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Ephemeroptera (Døgnfluer)
(med undtagelse af familien Baetidae).

En fannistisk biologisk undersøgelse af Skern
M Carlo F. Jensen

Å. II.

(1\føllebnkken, Torm).
Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus.
(With nn Euglish Summnry).

l. Indledning.

Dette arbejde, der omfatter størstedelen af Skern A systemets
Ephemeropterafauna (samtlige familier undtagen BaeUdae), er
en fortsættelse af bearbejdelsen af de faunaprøver, der er taget
ved Skern A og dens tilløb siden 1940, og hvoraf tidligere er pub
liceret en afhandling om Plecoptererne (J e n s e n, 1951 A), hvor
til der henvises med hensyn til oversigtskort over området m. m .
Til den særlige undersøgelse af døgnfluefaunaen er der ydet
økonomisk stØtte fra J. Steenstrups fond til dækning af udgifter i
forbindelse med indsamlingerne og fra Statens almindelige Vi
denskabsfond, der har gjort det muligt for mig at ofre den for
nødne tid på bearbejdelsen af materialet.
Professor K. B e r g, Universitetets ferskvandsbiologiske Labo
ratorium, Hillerød, har venligst stillet de for arbejdets gennem
førelse nødvendige mikroskoper til min rådighed samt på anden
måde vist denne undersøgelse sin interesse.
For at få oversigten så fuldstændig som muligt, har jeg gen
nemgået døgnfluerne fra området, der står i P. Esben-Petersens
samling på Zoologisk t-.1Iuseum, København, og har her mødt stor
hjælpsomhed fra dr. S v. G. L a r s s o n og dr. S. L. T u x e n;
ligesom jeg ved imØdekommenhed fra dr. P. B o n d e s e n og
dr. H. i'vi. T h a m d r u p, Naturhistorisk Museum, Arhus, har
haft lejlighed til at se J. Kr. Findals samling, der opbevares der.
Endelig har jeg gen11emgået døgnfluer fra området indsamlet
af lærer K. O. L e t h, Herning, samt Skern A materialet i den
store samling af larver og imagines, som magister E. W. K a i s e r, Klokkedal pr. Horsens, har overladt mig til bearbejdelse.
Jeg beder hermed fonds, institutioner samt alle, der har været
mig behjælpelig, modtage min bedste tak.
2. Døgnfluefaunaens sammensætning.

Som det vil fremgå af det følgende, er døgnfluerne såvel kvali
tativt som kvantitativt meget godt repræsenteret ved Skern A
systemet, hvor især larverne må spille en betydelig rolle som
fødeemne for områdets fiskebestand.

Tab. I.

Ephemeropterafaunaen (excl. fam.

