmer sig området, bemærker man snart det i dan
ske farvande sjældne syn af svømmende og dykkende alke og 
lomvier i sommerdragt Fuglene følges ofte på stribe, og tvinges 
de af bådens kurs til at lette, foregår flugten gerne lavt over van
det. Næ1mere kysten hilses man af flyvende sølvmåger (Larus 
argentatus argentatus Pont.) og sildemåger i stort tal. 

Er man kommet i land, og mågerne ved deres skrig melder 
fare, kommer alkene frem fra deres dybe redehuller for at danne 
sig et skøn over farens omfang (fig. 2), før de tager til vingerne. 

Lomvierne er mere trygge. Når man nærmer sig deres ruge
plads, kommer nogle frem og flyver bort (fig. 3), medens andre 
blot kryber længere ind i klipperevnerne. U n der optagelsen af 
fig. 5 kunne jeg inde i den mørke spalte se en række spejdende 
hoveder med blanke Øjne følge mine bevægelser. De stod i kø og 
ventede kun på, at jeg skulle forsvinde, for derpå omgående at 
genoptage rugningen af de store, pæreformede æg, der er an
bragt direkte på klippen eller på det i bunden af spalten tilfældig 
sammenhobede affald fra tidligere generationer. 

De på Græsholmen rugende lomvier var samlede nogle få ste
der, medens alkene kan findes spredt i dybe huler omtrent over 
hele Øen (fig. 6). Der er her ofte foretaget et lille tilløb til rede
bygning med nogle løse strå som underlag. 
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Fig. 5. Lomviernes æg i broget forvirring. Fig. 6. Alkens æg. 

Alkens æg er noget mindre end lomviens, gråligt, hvidligt eller 
gulligt i bundfarven og måler omkring 47X 75 mm. Lomviens ca. 
50X83 mm og er af men� varierende bundfarve. 

Når solens gyldne sh·ejf falder ned gennem åbningerne imel
lem stenene, omskabes det mørke hul til en hel Aladdinhule, hvor 
de skjulte skatte lyser i grØnne og sarte blå farvetoner, sløret af 
mørke, snirklede streger og pletter. Hvorvidt disse uendelige 
farvevariationer hjælper fuglene til at finde netop deres eget æg 
igen i den kaotiske forvirring, savner man endnu konkret viden 
om (fig. 5). 

Øens nordlige og vestlige del er græsklædt, og her findes en 
stor del af de rugende sølvmåger. Her sås talrige reder med 
stærkt rugede æg eller unger i forskellig stØrrelse. Det store op
bud af denne grådige fugl er en alvorlig fare for de Øvrige fugle. 
Herom vidnede adskillige tomme skaller af lomvieæg. Også en 
koloni af stormmåger (Larus canus canus Linn.) er udryddet, og 
sildemågerne forh·ængte til dale og græsarealer. Der rugede en 
del af disse fugle på den gamle pestkirkegård (fig. 7), hvor der i 
1685 blev begravet 38 ofre for koleraepidemien. 

På den græsklædte del af Øen findes også den stØrste koloni af 
ederfugle i Østersøområdet. De rugende hunner findes spredt 
overalt, hvor sten eller græstuer yder lidt læ og skjul. 

Der findes i Øjeblikket ca. 900 par, og at der også i ældre tid 
har været et betydeligt antal, fremgår af en gammel bestem
melse, hvorefter kommandanten på ChristiansØ havde krav på 
indtægten ved at lade dunene fra de forladte reder indsamle. 

Af let forståelige grunde frededes ededuglen derfor på denne 
Ø allerede i 1702. I en rejseberetning af R a w e r t s og G a r -
l i e b s (København 1819) siges: Den årlige indsamling af eder-
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Fig. 7. Pestkirkegården med en del af sildemågekolonien. 

dun kan regnes til 2 a 3 lispund, men for at kommandanten kan 
have denne indtægt, må Bornholm af sit fiskeri årligen tabe 
mange gange 3 lispund ederduns værdi. - Det har sikkert da 
været en almindelig opfattelse, at ederfuglen hovedsagelig 
levede af fisk. 

Hvis man på gmndlag af nutidige erfaringer fra Island, hvor 
man regner med dun fra 16 reder for at skaffe l kg urenset edet
dun, vil opstille et regnestykke over antallet af mgende eder
fugle, kan en mindre fremgang for kolonien fra 1819 til vore 
dage let konstateres. 

Det er ejendommeligt at bemærke, hvorledes ederfugle-hun
ner kan optræde med op til l5-20 ællinger, formodentlig »lånte« 
hos mindre påpasselige mødre. At de selv har kunnet klække så 
stort et antal er ikke sandsynligt. 

Det kan nævnes, at i » Christiansø's Beskrivelse« af C. H a r 
t e l (Aalborg 1809) fortælles der, at: >>anbringer man en stok i 
ederfuglens rede, har det til følge, at den vedbliver at lægge æg, 
indtil stokken er skjult, ved hvilken exercis den og skal tilsætte 
livet.<< -

Ganske interessant er det at bemærke, hvorledes der - hoved
sagelig i juni-juli - langs den bomholmske nordkyst opb·æder 
mange ederfugle-hunner med ællinger, klækkede på Ertholmene 
og derpå transporterede den lange vej over havet for at komme i 
relativ sikkerhed ved "fastlandet<<. Lokale fiskere fortæller om, 
at de har mødt sådanne emigranter midtvejs i farvandet med 
ællingerne på stribe efter sig. 

Meget få ederfugle har rede på selve Bornholm. På Frederiksø 
og ChristiansØ yngler også enkelte fugle. Således fandt jeg på 



6 

Fig. B. Ederfuglens tre æg yderst på skæret. 

den østligste pynt af sidstnævnte Ø, en stejl og knudret klippe ved 
Østerskær, en rugende ederfugl, der havde anbragt sin rede 
direkte på den golde ldippe (fig. 8) uden mindste skjul. Ved storm 
og højvande helt omgivet af brændingen. 

Nærmere land så jeg en spredt koloni af stormmåger - for
mentlig flygtninge fra Græsholm - og helt indenfor fæshlings
muren på de opstablede stengærder mellem haverne lå enkelte 
rugende fugle. 

Græsholmen er dog først og fremmest fuglenes ø. Efter de 
under besøget opgivne tal ruger der i år omkring 1500 p ar silde
måger, 2500 par sølvmåger, 900 par ederfugle, 600 par lomvier og 
godt 100 par alke. Over 10.000 fugle har altså deres hjem her, og 
det er tal, der må glæde enhver, som har interesse for de vingede 
skabninger. 
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Guldugler og gøgeliljer. 
Af Skat Ho.JJmeyer 

(Århus). 

På et møde i Aarhus Entomologklub i efteråret 1954 foreviste 
K. Søndergård en Plusia bractea F., som han havde fanget ved 
Saralyst lige syd for Arhus 19. juli 1954. Et fund af bractea er 
altid en begivenhed (se De danske Ugler, s. 310 f. ). Søndergård 
gjorde opmærksom på, at der sad noget aparte på dyrets venstre 
Øje; han havde prØvet at fjerne det ved præpareringen, men det 
sad godt fast, og så  havde han ladet det sidde. 

J eg skrev til dr. E. A. Cockayne om det og vedlagde en tegning 
af fænomenet. Han svarede, at det så ud som et pollinium af en 
gøgeurt (an orchid), og han føjede til, at i Skotland er det ofte 
the large butte1fly orchid, som bractea bærer pollinier af. røvrigt 
mente dr. Cockayne, at gøgeurten måtte kunne bestemmes. 

Fig. l. Hovede af Plusia bractea F. med pollinium af 
gøgelilje. Fors!. ca. lO X. 

Og dette ville jo være af interesse! :1vian måtte regne med den 
mulighed, at sommelfuglen var kommet langvejs fra; Plttsierne 
- gulduglerne - er distanceflyvere, og nogle arter vides at 
migrere (af danske arter gam:ma L., confHsa Stph. ,  vel også inter-
1'0gation:is L. (se F. F., 1938, s. 26, 156; 1939, s. 66)). Hvis gØge
urten ikke var nogen dansk art, kunne vi få at vide, hvor dyret 
muligvis var kommet fra. Og var det en dansk gøgeurt, ville vi få 
et tip om, på hvilken plante vi skal søge bractea. 

Jeg lavede nu en tegning under mikroskop og sendte den til 
Botanisk Museum i København. Dr. phil. Hagerup svarede om
gående, at der næppe var tvivl om, at det var et pollinium af en 
orchide. »Det er dog nok ikke af slægten gøgeurt (Orchis), der 
oftest bestøves af store fluer (Eristalis) .  Den lange stilk peger 
mod slægten Pla.ta.nthe·ra = gøgelilje = Butterfly-Orchid. Den 
dufter (som caprifolie) om natten og har en så lang spore, at kun 
en sommerfugls lange snabel kan nå honningen.« 

Nu så jeg mine egne Plusia.�rækker efter, og det viste sig, at en 
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festucae L. fra Jelling 17. juni 1930 og en pulchri1w Hw. fra Svej
bæk 27. juni 1951 havde lignende »prydelser« på Øjnene. Da jeg 
så dem i samlingen, kunne jeg godt mindes , at jeg havde speku
leret over dem, da jeg præparerede dem; men det var jo alminde
l ige sommedugle, og delfor havde jeg ikke tillagt det særlig 
interesse. Nu tegnede jeg også disse Øjne i samme forstørrelse: 
ca. 20X - og lod sagen ligge på mit skrivebord. 

Gøgeurterne er, som det hedder i Rostmps Flora, fremh·æ
dende eksempler på »entomofile<< planter. Støvkornene er hos 
nogle sammenklæbede eller sammenlænkede ved hjælp af et fint 
trådvæv. Disse støvmasser (pollinier) er i reglen forsynede med 
en klæbeski ve, der hænger fast ved det besøgende insekt, når det 
kommer for at suge honning. 

Professor Wesenberg-Lund giver (Fra Mark og Skov Il, s. 89) 
et par tegninger af disse pollenmasser på en blyantspids. Først 

Fig. 2. Plusia pulchrirw Hw. (t. v.) og Plusia festucae L. (t. h.). Begge med 
pollinium på øjet. Fors!. ca. 10 X. 

sidder de lodret; derefter drejer de sig ved indtØrring til vandret 
stilling og således, at de netop h·æffer den næste blomsts ar. 
Wesenberg-Lund føjer til ,  at »næsten hver eneste af disse vid
underlige blomster forholder sig i henseende til bestØvningen på 
sin særlige måde, og mange er tilpassede til ganske bestemte 
insekter.<< 

Jeg vidste stadig ikke, om sagen havde nogen videre interesse. 
Men på det første møde i entomologklubben i denne sæson for
talte Søndergård, at han i år (1955) igen havde fanget en bractea 
lige syd for Arhus (og i parentes bemærket også en confusa; 
begge på lys). Og så sendte jeg mine to sidste tegninger til dr. 
Hagerup, som atter omgående svarer, at »de sidste tegninger er 
så gode, at planten kan bestemmeS<< : 

»Polliniets l a n g e stilk og den s k æ v t s iddende klæbe
skive viser eentydigt, at det er af Platanthera. Hver blomst inde
holder 2 pollinier, hvis klæbeskiver har omh'ent samme afstand 
som dyrets Øjne og er anbragt således, at de nødvendigvis må 
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berøres, når dyret løfter hovedet efter at have dykket til bunds 
efter honning i den lange spores nederste spids. At klæbeski
verne fæstes på Øjnene skyldes, at disse er glatte i modsætning 
til hovedets behårede eller skælklædte partier, hvor pollinierne 
ikke kan hænge fast - lige så lidt som f. eks. et frimærke kan 
sidde fast på en pelskraves behårede side, men kun på dennes 
glatte steder (f. eks. en metallås). Den nedsatte synsevne hindrer 
ikke dyret i at finde blomsterne, da de om n a t t e n dufter 
voldsomt af »caprifolier«.« 

-Vi kender jo udmærket godt de hvide gØgeliljer Platanthera, 
selvom vi knap kender de to arter (chlorantha og bifolia) fra 

Fig. 3. Bakke-Gøgelilje, Piatanthera bifolia L. 

hinanden. Dog, det gør ingenting, hvad PZusia-jagten angår. Dr. 
Hagemp siger, at chlomntha er typisk for Østjyllands kalkhol
dige moræneler, mens bifolia gror bedre på sur hedejord. 

Når jeg stadig var i tvivl om interessen ved det hele, lå det i, 
at gøgeliljerne, efter hvad jeg mindes, står temmelig spredt. Det 
gælder på heden, og selvom der kan være en del planter f. eks. 
på en skovbakke med egekrat og kohvede (Melampy1'um) i bun
den, er der dog nogen afstand mellem planterne, som ikke op
munh·er særlig til sommerfuglejagt ved dem. 

Men nu skriver dr. Hagerup til mig: >>Det var værd at sætte 
nogle afskårne gøgeliljer i et natligt vindue f. eks. på  Mols og så  
se, hvem der reagerer på »lokkeduen«.« 

Dette sidste er jo en glimrende ide, og det skal da absolut for
søges i Skåde bakker lige syd for Århus, hvor vi nu ved, at bmc
tea har holdt til i de to sidste år. Desværre siger skov1ider dr. 
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Fig. 4. To af de omtalte guld ugler, Plusia pulchrina (t. v.) og P. festucae 
(t. h.). 

Ladefoged, at der ikke er mange gØgeliljer i skovene syd for Ar
hus . Men sagen har virkelig stor interesse for sommerfuglesam
lere! 

Og det har den åbenbart også for botanikere! Vi er jo altid 
ængstelige for at vove os ind på hinandens områder, for vi tror 
altid, at de andre ved alting i forvejen. Men hør her, hvad dr. 
Hagen1p skiiver til mig: 

,, I Danmark har i n g e n set bestøvning af hverken Orcl1is 
eller Platanthera, skønt disse stedse er rigeligt bestøvede. Rime
ligvis foregår det om natten eller tidligt om morgenen? En  
>>vågen« entomolog kunne ret let gØre spændende og  værdifulde 

opdagelser i naturen. Ivlåske vil De lade denne opfordring gå 
videre til Flora og Fauna.« 

Ja, i sandhed! Og om mine tegninger vil jeg blot sige, at brac
tea og pulchrina er set fra oven, festucae fra neden - det er den 
oprullede snabel, man ser til venstre (den har jeg ikke gj01t mig 
videre umage med!). Den hvide plet på Øjet er vist klæbeskiven, 
som har sat sig meget grundigt fast. 

Dr. Hagerup fortæller, at han på Færøerne har set Plettet 
Gøgeurt blive bestøvet af fluen Eristalis intricarius, der ivrigt 
sØgte at »gnide søvnen af Øjnene<< med forbenene. Og, siger han: 
>>alle Deres vågne samlere bør kigge deres >>ugler<< i Øjnene efter 

rester af pollinier<<, 
Jeg har set mange af mine andre ugler efter, men ikke fundet 

flere pollinier. Vi ved, at Plusierne er ivrige blomsterbesøgere, 
men de flyver til mange andre blomster foruden gØgeurter. Om 
bra.ctea siger R. South (The Moths of the British Isles) :  >>Som alle 
medlemmer af denne gruppe holder den af blomster, og den er 
ofte taget på kaprifolieblomster, selvom alle slags blomster, ned 
til den lave Viola conw.ta, har tiltrækning for den<< . 

1tlen skulle Plusierne virkelig være de eneste sommeifugle, 
som bestØver gØgeliljer? 

- Til sidst en varm tak til dr. Hagerup for hans interesse og 
oplysninger. En tak til min gamle ven dr. Cockayne og en kom
pliment til Søndergård. 
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Lilleåsystemets Colymbetiner. 
M Bent Madsen 

(Bendstrup pr. Hjortshøj). 

With nn English Summnry. 

l. Indledning. 

I 1953 påbegyndtes regelmæssige indsamlinger over hele Lille
åsystemet. I den forløbne tid er der taget ca. 250 prØver, der om
fatter alle dele af det lavere dyreliv. Der skulle nu være grundlag 
for at påbegynde en sammenfatning af resultaterne. Colym
beUnae er ikke særlig rigt repræsenteret i prØverne, men dens 
arter er tilsyneladende meget stedegne og afhængige af forskel
lige biotoper; derfor mener jeg, at trods et relativt ringe individ
antal er det muligt at stille visse retningslinier op for udbredelsen 
i Lilleåsystemet 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at bringe min gamle 
lærer, lektor Høyer, min hjerteligste tak for de talrige. råd og op
muntringer, jeg har fået i forbindelse med mit arbejde. 

Lilleåen (fig. l) udspringer i Bjørnekær ved Lading og løber i 
en tunneldal til Risb·up. Herfra og til udløbet i Gudenå løber den 

.- t uuue 

5 km, 

LILLEÅ- SYSTRI.!ET 

Lading LilleA 

Fig. l. Kort over Lilleå·systemet. 

I 

Håru.p 
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Fig. 2. Arternes talmæssige forekomst. 

i en smeltevandsdal, Lilleådalen, på hvis terrasser den jyske 
længdebane går. Aen er gennemgående roligt flydende, og bun
den varierer fra stenbund til mudderbund. Ved udløbet er dyb
den op til 2 meter. RØnbæk og SpØrring å har ført smeltevand 
fra den Østjyske israndslinie ud i Lilleådalen. Et tilløb til Spør
ring å, bæk gennem Todbjerg mose, er meget langsomt flyden
de; dyrelivet heri er præget af stillevandsformer; bunden er tØr
vemudder. I nærheden af Tåstrup eroderer SpØrring å stærkt og 
har nogle imponerende slyngninger. Dyrelivet i de talrige mæan
dre, der er her, er ikke medtaget i oversigten, idet undersØgelsen 
kun gælder rindende vand; det er jo helt andre betingelser, der 
råder her. Granslev å og Voremølle å løber i smeltevandsdale; 
bunden i dem begge er gruset. Af typiske skovbække er der Kvit
bæk i Norringure skov, hurtigtløbende med stenet bund (fig. 5). 

2. Arternes talmæssige forekomst. 

Den danske Colymbetinae-fauna udgør 40 arter (West 1942 og 
1946), og af disse er de 13 fundet i Lilleå-systemet, hvor deres 
talmæssige forekomst fremgår af fig. 2. Kurven er fremkommet 
ved, at det sanilede antal imagines er sat til 100 %, og så er hver 
arts o o og <j} <j) regnet ud i% heraf. Larver er ikke medtaget i den 
statistiske oversigt. Man ser tydeligt, at der er fire arter, der do
minerer; de udgør tilsammen 92,6 %. Det er Platam.bus maculatus 
L., Agabus gutta.tus Payk., A. paludosus L. og Ilybius fuligi
nosus F. 

Det er bemærkelsesværdigt at se, hvorledes Ilybius fuliginosus 



13 

er så  dominerende i åen. Den er iflg. W e s t 1942 ikke typisk 
strømart som de h·e andre, og B e r g (1948) har den kun fra 
Brødebæk ( >>scarce occurrence«). 

I fig. 3 er gruppen, der indeholder de fire dominerende arter, 
stillet op efter hyppighed i forskellige vandløbstyper. Der er stil-

SMAA BÆKKE S�ØRRE BÆKJ<E AAF.R 

P. maculatus 

A. guttatv::: 

A. paludosus 

J. fuligincsus 

Fig. 3. De fire dominerende arters forekomst i forskellige vandløbstyper. 

let h·e typer op: Små bække (fig. 4), op til !f m brede, større 
bække (fig. 6), fra lf-2 m brede, og åer (fig. 7), over 2 m  brede. 

Arterne er så  talt op fra de forskellige vandløbstyper og indsat 
i et diagram (fig. 3). 

Dominerende i små bække er Agabus guttatus Pay k. og A. pa
ludosus L. , i større bække er Platambus maculatus L. og tildels 
Ilybius fuliginosus F. dominerende. I åerne er Ilybius fuliginosus 
F. derimod dominerende samtidig med, at Platambus maculatus 
L. har samme forekomst som i større bække. 
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Tabel l. 
De fire dominerende arters talmæssige fordeling ovet· året. 