Baetidae) ved Skern

Å

systemet, samt en oversigt over arternes udbredelse i Danmark

(The Ephemeroptera-fauna (excl. fam. Baetidae) of the Skem River region,
and an outline of the distribution of the species in Denmark )
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Det samlede døgnfluemateriale består af over 26.000 ekspl.
(larver og imagines) fordelt på omkring 32 arter, hvilket er flere
arter, end der var kendt fra hele landet ved udgivelsen af bindet
om døgnfluer i serien >>Danmarks Fauna« , bd. 8 (E s b e n- P e 
t e r s e n, 1910).
Af disse skal 20 arter (se tabel I) med ca. 15.000 ekspl. omtales
nærmere i denne afhandling. Familien Baet-idae (omkring 12
arter; ca. 11.000 ekspl.), der omfatter slægterne Baetis, Centrop
t' ilum., Cloeon og Procloeon, udelades her, da denne familie, med
undtagelse af Centropt-ilum, volder en del vanskeligheder med
artsbestemmelsen. Desuden synes der i den nyere litteratur at
herske nogen usikkerhed med hensyn til placeringen af visse
nordeuropæiske arter (f. eks. ru.fulwln :tvli.ill.) indenfor slægterne
Cloeon og Procloeon. Dette i forbindelse med materialets stør
relse har gjort det Ønskeligt at behandle denne familie særskilt i
en senere artikel.
Skern Å systemets døgnfluefauna har ikke tidligere været gen. stand for en samlet undersøgelse, og alt hvad der før 1951 findes
i litteraturen om disse insekters forekomst her, er en oversigt
over døgnfluer fundet ved Rind Å (O v e r g a a r d, 1942). Der
nævnes deri 11 arter, 5 af disse tilhører familien Baetidae, og de
resterende 6 arter er alle genfundet og forØvrigt almindelig ud
bredt over hele vandsystemet
Det fremgår af tabel I, at kun 13 (D. F., 1910) af de 20 arter
var kendt i 1910, og deraf var 6 tidligere fundet indenfor området
i Rind Å (O v e r g a a r d, 1942). l art, Caen·is robusta Etn. (=C .
incus Bengtss.), er fundet i Suså af professor K. B e r g, 1948. De
øvrige 6 arter er Skern Å systemets bidrag til forøgelse af den
danske døgnfluefauna. Deraf er 3 arter tidligere publiceret:
S'iphlonu.nts U.nnaea.nus og Heptagenia lateral-is (Jensen, 1951 B)
o g Heptagenia flava (J e n s e n, 1952). Endelig vil 3 arter - ny
for Danmark - blive nærmere omtalt i det følgende.
Oplysningerne om arternes Øvrige udbredelse (Jylland (undt.
Skern Å systemet), øerne og Bornholm) er hentet fra litteraturen
og· er langtfra komplet. De med 1 mærkede arter er dog ny for
den pågældende landsdel og stammer fra endnu upublicerede
fund.
Endelig viser tabel I, hvilke arter Skern Å har fælles med et
par andre vandløbsområder, hvor døgnfluefaunaen er undersøgt,
nemlig Århus Å (F i n d a l, 1916) og Suså (B e r g, 1948).
Fra Århus Å kendes 6 arter, der også forekommer i Skern A,
samt l art (Rhithrogena ussingi Esb.-P.), som ikke er fundet her.
Suså har 8 arter, der også findes i Skern Å, og ligeledes l art
(Caenis moesta Bengtss.), som det ikke er lykkedes mig at finde
her eller i det vestjyske oligotrofe område i det hele taget. Der
imod synes den at være udbredt over hele det øvrige Danmark
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I tabel II er der givet en oversigt over det materiale, der dan
ner grundlaget for nærværende arbejde. For hver art er angivet
antallet af larver og imagines såvel i min egen samling som i de
samlinger, jeg har haft lejlighed til at gennemgå. Desuden en
sammentælling af det samlede antal eksemplarer (larver + una
gines) for hver art, og dette tal er brugt til udregning af de en
kelte arters procentvise forekomst i det samlede materiale. Dette
er så skematisk fremstillet (fig. 1).
Tab. II.
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Fig. l. Arternes procentvise forekomst i materialet
(The percentage occurrence of the various species within the material )