Måned . . .  I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 

d' o o o 3 10 11 8 8 4 o o o 
Piatambus 

Q o o o l 3 11 5 5 2 o o o 
maculatus L. l. l o o o 4 o o o o o o o 

Agabus d' o o o o o o o 3 o o o o 
guttatus Q o o o 2 o o 2 7 1 o o o 
Pay k. l. o o o o o o o o o o o o 

rJ o o o 1 3 1 o 6 o 1 1 o 
A gab u s 

Q o o o 2 8 o 3 7 o o o o 
paludosus L. l. o o o o o 1 1 2 o o o o 

Ilybius rJ o o o o o 2 2 16 6 o o o 
Juliginosus Q o o o o o 4 10 28 6 o o o 
F. l. o 1 o o o o o o 10 o o o 

3. Udbredelse. 

En faunistisk undersøgelse vil altid, som bl. a. påvist af C a r l o 
J e n s e n 1951, være behæftet med mangler. Da Lilleåunder
søgelsen er blevet udført som fritidsarbejde, og transportmulig
hederne har været begrænsede, har det været umuligt at besøge 
alle systemets dele til alle tider af året. Der vil blive store huller, 
især i !arvematerialet, da larverne ofte kun forekommer en kort 
periode. Ligeledes vil de let tilgængelige lokaliteter blive besøgt 
oftere, f. eks. på en aftenekskursion, end de sværere tilgængelige; 
konsekvensen heraf bliver, at de arter, der findes på de først
nævnte lokaliteter, bliver for dominerende i det statistiske ma
teriale. 

I det følgende får hver art en kort omtale. Der bliver givet en 
oversigt over lokaliteter, hvor arten er fundet, samt eventuelle 
biologiske oplysninger. 

Platambus maculatus L. 
Lilleå: Hinnerup, Hadsten, Laurbjerg, udløb; Rønbæk ved 

GrundfØr; SpØrring å: Hårup, Tåshup, Selling; bæk i Todbjerg 
mose; Vissing bæk; Faurskov bæk; Voremølle å v. Bidsh·up; 
Granslev å i Haurum skov. 

Alten er en af de mest udbredte og almindeligste i Lilleå-sy
stemet, den h·æffes lige fra små bække til Lilleåens nedre løb, 
både på sand- og tØrvebund. I Suså er den bl. a. truffet i »upper-
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Fig. 4. Rønbæk s. f. Grundfør, med Fig. 5. Kvitbæk i Norringure skov, 
strømmen. mod strømmen. April 1954. 

middle-lower courses«, alle steder »scm·e occurrence<<. (B e r g, 
1948). 

Iflg. W e s t 1942 forekommer imago fra juni til oktober. Fra 
Lilleå foreligger enkelte eksemplarer fra april og maj, således 
21. 4. 54 28 l <j), l. 5. 55 1 8 (4 larver), 18. 5. 55 9 8 l <j), Tidligste 
fund i Suså 27. 5. (B e r g 1948). Trods eftersøgning er det ikke 
lykkedes at finde puppen; sandsynligvis har forpupningen i 1955 
fundet sted i første halvdel af maj, idet jeg l. 5. i bæk i Todbjerg 
mose fandt flere larver, men kun l 8, mens eftersøgning 18. 5. 
gav flere imagines og ingen larver. Dette stemmer også overens 
med W e s t 1942. 

Agabus gu.ttatus Payk. 
SpØrring å: Hårup, Ejdsvadbro (l <j}). 
Knyttet til bækkenes Øvre løb. Jeg har flere fund fra drænled

ninger, således fandtes i vinteren 1954-55 flere eksemplarer 
svømmende i lukket drænbrønd. Ved gården Engvang er arten 
almindelig i en ca. 50 cm dyb brØnd, der er i forbindelse med 
en konstant vandførende ledning. 

Iflg. W e s t 1942 forekommer imago maj-juni og oktober
november. Mit tidligste fund er 22. 4. 54, SpØrring å v. Hårup. 
Fundene fra drænledningerne ser jeg bort fra. 

Agabus bipustu.latus L. 
Lilleå: Hadsten; SpØrring å: Hårup; bæk i Todbjerg mose; 

Vissing bæk. Larve fundet 6. 8. 

Agabus paludosus L. 
Lilleå: Ristrup, Hinnerup, Hadsten, Laurbjerg; SpØrring å: 

Hårup, Ejdsvadbro; bæk i Todbjerg mose; Nibæk; Astrup bæk; 
Folby bæk; Granslev å v. udspring. 
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Fig. 6. Granslev å v. Pøt Mølle, med Fig. 7. Lilleå n. f. Hadsten, med strøm· 
strømmen. April 1954. men. Marts 1954. 

Arten er udbredt over hele åen, men har sin absolut største 
forekomst i bækkenes Øvre løb, hvor den kan forekomme sam
men med Agabus guttatus Payk. . Det samme gør sig gældende i 
Suså (B e r g 1948); her forekommer den i Tingerup Tykke (com
mon occurrence) og i Tuel å v. Frederikshåb (scarce occurrence). 

Iflg. W e s t 1942 forekomst april-juni, september-november. 
Fra Lilleåsystemet foreligger flere fund af imagines fra juli og 
august. 

Larver er fundet 26. 6., 4. 7., l. 8. og 9. 8. 

Agabus a.lfinis Payk. 

Af denne art foreligger kun et enkelt fund af en 8 fra bæk i 
Todbjerg mose (7. 4. 55). 

Agabus Sturmi Gyll. 
Alle fundene stammer fra bæk i Todbjerg mose. Seneste fund 

29. 11 .  53 (l S!), tidligste l. 5. 53 og l. 5. 55. 

Ilybius fenestratus F. 
Vissing bæk; bæk i Todbjerg mose. 

Ilybius Juliginosus F. 
Lilleå: Hadsten, Lerbjerg, Laurbjerg, udløb; SpØrring å: Hå

rup, Ejdsvadbro; bæk i Todbjerg mose; Vissing bæk; Faurskov 
bæk; Granslev å v. udspring. 

Sammen med Platambus macu.latus er det den dominerende 
art (32,3 %) . Den er udbredt over det meste af Lilleåsystemet og 
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forekommer ofte sammen med Plata:mbus maculatus L. Dog er 
den i højere grad knyttet til de lidt større åløb. 

Larver fundet 26. 9. og i vinterhalvåret (l stk. i februar) . 

r 
" 

* ( ' 

SJ.,..,. 

Fig. 8. Udbredelsen af P. macutatus (e) og A. paludosus (X). 

r 
" 

Fig. 9. Udbredelsen af l. Juliginosus (e), I. obscurus (X) og A. guttatus (.). 
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Ilybius ater De G. 
Forekommer i bæk i Todbjerg mose. 

Ilybiu.s obscurus Marsh 
Voremølle å v. Bidstrup; bæk i Todbjerg mose. 
Larver fundet 7. 4. og l. 5. 

Ilybius guttiger Gyll. 

l S? fundet i bæk i Todbjerg mose. 

Rantus exoletus Forst. 
Kun et enkelt fund (S?) i bæk i Todbjerg mose. 

Colymbetes fuscus L. 
Et larvefund 6. 8. 54 i SpØrring å v. Ejdsvadbro. 
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Summary. 

The Colymbetinae of the Lille&-river. 

The Lilleå-river is a watersystem in the east Jutland in connection with 
the Gudenå-river. During the last three years systematical investigations 
have been made there, and the present paper, discussing the Colymbetinae, 
is an outemne from this. 

The frequency of the species is shown in fig. 2. The curves result from 
defining the total number of o o and S? S? as 100 %, and the frequency of 
each species has been calculated from this. There are four dom.inant species. 

Table l shows the distribution of these four species over the whole yea.r. 
Fig. 3 shows the association of the four dominant species with different 

types of streams: small brooks, higger brooks, and rivulets. 
The dish·ibution of the most common species is on the maps, figs. 8 and 9. 
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Ny storsommerfugl for Danmark. 
Spinderen Gluphisia crenata Esp. 

Af Gr. ]orgensen. 

En han af denne art blev taget på  kviksølvlys i ,, Mellemsko
ven«, Falster, den 17. 7. 1955 - en aften med god flyvning. Eks
emplaret er helt, med tydelig tegning, men ikke friskklækket Det 

har en karakteristisk gulbrun bestøv
ning i mellemfeltet, som udelukker 
forveksling med en lille D. chaonia. 

Om udbredelsen skriver Spuler: En
keltvis i Cenb·aleuropa, det sydlige 
Skandinavien (Sydnorge, Sverige, Fin
land), de russiske ØstersØprovinser, 
Norditalien, Bukovina, Østasien. -

South skriver: 3 eksemplarer i Sydengland fra 1800-tallet, heraf 
en larve i august. I et brev til Fyns Lepidopterologiske Selskab 
skriver hr. Warnecke, Hamburg: »Crenata er i 1948 overraskende 
opb·ådt en række steder i Midt- og Sydtyskland. Da den også er 
fundet i Sverige (og såvidt jeg erindrer også i de senere år), måtte 
den fonnentlig også kum1e findes i Danmark.<< 

Larven beskrives som grØn med en hvidlig, gult begrænset 
sidelinie og nogle røde, hvidkærnede pletter på forreste og bage
ste led. Den lever på poppel og bævreasp sommer og efterår, 
hvor den spinder sig ind mellem bladene for at falde til jorden 
med løvfaldet. South nævner, at der mod syd tales om to kuld, 
der giver imago henholdsvis april og juni-juli. Flyvetiden angives 
i Øvrigt til april-juni. 

SorØ, februar 1956. 

Summary. 

G�uphi.s-ia crenata Esp. (Lep. Bomb. Notod.). The first Danish find of this 
rarity is a o from Falster July 17. 1955 on a m. v.-lamp. 

Om fund af crenata i Hamburgegnen se Bombus 1948, s. 214, og Mit
teHungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft 1948, s. 57. I Øvrigt om
tales arten i Skat Hoffmeyer: De danske Spindere, s. 37, og af P. B. M. Allan 
i A Moth Hunter's Gossip, s. 200-202. De engelske fund er fra 1839, 1841 og 
1853; men Allan mener, at arten stadig lever i England. Red. 
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Mindre meddelelser. 

Løjen paa Bornholm. I »Flora og Fauna« (1955, Hæfte 3) har Lektor 
Larsen givet en udførlig •Oversigt over Bornholms plante- og dyælivc. Heri 
angives det som paafaldende, at visse Arter Ferskvandsfisk mangler paa 
Øen, nemlig Brasen, Flire, Rudskalle, LØje, Elrits, Knude (Ferskvands
kvabbe) og Hork. - Nu er det jo set før, at det negative Bevis kan være 
skrøbeligt, og den Mulighed skulde altsaa foreligge, at een eller flere af disse 
Arter i Virkeligheden forefindes, men hidtil ikke er blevet præsenteret for 
Videnskaben. Og mere end det - for LØjens vedkommende gælder det, at 
Arne Larsen har overset en Meddelelse i Ferskvandsfiskeribladet (1930, 
Sd. 160) om, at et hanligt Exemplar paa 13,1 cm blev taget af FoiTetnings
fører og Fisker Georg Kruse, Snogebæk, i Ruse i Hundsemyre den 21. Okto
ber 1930; det blev indsendt til Biologisk Station. Sjælden har den nok været 
i Hundsemyre, for Georg Kruse, som havde fisket i Søen i c. 30 Aar, havde 
ikke før bemærket LØjen her, og han var en god Iagttager. Dette fremgik af, 
at han tidligere (1925) havde fanget en LØje i Ruse nær Snogebæk Havn, 
altsaa i det brakke Havvand, og havde indsendt Fisken, som han ikke 
kendte, til Biologisk Station (Ferskvandsfiskeribladet, 1925, Sd. 165). At der 
ikke er langt fra det sidstnævnte Fangststed til Udløbet fra Hundsemyre, 
skal blot nævnes. - I den •Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om 
Bornholms Zoologi•, som Arne Larsen har givet i •Bornholmske Samlinger• 
(30. Bind, 1945), har han den sidstnævnte Litteraturangivelse med, men har 
overset den fra 1930, og derved er LØjen kommet med blandt de Fersk
vandsfisk, som mangler paa Bornholm. Men den er altsaa i 1930 taget i 
Hundsemyret C. V. Otterstrøm. 

Aplecta nebulosa Hfn .. I uglebogen s. 103 anføres, at vore danske eksem
plarer kun varierer lidt, fra hvidgTåt til mørkere. 

I Langers index er anført 19 meddelelser om nebulosa i FLORA OG 
FAUNA gennem årene, men i alle disse notater er der kun noteret finde
sted, aldrig ejendonuneligheder ved de fundne dyr. 

Udenfor vore grænser findes f. bimaculosa Esp., en helt mørkegråpudret 
form med varierende tegning; den omtales hos Lempke s. 318 og er også 
fundet i Sverige (Sv. Fjarilar, s. 124). 

I England (Chesire, Lancashire og South Yorkshire) optræder helt s01te 
eller sortagtige former. South afbilder var. robsoni Collins og var. thompsoll'i 

Arkle; den første har grå frynser og tydelige linier på mørk baggrund, mens 
den sidste har hvide frynser og lysere mærker på næsten ensfarvet mørk 
bund, kun ribberne er helt sorte. Lempke omtaler kun var. robsoni og ken
der den ikke i sin typiske form fra kontinentet. 

Nu er de mørke former fundet i DanmaJ:k. Som fotografiet viser, er der 
en jævnt glidende skala fra de to normale grå øverst til venstre over ru-. 3 
til de to øverste i højre række. Det nederste dyr i højre række har slet 
ingen lysegrå skæl, kun sorte og mørkegrå. 
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Nr. 4 og 5 må efter ovenstående kunne kaldes f. bi:maculosa, mens nr. 6, 
der er meget mørk med tydelige linier og mørke frynser (med ubrudt sort 
delingslinie), må kaldes var. mbson.i Collins. 

Alle seks er taget på sukkerlokning den 10. 7. 1955 i det gamle egekrat 
ved Kærgaard Plantage vest for FilsØ i Vestjylland. På hvert smørested var 
der flere nebulosa, men jeg tog kun disse seks. Nr. l er en o, resten er S? S?. 

Der var også andre gode dyr derude, deriblandt Cemm fnrcula. Cl., 
Cocltlidion. li:macodes Hfn., Panthea coenobita Esp. (mange), Mesoeuxa. 

lydia Cr., T1·ichoclea. albicolon. Hb., Hyphilare littoralis Cmt., Hadena sor

d-ida Bkh. f. engelharti, Rhodost·rophia ·rribical'ia Cl. med mange variationer i 
det røde, Cos!fmbia querci.m.ontaria Bartelb., Chesias ru.fata F., Atd!fpe 

hastata L. og Callix sparsata. Tr. Ove Høegh-Guldberg. 

Nogle Rødbeniagttagelser (Tringa totanus (L.)) i det sønderjydske Vade

hav. Der skal her gØres opmærksom på, at de Rødben, der opholder sig i 
Vadehavet ved RØmØdæmningen omhing midten af juli, væsentlig gØr et 
lysere indtryk end de Rødben, man møder på ynglepladsen herhjemme. 
Fuglene synes på den tid åbenbart mest indstillet på en rastetilværelse; ved 
ebbe fom·agerer de spredt ud over ebbesh·anden i små eller større grupper, 
og ved flod søger de mere samlet ophold på hØjere beliggende, tørre steder 
især på fastlandsbredden. På et engstykke her iagttog jeg således ca. 200 
i flok under flod den 13. 7. 1952 og ca. 250 den 16. 7. 1953. Så vidt jeg 
kunne se, var det praktisk talt allesammen gamle fugle og af den omtalte 
lysere fremtoning. Fuglene gør sammenholdt med Rødbenen, som den 
almindeligvis fremtræder hos os, indtryk af at være nok så haftige og ikke 
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blot lysere på undersiden, men også på oversiden, der iØvrigt synes at falde 
i en mere varm brunlig tone. 

Hos en Rødben, jeg fik på nært hold på nævnte englokalitet den 16. 7. 
1953, sås på oversiden et eller to lysere (fældede?) felter. En anden Rødben, 
jeg havde for Øje sanm1e dag ved Rømødæmningen, befandt sig Øjensynligt 
i en dragt, der var meget lig vinterdragten (efter W i t h e r b y : The 
H andbook og British Bh·ds, IV, pl. 1 18, p. 308). En Rødben i lignende dragt 
iagttog jeg forøvrigt på stranden ved Brunsnæs Hage, Flensborg fjord, 
aftenen den 24. 7. 1952. Denne fugl var just kommet til Østfra og forsvandt 
noget efter vestpå. Olaf Behrends. 

Heodes virgaureae L. ab. onka Fruhst. Den 7. 8. 1955 fangede Axel 
Andersen et meget fint exemplar af denne albinistiske aben-ation i Sønder
skov ved Kattehale Mose i nærheden af Lillerød i Nordsjælland. Dyret flØj 
om blomster med talrige normale stykker. Der er ikke det ringeste rødt på 
oversiden; kun med god vilje kan man skelne et svagt gulligt skær over de 
rent cremefarvede vinger, hvis sorte indfatning er ganske normal. Det 
bidrager yderligere til at ejendommeliggøre dyrets udseende, at undersid�ns 
sorte pletter skinner igennem på den lyse overside. En afbildning af denne 
sikkett særdeles sjældne aben-ation ville ikke give bedre indtryk end beskri
velsen: alt rødt erstattet af cremehvidt. 

Delvis albinistiske exemplarer er velkendt blandt ildfuglene, især hos 
Lycaena phlaeas L. I Flora og Fauna omtales to steder sådanne stykker af 
virgacumae, af biskop Hoffmeyer 1913, som skriver : ·Af nogle af vore almin
deligste Dagsommerfugle (Kejserkaaben, Argynnis paphia, Ildfuglen, Chry

sophanus virgaureae o. a.) optraadte enkelte Stykker med større eller mmdt·e 
hvidlige Partier paa Vingerne; Grunden hertil er maaske at søge i den varme 
og tØtTe Sommer • (juli 1911). Det er jo en fom10dning med perspektiv! 
Omtale nr. 2, med illustrationer, står i årg. 1949, hvor Sigfr. Knudsen afbil
der et af exemplarerne fra 191 1  og desuden en hun fra Plejelt på Sjælland, 
fanget 1906 af P. R. Larsen. 

Hvad aberrationsnavnet angår, omtaler Seitz Fmhstorffer's onka således : 
• . . .  individer, hvis overside er meget bleg, gullighvid, stærkt skinnende, 
svarende til ab. schmidt-li af phlaeas• .  Dette passer smukt på Axel Andersens 
exemplar, som finderen velvilligst har foræret mig. Det står nu i min samling. 

Summat-y: A specimen of Heades virgaureae L. ab. onka Fruhst has been 
taken by Axel Andersen at Sønderskov in North Seeland on Aug. 7th, 1955. 
It is completely albinistic, insofar as all red is replaced by a glossy creamy 
white. T. W. Langer. 

Flere fund af gedehamserede i bogbind. I »Flora og Fauna«, 60. årg. 
1954, p. 137-41, meddelte jeg et fund af rede bygget af Odynerus parietinus 

i et bogbind. Reden, som var meget velbevaret, stammede fra Århus og var 
det første eksempel på denne ejendommelige byggemåde kendt fra Dan
mark. 
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En formodning om, at • boghvepsen • skulle vise sig at være mere almin
delig, fandt hurtigt sin bekræftelse, idet Natw·historisk Museum i sidste 
halvdel af 1955 modtog to reder fra bogbind. 

l. Rester af ødelagte celler med puppehylster af fluer, som åbenba�t har 
snyltet på redens gedehamselarver. Celleantallet kendes ikke. Reden blev 
fundet i AbyhØj ved A.rhus. 

2. En stærkt ødelagt rede med antagelig 8-9 celler. 2-3 ret store larver 
fulgte med. Fundet i Skanderborg den 19. 12. 1955. Poul Bondesen. 

Ipimorpha retusa L. i antal. De to Ipimmpha-arter regnes ikke for almin
delige her i landet. På Rorsens-Skanderborgegnen har vi dog jævnligt taget 
I. subtusa ved kviksølvlyset, mens I. ·retusa har glimret ved sin fraværelse 
indtil i år (1955). Den 13. august havde jeg stillet mit lys op ved sydenden 
af Tebstrup Sø, hvor der er et lille mosedrag. Her kom ·retusa, 8 stk. til lys 
og l på sukkerlokning. Tilflyvningen va�· jævnt fordelt over hele aftenen. 

Den 17. 8. va�· jeg deroppe igen sammen med Høegh-Guldberg. Til trods 
for, at vi lyste 2 steder, fik vi dog kun tilsammen 4 stk., måske fordi aftenen 
var ret kølig; men det kan også skyldes, at vi havde anbragt os for langt fra 
pilebusk ene. 

Et tredje forsøg blev gjort den 19. 8. Denne gang bmgte vi kun petromax. 
Der kom ingen retusa til lagenet og heller ikke på sukkerlokningen. Der
imod viste det sig, at vi kunne opsøge dyret mellem pilebuskene, hvor det 
fløj rundt. Navnlig havde H-G. held med denne gode, gamle form for som
merfuglejagt. 

Vi ha�· ialt fanget 22 stk., heraf 12 på kvartslys, l på sukkerlokning, og 9 
blev ketsjet mellem pilene. Jeg har det indtryk, at den ikke fjerner sig ret 
langt fra sin væ1tplante, der her er Femhannet Pil. Hvis vi oftere jagede på 
den slags lidt kølige lokaliteter med ketsjer og petromax, ville vi måske hyp
pigere fange den. Eller har dyret muligvis haft særlig gode udviklingsmuJig. 
heder i sommeren 1955? G. Dam Jeppesen. 
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Anmeldelser. 

Eugenie Clark: Spydfiskeri i h'e oceaner. 196 sider. 10 plancher med 
36 fotografier. 17 tegninger i teksten. Pris hft. kr. 19,50. Grafisk forlag. 
1955. 

Forfatterinden, der er af japansk-amerikansk afstamning, fortæller let og 
levende om, hvorledes hun fik interesse for fisk og blev uddannet til fiske
specialist ved amerikanske universiteter og havbiologiske laboratorier. Hun 
beskriver sine erfaringer med hensyn til spydfiskeri og andre fiskemetoder 
i Atlanterhavet, Stillehavet og Rødehavet. Skildringer af de mennesker, vi
denskabsmænd og indfødte fiskere, hun har arbejdet sanm1en med, veksler 
med beretninger om spændende oplevelser på havbunden. !vlen bogen giver 
mere end dette. Den indeholder tillige mangfoldige oplysninger om fiskenes 
adfærd. Bl. a. beskrives forfatterindens forsøg med seksuelt isolerende me
kanismer hos sværddragere og med synsbetinget adfærd hos kutlinger. Både 
rejsebogsentusiasten og den biologisk interesserede vil have glæde af 
Eugenie Clarks bog. E. N. 
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R. Stemer & K. Curry-Lindahl: Natm- på bland. 356 sider. 235 text
figm-er. 4 tavler med i alt 7 farvefotografier. Pris sv. kr. 54,00. Bokfiirlaget 
Svensk N atm-. Stockholm 1955. 

Af den svenske landskabsserie, hvoraf tidligere enkelte bind har været 
omtalt her i F. & F., foreligger nu Natur på bland. Dette bind er som 
seriens øvrige et grundigt og smukt arbejde. De mest kendte blandseksper
ter beskriver Øens natur, klima, plante- og dyreverden. Vegetationen, fug
lene og insekterne er særlig grundigt behandlet. Der findes en indholds
fortegnelse, men register mangler, hvilket ikke tit nok kan påtales som en 
stor ulempe. Dette gælder ikke mindst for den foreliggende bog, hvor der 
omtales så mange stednavne, planter og dyr. Bogen er rigt og smukt illu
streret med fotografier i stort format, tegninger og kortskitser. Desuden er 
der tavler med fremragende godt reproducerede farvefotografier. For en 
dansk naturven er bogen en oplevelse. Et besøg på Øen må være det i endnu 
hØjere grad. E. N. 

Svend Dahl: Den danske strand. 160 sider. 240 figurer. Pris hft. kr.  22,50. 
Rosen�ilde og Baggers forlag. 1955. 

Under pseudonymet :Magister M. A. Ris udsendte rigsbibliotekar Svend 
Dahl i 1930 l.  udgave af nærværende bog. I adskillige år har den været 
udsolgt, men er nu kommet i en revideret udgave ved Klavs Vedel og 
Thorkild Holm. Billedstoffet er blevet noget forøget, en del nye ting er 
taget med, og adskillige ændringer af både faglig og sproglig mt er fore
taget. Bearbejdelsen har betydet en nærmere tilpasning til undervisnings
formål. Dog savner man en mere præcis beskrivelse af de forskellige kyst
formers dannelse, ligesom man også studser over, at Darunarks kystlinie 
reduceres fra de i geografibøgerne omtalte 7000 km til blot 4500 km. Men 
alt i alt er bogen med sin righoldige litteraturliste og sit fyldige register 
den ideelle lejrskolebog for ældre elever samtidig med, at den er en værdi
fuld håndbog for alle, der holder af at færdes langs den danske strand. 

E. N .  

N .  Tinbergen: Fugle i kikkerten. 100 sider. 81 figurer. Pris kr. 13,50. 
Hirschsprungs forlag 1955. 

Foran mig ligger en fuglebog af en helt anden slags end de sædvanlige, 
en bog, der uden forbehold kan anbefales på det bedste. Dens formål er 
at gØre den, der holder af fugle, til en virkelig aktiv fugleiagttager. I korte 
kapitler fortæller forfatteren om alle de ting, det er morsomt og værdifuldt 
at iagttage. Her skal blot nævnes fuglenes sanser, deres måde at finde føde 
på, deres parringslege, redebygning, pasning af unger og mindst tyve andre 
emner. Han slutter med en anvisning på, hvordan man selv kan tage fat, 
bygge iagttagelsesskjul, benytte kikkert, fotografiapparat og skitseblok. 
Bogen er rigt forsynet med forfatterens egne fotografier og stregtegninger. 
Sidstnævnte er ofte de mest oplysende. E. N .  
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].-G. Hehncke u. H. v. Lengerken: Handbuch der Zoologie. 6. bd.  7,  

s. 657-752. 1955 og 6. bd.  8,  s. 753-824. 1955. 220 fig. Pris hhv. DM 
42,00 og DM 36,00. Walter de Gruyter & Co.,  Berlin. 

l. 7. og 8. levering af den tyske håndbogs 6. bind fortsætter dr. W. Schna
kenberg sin grundige gennemgang af fisk (se F. & F., 1955, s.  78). De til 
huden hørende organer afsluttes her med en beskrivelse af lysorganer og 

deres betydning. Derefter fortsættes med den indre bygning: skelet; for
døjelseskanal, åndedrætsorganer og ekskretionsorganer. Til den anatomiske 
beskrivelse slutter sig meget værdifulde fysiologiske afsnit. Illustrations-
materialet IPeget smukt og oplysende. E. N .  

Erik Dahl: Havet och livet. 416 sider, 107 fig. Pris sv. kr. 26.50. L. Hoker
bergs Bokforlag. Stockholm 1955. 

At shive en god bog om det vældige emne, der hedder havet, dets natur, 
dets dyre· og planteliv o. s. v. ,  kan kun gØres af en videnskabsmand, der sam· 
ti dig er noget i retning af en joumalist. Docent Erik Dahl fra Lund har præ· 
steret kunststykket med den foreliggende bog, der er lige så grundig og sag
lig korrekt, som den er godt disponeret og velshevet. 

Oceanografi og marinbiologi er videnskabsgrene i så rivende udvikling, 
at det kan knibe selv for fagmanden at følge med. Det er derfor impo· 
nerende, i hvor høj grad det er lykkedes forfatteren at omtale selv de nyeste 
resultater, f. eks. inden for dybhavsgeologi (de op til 50 m lange sediment
propper), planktonundersøgelser (med radioaktivt kulstof) og korah·evs· 
boringer (Bikini). 

De sidste 75 sider er helliget et interessant kapitel • havet og mennesket • ,  
der bl. a. omfatter e n  fortrinlig • up t o  date• oversigt over alt det, havet kan 
give os - nu og i fremtiden. 

Der er et stort og nyttigt stikordsregister, men litteratmhenvisninger har 
der desværre ikke været plads til. Billedudvalget er temmelig ensidigt lagt 
på fotografier, der - kvaliteten i øvrigt ufortalt - sjældent står mål med en 

god tegning. To billeder af flyvefisk er rigeligt. Omslagsbilledet (et farve· 
foto af en fisk, blåstakken) er et alt for trist og dødt blikfang. En grafisk 
oversigt over havdyrs forekomst gennem jordperioderne havde lettet frem
stillingen heraf væsentligt. 

Bogen er udmærket gennemarbejdet (f. eks. talrige sidehenvisninger), 
dejligt fri for trykfejl og tilsyneladende også med et minimum af unøjagtig· 
heder (Latimerias nærmeste slægtninge går helt tilbage til devon, kondoren 
har større vingefang end albatrosser, fig. 48 med forkert tekst). 

Intet af det anførte rokker ved den omstændighed, at dette er en værdi
fuld bog. Den er uden moderne sidestykke på noget skandinavisk sprog. 

Torben Wolff. 

Palle Johnsen: Honningbiens fjender. 73 sider. Pris kr. 10,00. Dansk 
Videnskabs Forlag. 1955. 

For den interesserede biavler er denne bog uundværlig; men på trods af 
sit tilsyneladende noget specielle emne er det en bog, der med største ud
bytte kan læses også af ikke-biavlere. I virkeligheden omhandler den ikke 
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blot biernes fjender, den behandler i systematisk orden overhovedet alle de 
dyr, der har tilknytning til bisamfundet, altså lige fra de snyltere, der er 
specielt tilpasset livet i eller på bierne - biens rundorm og bilus f. eks. - til 
tilfældige fjender som tornskade og den brune bjørn. Udførligst omtale får 
selvfølgelig de værste fjender som voksmøllene o. l.,  og om disse dyrs biologi 
berettes der en mængde spændende træk. Især for entomologer byder den 
på mange morsomme iagttagelser. I forbindelse med de egentlige fjender 
omtales ved hvert dyr bekæmpelsesmetoder fra de ældste husråd til de 
nyeste kemiske midler. 

Bogen er forsynet med en righoldig litteraturliste - en ting, der desværre 
ofte savnes i populærvidenskabelige bøger. Desuden er der en speciel svensk 
indholdsfortegnelse, og i den danske står de svenske dyrenavne udfor de 
tilsvarende danske, således at bogen også kan anvendes i Sverige. De 1 1  
tekstfigurer og de 6 tavler med 64 billeder - tegninger og fotografier - af 
alle de vigtigste dyr er gennemgående af hØj kvalitet. Bent Fredskild. 

S. Jaeckel: Das Tierreich. VI. Stachelhiiuter, Tentaculata, Binnenatmer 

und Preilwiirrner. Sammiung Goschen, Bd. 441. 100 sider. 46 fig. Pris DM 
2,40. Berlin 1955. 

Dette sidste bind i Sammiung Goschens kendte håndbøger i lommeformat 
omfatter væsentligst pighude, men iØvrigt tre andre •stammer• :  Tentacu
later (mosdyr og arn1fødder), •kravedyr• (først og frenunest enteropneuster) 
og pilorrne. Med disse dyrefom1er bevæger vi os på stammehistorisk set gyn
gende grund, hvilket også tydeligt giver sig til kende i den måde, •stam
merne• er ordnet på i den lille bog. En bestemt nummerering var i forvejen 
planlagt for hele serien - man hør undgå at nunm1erere systematiske grup
ger - og ved bogens fremkomst var indholdet af en af • stanm1erne• helt 
ændret: betegnelsen • enteropneuster• dækker kun en enkelt gruppe inden
for de såkaldte -kravedyr. Graptoliter, som nu af mange forskere henføres til 
dette område af dyreriget, diskuteres ikke i bogen! 

De fleste af dyrene er havfom1er, kun mosdyr er repræsenteret i fersk
vand. Antallet af arter indenfor tentaculaterne er ansat til 3350 (s. 70), men 
alene mosdyr andrager ifølge bogen (s. 73) 4000 arter. Her må være indløbet 
en fejl! Blandt de ejendommelige kravefødder er pogonophoreme en gruppe, 
man først har fået kendskab til i 1939; 8 arter er beskrevet, alle fra dybt 
vand i Kuriler-Kamschatka-graven. Galathea-ekspeditionens fund af denne 
dyregruppe er endnu ikke publiceret. 

Fremstillingen omfatter mest anatomi og systematik, kun hist og her lidt 
fysiologi. Det fastslås, at den tidligere antagelse om en stadig vandstrøm 
gennem sipladen hos pighude er forkert; vandkanalsystemet regulerer gen
nem afgivelse og optagelse af vædske antagelig trykforskelle mellem dyrets 
krop og omverdenen. 

I litteraturlisten burde der have været plads for den store danske pighude
specialist, dr. Th. Morthensen, hvis monografi over alverdens sØpindsvin 
nylig har dannet grundlaget for en omfattende evolutionsanalyse; sØpindsvin 
er den hidtil eneste gruppe af hvirvellØse dyr, hvor et sådant arbejde har 
kunnet gennemføres! Poul Bondesen. 
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pupillata Tlmbg. :  18.20, 27.105(i),147, 29.18, 32.113, 35.55-56,68, 
36.57, 44.154 

purpuralis Briinn. (Zyg.) :  03.58, 12.103, 14.23, 21.56, 41.07-11 (i), 
60, 44.150, 45.38,133, 46.94, 47.109 

pu1'puralis L. (Pyr.) :  21.27 
pu1'pura·l'ia L.: (11.08, 13.112, 14.103, 19.135, 21.30, 26.97, alle fejl 

f. ptt1'pumta L.), 39.112, 43.146, 44.14 
purpwrata L. : 11 .08-26.97 (se ovenfor under pu1'pu.mria L.), 11.13 

(som pw-p-u1'ea), 39.112,124, 43.47,146, 44.14, 47.104, 48.92 
pwrptt1'ea: 11 .13 (fejl f. pu1'purata L.) 
ptt1'ptt1'eofasciata Piller: se: juventina Cr. 
pusm·ia L. : 09.96, 11.08, 13.138,149, 14.160, 20.14, 22.61, 30.73, 

35.71,129, 40.49, 41.138, 46.13, 48.82,85,93, 49.108, 50.98 
heyemria H. S . :  49.108(i) 
ab. : 41.138 

pusilla View.: se: candidula Schiff. 
pusillata F. (tantillaria Bdv.) :  13.137, 14.159, 20.11, 30.73, 33.137, 

35.70,124, 39.127, 43.133, 44.47, 47.104,109 
tantillaria Bdv. : 33.137 

pustulata Hfn.: 13.54,111, 14.125, 15.49, 16.118, 17.60, 19.23,132, 
26.137, 31.12,136, 39.123, 40.52, 43.48,145, 44.136,153, 48.32, 

92,95, 49.32, 52.92 
putata L. : 13.111, 14.102, 16.160, 19.133,141, 26.137, 30.73, 34.129, 

37.91, 39.123, 43.145 
put·ris L.: 08.83, 09.18, 11.23, 13.95, 14.40, 17.60, 19.51,141, 23.09, 

26.84, 31.09, 39.10, 47.104, 48.91 
pygmaeata Hb. :  se: palustra1'ia Dbld. 
pygmaeola Dbld. palUfrons Zell. :  26.50,142, 31.07,132,137-41(i), 

37.122-23, 40.52, 41.153, 44.13, 45.133, 52.110 
pygnl-ina H w. (fulva Hb.) :  07.10, 08.58, 11.96, 13.36,45,52,107,147, 

14.97, 17.60, 18.45, 19.63,99,141, 23.09, 24.159, 26.46,134, 30.72, 
39.08, 42.50, 45.88, 48.92,95 

pyraliata Schiff. (dotata auct.) :  09.96, 13.56,67,136, 14.13,157, 
20.08, 26.138, 31.13, 38.120, 43.148, 45.90 

deleta Sh·and: 45.90 
ab.: 38.120 

pyraUna Schiff. : 13.108, 19.102, 26.135, 36.55, 38.121, 41.154, 
42.52, 44.152, 45.135 

py1'mnidea L. : 00.56, 03.06, 09.110, 11 .112, 13.51,74,107, 14.15-16, 
25,98, 18.73, 19.04,101, 22.61, 26.134, 27.20, 35.65, 36.45,55, 
37.91, 38.50, 39.15,74, 42.51, 45.87, 46.156, 48.91, 50.48, 52.36 

pyrina L. (aescuU L.): 03.05,24,61, 11.113, 13.143, 15.30,50, 17.60, 
20.27, 21.58, 23.12, 26.103,143, 45.134, 50.134, 52.29 

Langer : Index s. 57·64 (Tillæg Iil Flora og Fauna) 
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Q 
quadra L. : 00.55, 07.37, 11.35, 12.56,63, 13.142, 15.29, 18.22,49, 

21.55, 26.48, 31.15, 36.45, 37.91,122, 38.50,118, 39.08, 40.51, 
41.144, 42.90, 45.133, 47.94, 51.45 

quadrangula Zett. : 51.41 
quadrifasciaria Cl. :  se: quaclrifasciata Cl. 
quad?'ifasC'iata Cl. (quadr·ifascim·ia Cl. ) :  13.137, 19.23, 20.09, 

26.139, 36.57, 37.120, 38.120-21, 39.126, 43.148, 44.137,160, 
45.48,136, 48.92 

thedenii Lampa: 26.139, 36.57, 37.120 
quadripuncta Hw. :  14.59 (22) .71 
quadripunctata F.: se clavipalpis Sc. 
quercicolella H. S.: 25.84 
quercifolia L. : 94.88,91, 07.28, 12.102, 13.56,67,93,149, 14.10,38, 

18.135,153, 19.23, 25.155, 30.124, 31 .09, 36.52, 37.56, 39.73, 
41.43, 52.29 

quercifoliae Toll: 37.44 
quercifoliella Zell . :  30.20 
quercimontm'ia Bast. : 36.146-49(i), 38.08, 43.146, 46.14, 52.92 
quercinana Zell.: 17.22 
quercinaria Hfn. :  13.139, 14.13,160, 17.138, 20.15, 22.59, 27.154, 

28.152, 34.21,23, 35.70, 40.49, 48.93, 52.36 
equestraria F. : 34.23 

quercus L. (Thecla): 02.22, 06.133, 11 .111, 13.90,117, 14.23,33, 
121, 16.41,118-19, 17.114, 18.64,111, 19.63, 20.17, 22.59, 
24.158-59, 25.94, 26.129, 27.153, 28.151, 29.153, 30.123, 33.56, 
37.52,91, 39.09, 40.52,157, 44.149, 48.82,90, 51.46, 52.22 

bellus Gerh. : 26.129 
quercus L. (Las.) :  02.59, 03.24, 06.133, 07.27, 08.111-12, 11.07, 

12.102, 13.69,93, 14.10,37, 18.72,135, 23.20, 28.153, 30.34,72, 
124, 32.59, 35.18,34,57,68, 37.55, 39.09, 41.42, 46.11, 52.110 

olivacea Tutt: 35.57 
· 

olivaceo-fasdata Cockll. : 35.57(i),68 
quema F. : 13.71, 17.59, 18.132, 26.131, 36.51 
quinqueguttella Stt. : 44.75 

R 

rancidella H. S . :  27. 16 (fejlbest.) 
rapae L. : 02.12, 09.53, 11.13,29, 13.88, 14.30, 18.107, 24.75, 

34.124, 35.31, 37.51, 47.37,41-42,104, 48.90, 51.138-39 
flavescens Froh. : 5l.138-39(i) 
immaculella Cl. :  47.37(i) 
ab. : 11.29 

mschkiella Zell.: 17.22 
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mvida Schiff. (obscu.m Brahm) : 13.94, 18.43, 19.50, 26.132, 31.09, 
39.10, 40.52,80, 41.44, 44.135-36, 45.135, 52.92 

ntfa Tutt: 44.135-36 
suffusa Tutt: 44.135-36 

rebeli Hirschke: 47.47-48 
rectangu.lata L. : 13.138, 14.159, 20.13, 26.48, 29.09, 39.128, 

47.104, 48.92 
nigrocericeata Hw.: 29.09 
ab.: 29.09 

rect-ifasciana Hw.: 49.127 
rect-ilinea Esp. :  09.18, 12.88, 13.67,74,106, 14.58,96, 19.97, 20.20, 

23.09, 26.84,134, 31.11, 39.14, 42.49,90, 43.155, 49.32, 52.92 
remissella Zell. rufobasella Rbl . :  (22) .75 
1·emutaria Hb. :  se: floslactata Hw. 
repandaria Hfn. : se: apiciaria Schiff. 
1·epandata L.: 13.140, 15.26, 17.21, 18.64,152, 21.51, 27.119-20, 

29.11,  13.153, 30.113, 31.131,134-35, 32.118, 40.50, 43.46, 
45.131, 48.93, 51. 149, 52.119 

conversm·ia Hb.: 31.131(i) ,134, 45.131 
dest1·igaria Hw. : 31.134 
nigricata Fuchs : 29.11(i) 
ab.: 52.119 

1·esinea Hw.: 37.42 
respersa Schiff. : 10.63, 13.107, 19.100, 37.114, 39.15, 52.30 
respersm·ia Hb. :  16.67 (fejlbest. f. ilicm·ia H. G.) 
resplendella Stt. : (22) .74 
reticulata Vill. (:Mam.) :  02.59, 13.96, 14.94, 19.54, 37.91, 39.08,12, 

44.151, 45.86, 48.91, 50.97, 51.149 
reticulata Schiff. (Eustroma): 11.09, 12.09, 13.71,136, 14.26,157, 

16.65, 18.47, 19.23,63, 20.08,23, 21.37, 23.11,  26.138, 30.72,108, 
33.91, 38.121, 42.90, 43.147, 44.153, 47.102 

retiella Neum.: 08.58, 16.45, 21.57, 38.33-34(i) , 39.54 
cimbriella Rbl. :  39.54 

retusa L. : 13.108, 14.98, 17.139, 19.102, 26.135, 30.72, 36.55, 39.40, 
42.52,90, 44.152, 45.135, 48.95 

revayana Sc. (undulana Hb.) :  07.40, 09. 18, 11 .08,113, 12.63,88, 
13.57,65,141,147, 15.133,156, 16.45,65, 17.60, 18.153, 19:63, 
20.26, 21.53, 26.47-48,142, 27.154, 31.15, 37.113, 40.51, 45.132 

ilicana F.: 31.15, 40.51 
ramosana Hb. :  12.63, 26.47,142, 40.51 

rhamnata Schiff. : se: transversata Hfn. 
rhamni L. : 02.13, 08.111, 12.49, 13.65,89, 14.31, 18.107, 21.103, 

22.18-19, 23.110, 27.21, 30.113, 33.55, 34.103,124, 37.51, 41.76, 
155, 43.27,45, 46.156,158, 47.41,103,109, 48.90, 52.22 

dtenella Zck. :  36.84 
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rhododactylus F. : 47.50(i) 
rhombelliform.is Stdgr. :  28.13 (fejlbest.) 
rhomboidatia Schiff. (gemmaria Brahm): 13.140, 14.58, 15.49, 

17.20-21, 21.51, 27.120, 35.167, 37.121, 38.121, 40.50, 45.131 
rh01nboidella L. (hii.bnerella Don.) :  28.153, 39.29 
1·ibeata Cl. (abietaria Hb.) :  11.112, 13.54,73-75,140, 15.26, 16.67, 

21.51, 23.11, 27.120, 31.14,135, 40.50, 45.131, 48.86,93, 52.30,92 
1·idens F.: 00.55, 07.34, 11 .113, 12.63,88, 13.56,111,114, 14.102, 

17.60, 19.23,132, 20.22, 23.10, 25.156, 26.136, 29.153, 34.21, 
38.50, 43.145, 48.137, 49.31,119, 52.22 

1·igana Sodof: 31.121 
ripae Hb. :  14.40, 17.138, 19.51, 20.18, 26.132, 27.20, 31.09, 

35.52-53,68, 39.10, 41 .45, 44.151, 45.86, 46.92,95 
desertoru.m Bdv. : 46.92(i),95 
obottitica Schmidt: 35.53 
weissenbotni Frr.: 20.18, 26.132, 35.53, 39.10, 45.86 

1·ivata Hb.: 09.96, 13.137, 14.158, 16.44, 18.47,64,73,152, 20.10,23, 
21.37, 35.129, 39.126, 48.92, 50.98 

rivulm·is F. : se: cucubaU Schiff. 
mbe1tella L. (pilu.lella Hb.) :  36.44 
mboraria Schiff. :  03.08,26, 13.54,68,71,140, 14.119, 15.26,156, 

17.138, 18.154, 19.23-24,63, 21.51, 26.142, 27.120, 29.11-12, 
31.14, 35.71, 36.58, 39.98, 40.50, 41 .60, 45.131, 48.32,93, 49.32, 
52.92 

infuscata Stdgr.: 29.11(i), 41.60, 48.93 
melana1·ia: 29.11 

robustana Chr.: (21) .03, 30.14-15 
mgana Gn.: 23.39, 24.99 
roseomaculana H. S. :  19.20, 21.15 
mstraUs L. : 13.65,71,111, 16.43, 19.131, 26.85,136, 39.08,123, 

42.72,90, 44.152, 45.89, 46.136, 47.104, 52.92 
ntberata Frr. : 30.114-15(i), 33.91, 34.99, 36.57, 39.39-51, 41.60, 

44.46, 49.32, 52.92 
grisescens Huene: 30.115(i), 39.48-50 
·infuscata Dhl. :  39.48 
variegata Prout: 39.48-49 

ru.bi L. (Shym.) :  00.54, 02.22, 03.05,24, 09.16,96, 11.111, 12.39,88, 
13.90, 14.33,88, 16.160, 18.11 1,153, 19.141, 21.30, 22.35,58, 
25.156, 34.129, 38.154, 39.73, 40.135,149, 41.144, 43.155, 46.10, 
158, 48.82,84,90 

ab.: 38.154(i) 
ntbi L. (Macroth.): 07.27, 09.95, 11.07, 13.67,73,93, 14.37, 15.51, 

153, 18.135, 23.136, 30.72, 35.13,34, 37.56, 46.12, 48.90 
ru.bi View. (Agrot.) :  13.95,154, 14.24,40, 16.42, 18.43, 19.04,51, 

141, 23.09, 25.84, 26.83, 30.73, 39.10 
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mediofasC'iata: 25.84 
1·ubidata F. :  11.113, 13.137, 14.13,158, 19.23, 20.11,24, 23.11, 

26.140, 37.120, 38.120-21, 44.46, 45.90, 51.46 
rubiella Bjerk: 28.61 
wbiginata Hfn.: 03.26, 11 .112, 13.37,55,112,147, 14.26,103, 15.119, 

16.43, 17.114-15, 18.46, 19.134, 21.27, 26.137, 35.66, 37.144, 
39.124, 43.146, 48.127, 50.98, 51.45 

wbiginea F.: 13.44 (som ntbiginosa F. ?),108, 16.66, 19.19,103, 
42.53, 48.32, 52.22,92 

wbiginosa F. :  13.44 (sikkert fejl f. ntbiginea F.) 
nt.bricollis L. : 02.59, 07.37, 09.95, 13.142, 15.29, 18.91, 21.55, 

26.48, 27.22, 30.113, 35.71, 39.74, 40.51,116, 42.111, 45.84, 
48.90, 49.120-21 

mbricosa F.: 13.95, 14.93, 18.44,87, 19.52, 23.09, 25.95, 26.84,133, 
31.10, 39.11, 41.45, 45.86 

nt.fa Hw.: 13.106, 14.96, 19.99, 40.17, 42.50 
mfana Schill . :  08.58 
nt.fata F. : 01.56, 13.55, 14.104,125, 18.47, 19.136, 20.23, 35.66, 

39.08, 40.116, 46.06, 51 .46, 52.92 
mfescens H w.: 24.96 
mfimitrella Sc.: 08.58 
mfina Hh.: se: helvola L. 
mfipennella Hh.: (21) .104 
wfocinem Hw.: 24.97 
1'U:micetella Hofm. : 31.121 
1'Umicis L. : 12.64, 13.94, 14.39, 19.23,50, 25.158, 26.83, 27.154, 

31.09, 39.09, 41.44, 42.90, 45.85, 47.104, 48.91, 52.92 
sa.Z.icis Curt. :  52.92 

rupicapmria Hh.: 08.84, 13.140, 15.26, 21.50, 22.59, 32.59, 40.50, 
nt.ral:is Sc.: 41.138 
1'U.rea F.:  13.105, 14.95, 18.72, 19.56, 22.35, 29.29, 30.73, 35.129, 

39.13 
alopecurus Esp. :  29.29, 30.73, 39.13 

mrestrana Dup. (lucivagana Zeli .) :  28.13 
ntssula L. : se: sarmio L. 
1'UsUcana Tr. : 08.58 
ntsticella Hh.: 36.139, 51.44 
ruticilla Esp. :  fejlhest f. laevis Hh. 

s 

sagittata F.:  18.19, 20.11, 26.140, 37.91, 38.120, 41.124,153, 42.90, 
44.46-47,153, 45.81, 48.110, 49.127, 52.78 

interrupta Hir.: 44.46-47 
salicalis Schiff . :  45.65-67(i), 46.136 
salicella Hh. :  07.10 
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salicicolella Sire. : (22) .72, 31.123, 37.87 
salicis L. (Stilp.) :  07.41, 08.83, 13.67,93, 14.37, 18.134, 23.98, 

26.47-48, 30.124, 35.32, 37.55, 43.27, 48.90 
salicis Stt. (Nept. ) :  34.38(i) 
saligna Zell. :  (22) .72 
salineZlus Tutt: 36.84 
salte·nella Schoyen: (21) .04, 30.17, 37.43 (fejl f. stangei Her.) ,  

38.154 
saltitans Ww. :  33.140, 35.168 
sambucalis Schiff. : 52.35 
sambucaria L.: 00.57, 08.84, 09.19, 11 .23, 12.88,90, 13.54,68,71, 

139, 14.25,89, 15.25, 18.154, 20.16, 23.11, 25.155, 26.87,141, 
31. 14,135, 32.52,121, 38.157, 40.49, 42.90, 45.130, 48.93, 
50.98,133 

sangi Wood: 36.85 
sangiella Stt.: 23.40 
sannio L. (russula L.) :  02.59, 03.05,25, 06.133, 07.35, 08.70, 11.22, 

35, 13.36,142, 14.12,23, 15.28, 20.11, 21.36,64, 25.95, 26.142, 
31.15, 35.130, 39.74, 40.51,116, 42.111, 45.132, 46.13, 48.90, 
50.97 

sarcitrella L. (lacteella Schiff.): 11.13, 51.44 
sareptensis Stdgr. (pimpinellae Guhn): 41.07-11(i) , 45.133 
satellitia L. : 09.95, 13.65,109, 14.13,99, 18.87, 19.103, 30.113, 

39.16, 49.32 
satu.m Schiff. (porphyrea Esp.) :  03.06, 12.99, 13.105, 14.24,94,120, 

17.60, 19.55, 20.20, 22.61,80, 23.09, 26.84,133, 39.08,13, 41.47, 
42.90, 48.91, 52.10,92 

satymta Hh. :  13.138, 14.159, 20.12, 27.22, 39.128, 43.131, 44.48, 
46.06, 47.44(i) 

callunaria Dhld.: 46.06 
subatmta Stdgr. :  44.48 

sauberiella Sorh. :  17.22, (21) .14 (fejl f. torqu-ilella Zell.) 
saucia Hh.: 13.95, 14.40, 18.19,43, 19.52, 22.80, 23.09, 26.46,84, 

133, 31.136, 35.64, 39.08,11,37, 41.45, 42.90, 45.86, 47.101, 
49.32, 52.92 

margaritosa Hh.: 45.86 
scabiosae Zell. (Hem.) :  se: tityus L. 
scabiosae Scheven (Zyg.) : 21.56 
scabiosata Bkh. :  se: subumbmta Schiff. 
scabrellwn L. : (21) .08 
scabriuscula L. :  13.71,106,113,147, 14.96, 16.42, 18.45, 19.97, 

23.09, 39.14, 43.27, 45.87, 48.91 
schaefferella L.: 50.46 
schalleriana L. cinereana Reut.: 25.85 
schmiediella Heyd. : 19.20 



schranckella Hb. :  08.58 
schulziana F. :  28.153 
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scirpi Stt. : (21).03, 25.85, 30.23, 37.43 
scoUaeformis Bkh. :  03.59, 18.49, 21.57, 26.143, 41.142, 48.82-86,91 
scolopacina Esp. : 11 .112, 13.51,70,105, 14.24,95, 15.49, 18.73, 

19.04,56,63, 20.19, 26.84,134, 28.152, 30.108, 31.10, 39.13,100, 
41.48, 42.90, 44.151, 45.87 

hammaniensis Saub. : 39.100(i), 45.87 
scopariella Hein. (Depr.) :  17.22 
scopariella L. (Lith.) :  08.58, 44.75 
scopularia Thnbg.: se: punctulata Schiff. 
scotica Cock. :  se: umbrifem Prout 
scriptella Hb. :  15.155 
sc1'0phulariae Cap. :  13.109, 19.104, 31.11, 39.121, 44.14,66 
scutatus Stdgr.: 42.93 
scutosa Schiff. : 42.91-94(i), 44.49,65,152, 45:136 
sebasUanae (Lasp.): 33.140 
secalis L. (didyma Esp.) :  08.83, 09.95, 13.105, 14.95, 19.56, 30.108, 

35.129, 39.13, 48.57,92, 50.97 
secundaria Schiff. : 15.155, 16.32,67, 21.51, 26.142, 35.124,127-28, 

168, 36.58, 37.91, 38.120, 41.60, 44.16,153, 45.131, 48.95, 51.46, 
52.119 

segetum Schiff. : 13.95, 14.40, 19.52, 26.48, 35.129, 39.11, 47.104, 
48.91, 49.32, 51.141 (fejl f. exclamationis L.), 52.48 

selenana Gn.: (22).75, 22.80 
selene Schiff.: 02.18, 03.24, 11.06, 13.89,149, 14.32,60,119, 16.119, 

18.109, 19.23, 22.59, 25.94, 28.151, 29.03, 30.72,123, 32.59, 33.56, 
34.22,100-01, 35.31, 37.51, 40.148, 43.16, 45.38, 46.90-92, 
47.13-14, 47.31-34,37-38, 48.89-90, 49.101-02 

pallida Spul. :  46.90-91 
1·inaldus Hbst.: 03.24, 19.23, 34.100-01, 40.148, 46.90-92(i), 

47.33-34(i), 37-38(i) 
thalia: 45.38 
ab. : 29.03(i), 47.13(i),31-32(i), 49.101-02(i) 

selinata H. S . :  43.131 
selini Bdv. (Car.) :  18.20-21, 19.100 (fejlbest.), (21).32, 31 .06 (fejl

best. ),16,132, 33.58, 35.65, 36.55, 39.15, 42.51, 50.98 
minor: 18.20 
obscurior Nord. :  50.98 

selini Hein. (Depr.) :  27.16 
semele L. : 02.15, 10.39, 11.06,34,111, 13.90, 14.32, 18.110, 21.30, 

22.87, 23.36, 24.160, 26.129, 28.153, 30.105, 35.31, 37.52, 40.80, 
43.27, 46.13, 49.66, 51.135-36 

addenda Tutt: 51.135-36(i) 
caeca Tutt: 51.135-36(i) 
ab.: 11.111 
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sem:iargus Rott.: 02.20,58, 03.24, 09.50,96, 12.123, 13.90,113, 
14.12,34,121, 18.112, 23.123-24,140, 25.94, 26.130, 35.31, 37.53, 
40. 115,135,150, 41.155, 44.150, 48.90,94, 51.46-47,130,138-39 

coentlesce1lS Ohth. : 51.138-39(i) 
pseucloquercus C. S. Larsen: 51.47 

semifascia Hw.: (22) .71 
semifuscana Stph. :  14.125, 26.19 
senecionis Nick. :  28.13 
senescens Stt.: (21).13, 47.107 
senex Hh.: 07.39, 13.142,147, 15.28, 18.49, 20.26, 21.36,55, 26.87, 

31.15, 35.130, 39.39, 40.51, 44.139, 45.84, 52.92 
sen:ilella Zett.: 51.44 
sepiu,1n Spr. : 03.63, 13.143, 15.50, 21.57, 31.15, 43.134, 45.134, 

50.48, 52.29 
se1'ella Stt.: 24.98 
serena F. leucomelaena Spul. :  03.06, 08.83, 09.18, 12.50,64, 13.70, 

96,146-47, 14.12,93,121, 15.119, 16.42, 18.22,44, 19.23,54, 20.19, 
26.84,133, 33.91, 39.12, 41.46,156, 44.151, 45.86, 48.91, 52.119 

sere,nella Zell. : se: cmcinella Tgstr. 
seria,ta Schranck (virgularia Hh.) :  13.112, 14.103, 19.133, 39.123, 

47.104 
sericealis Sc.: 07.10,39, 09.95, 13.109, 14.100, 16.43, 18.46, 19.106, 

27.154, 30.108, 35.129, 39.121, 42.54, 45.89, 48.85,92 
sericiella Hw. (stanneella F. R.) :  34.123-24 
se'l'icopeza Zell.: 17.22, (22).74, 28.14, 39.33-34 
serpen.tata Hfn. (perochmria F. R., similata Thhg.): 13.111, 

16.43, 18.46, 19.133, 26.85,137, 31.12, 39.73,123, 41.155, 43.145, 
156, 44.67-69(i),154, 45.38, 48.92 

serratulae Rhr.: 02.23, 13.36,91, 14.10,48-50, 18.129 (fejl f. malvae 
L.), 36.51, 37.53, 38.24-25, 39.67-70(i), 40.150, 44.16 

se,rtata Hh. :  13.67, 19.136, 26.86,138, 36.56, 38.95, 39.66, 44.61, 
45.136, 47.16, 48.110, 52.78 

servella Wals.: 14.59 (fejl f. lutulentella Zell.) 
sexala,ta Retz. : 13.55,136, 14.104, 16.44, 18.47, 19.23,136, 20.23, 

21 .37, 26.86,138, 39.125,143, 43.146, 44.61, 45.89, 47.16 
shepherclana Stph.: 20.55 
sibylla L. :  se: cam-illa L. 
siccifoUa Stt.: 17.21-22, (21) .08, 44.145 
signaria Hh.: 13.140, 15.26, 18.153, 21.50, 28.153, 35.124, 40.50, 

43.47, 45.91, 48.93, 50.48 
silaceata Schiff.: 08.84, 11.113, 12.90, 13.71,137, 14.26,158, 17.87, 

18.48, 19.63, 20.10,24, 23.11, 30.73, 31.13, 32.59, 39.127, 48.92 
silenella H. S . :  (21).06 (som inflatae Stt.),l3 (som gmminicolella 

Wck.) 
silvellus Hh.: 49.127 

(rortsættes) 
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