Ifølge fig. l kan arterne deles i 3 skarpt adskilte grupper efter
den hyppighed, hvori de findes i samlingerne.
Gr. l. Absolut dominerende er 3 arter (16-23%), der tilsammen
udgØr over 60% af materialet.
Gr. 2. 8 arter (fra knap 2 til ca. 9%), ialt 38% af materialet, og
Gr. 3, der indeholder de resterende 9 arter, der alle ligger under
l % og tilsammen udgØr mindre end 2% af det samlede
materiale.
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Denne gruppering, der er baseret på det indsamlede materiale,
gælder kun i meget grove h·æk forholdene i det fri. Således skulle
Heptagen·i a sulph:urea uden tvivl flyttes op i gruppe l i stedet for
Caenis rivulonun.
I det hele taget må den ulighed, der kommer til udtryk i tabel
II i forholdet mellem larver og imagines fra art til art, bevirke, at
man kun med største forsigtighed bruger tallene som udtryk for
de respektive arters hyppighed. Det forhold, at larverne hos den
ene art er i overtal, mens det hos en anden art er imagines, der
dominerer, gØr, at man ved at undersøge larver og imagines hver
for sig ville få vidt forskellige resultater m. h. t. de enkelte arters
kvantitative forekomst.
Det vil sikkert være forbundet med betydelige vanskeligheder,
forårsaget af så vidt forskellige faktorer som indsamlingstek
nikens ufuldkommenhed, arternes (specielt larvernes) højst for
skellige opholdssteder og levevis, larveudviklingens og imaginal
stadiets varighed o. s. v. at fremskaffe et kvantitativt materiale,
der med blot nogenlunde sikkerhed kan bruges til belysning af
disse forhold.
Arternes udbredelse over Skern A systemet fremgår af kortene
(fig. 3-9). Der skal dog gØres opmærksom på, at det på grund af
mmådets udsh·ækning har været umuligt at få alle vandløbene
med. Det gælder foruden en del af de mindre vandløb det meste
af Vorgod A samt den øverste del af Omme_A. Hovedparten af
undersØgelsen er foretaget ved systemets nedre del samt i selve
Skern A, Rind A og den nedre del af Fjederhalt A.
Som det vil ses på kortene, synes de arter, der er nogenlunde
almindelige, at være jævnt fordelt over hele området. Derimod
er nogle af de sjældnere arter (Paraleptophlebia) tilsyneladende
knyttet til bestemte vandløb eller til visse afsnit af disse.
En undtagelse herfra er måske Caenis macrum Steph., der kun
er taget ved områdets nedre del, hvor den findes både i store og
små vandløb. Fortsatte undersØgelser vil vise, om arten er be
grænset til dette område, eller dens udbredelse ved Skern A
systemet er af større udstrækning.
3. Livscyklus.

Imagines forekommer i materialet fra midten af april til midt i
oktober. Tabel III giver en oversigt over flyvetidens forløb, idet
der for hver art uge for uge er foretaget en optælling af det antal
eksemplarer, hvormed den er repræsenteret i prØverne. Selve
flyvetiden er fremstillet skematisk i fig. 2. Den omfatter tiden fra
tidligste til seneste fund. Der er ikke taget hensyn til de få >>hul
ler«, der er i tabellen, da de enten er af rent tilfældig årsag eller

Flyvetidens forløb.

(The development of the flight period)

Tab. III.
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S. linnaeanus . . . . .
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H. fuscogrisea . . . . .
H. sulplwrea .. . . .

.

H. flava . . . . . . . . . .
H. lateralis . .. . . . . .

Antal arter i de forskellige måneder . . .

l
Fig. 2. Flyvetiden.
(Fiight period)

skyldes, at materialet ikke er stort nok. Endelig viser tallene for
neden antallet af arter, der er fremme i de forskellige måneder.
Det, der mere end noget andet karakteriserer døgnfluerne, er
deres meget korte imaginalstadium (fra godt et par timer for de
små Caenis-arters vedkommende til nogle få dage for de større
arter). Alligevel viser fig. 2, at de enkelte arters samlede flyvetid
ved Skern Å systemet er af endog temmelig lang varighed, hvad
man vel næppe skulle have ventet på så afgrænset et område.
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Dette er betinget af flere faktorer. For de arter, der kommer
frem om foråret, gælder, at der fra år til år er en del variation i
tidspunktet for flyvetidens indtræden, forårsaget af larveudvik
lingens afhængighed af temperaturforholdene i årets første må
neder.
Sommerarterne (maximum omkring juli) synes derimod at
komme frem på omtrent samme tid hvert år. Da det netop er
disse arter (der ses her bort fra de sjældnere), der har den meget
lange flyvetid, må man her finde en anden forklaring.
Det ser ud til, at disse arter (særlig de der har kort larveudvik
ling, f. eks. Ephem.erella ignita og tildels Heptagenia sulph uma)
under gunstige klimatiske forhold får 2 (eller måske flere) gene
rationer udviklet i samme sæson. Antagelsen stØttes af det for
håndenværende ]arvemateriale, idet der under hele flyvetiden
kan tages larver i alle stØrrelser, og selv efter flyvetidens ophØr
kan man finde sent udviklede larver.
Disse forhold, der også vil blive berØrt under de respektive
arter, er endnu langtfra klarlagt og vil blive gjort til genstand for
nærmere undersØgelse i den kommende tid. Det samme er tilfæl
det med de nedenfor kort omtalte biologiske foreteelser i døgn
fluernes livscyklus, der i den udstrækning, det fremgår af det her
behandlede materiale støttet af notater fra indsamlingerne, vil
blive nærmere omtalt under gennemgangen af de enkelte arter.
>>Dansen«, der indleder parringsflugten, foregår for de fleste
arters vedkommende på stille sommeraftener omkring solned
gang. Under særlige forhold kan de dog også ses » dansende« på
andre tider. En del arter afviger dog fra denne regel. Således
træffes Brachycercus overvejende i timerne før solopgang, og
Leptophlebia- arterne har jeg set > >danse« midt på formiddagen.
» Dansen« er forskellig fra art til art, og der findes alle overgange
fra den klassiske stigen og dalen (Ephemem) til en urolig flag
rende flok, der meget minder om en Chironomidesværm (visse
Caenis-arter).
Parringen indledes i luften, og for det meste afsluttes den også
her.
Æglægningen påbegyndes kort efter. Hunnen flyver langs åen
(altid op mod strømmen), sætter sig af og til på vandet og afgiver
en portion æg.
Den tid der går, fra æggene er lagt, til disse klækkes, er for
skellig fra art til art. Kortest varer det antagelig hos Ephemera,
hvor der iflg. S c h o e n e m u n d (1930) kun går 10-12 dage; og
længst hos Ephemerella ignita, hvor de overvinh·ende æg først
klækkes i maj måned
7-8 måneder efter, de er lagt. Ellers
klækkes forårsarternes æg i september-november og sommer
arternes i forårsmånederne.
:

-
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Som følge heraf bliver larvestadiet af højst forskellig længde
'for de forskellige arters vedkommende. Som helhed gælder, at de
fleste har enårig udviklingstid; Ephemera-larverne er dog to år
om at blive fuldvoksne, og enkelte har muligvis som tidligere
omtalt et par generationer i samme sæson.
4. De enkelte arter.
Ephemera danica Miill.

Ret almindelig og udbredt over hele området. Larverne fineles
såvel i åernes nedre løb som i de hurtigere rindende bække; dog
forh·insvis hvor der er sandbund.
Den ejendommelige forskel i dens udbredelse i Jylland (såvel i
store som små vandløb) og på Øerne (næsten udelukkende i skov
bække) er nærmere omtalt andetsteds (K a i s e r, 1947).
Den flyver fra midten af maj til slutningen af juli med max
imum i juni måned. Imagines er dog fundet her i limdet så sent
som i september (B e r g, 1948).
»Dansen« kan iagttages om formiddagen, men finder dog vist
hovedsagelig sted fra sidst på eftermiddagen til hen mod solned
gang. Den foregår sjældent over selve vandløbet, men oftest et
stykke fra bredden inde over engen. Hvis der findes h·æer eller
buske da næsten altid i nærheden af disse.
·
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Leptophlebia ma.rginata. X
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L. vespertina

De >>dansende« døgnfluer >>står« mest i småsværme på 20-30
ekspl. og bevæger sig fra ca. l m over jorden til en højde af
3-4 m.
Efter parringen, der indledes og afsluttes i luften, flyver hun
nen langs vandløbet op mod strømmen. Æggene afgives sand
synligvis i flere portioner, idet hunnen gang på gang under flug
ten sætter sig på vandets overflade.
Der har ikke været lejlighed til at undersØge, hvor lang tid der
går, før larven kommer frem af ægget. Men da der er fundet
spæde larver allerede mod flyvetidens slutning, ligger det nær at
antage, at den af S c h o e n e m u n d (1930) angivne (10-12
dage) også gælder for danske forhold. Larveudviklingen tager
2 år.
·

Ephemera vulgata L.

Langt sjældnere ved Skern A systemet end foregående art,
men udbredelsen falder iØvrigt sammen med denne. Dog er E.
vulgata-larver også fundet i stillestående vand (mergelgrave). I
vandløbene synes de at foreb·ække mere dyndede afsnit. Såvidt
man kan se af det sparsomme materiale, er flyvetid og larve
udvikling på det nærmeste som hos E. clan'ica.
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Leptophlebia marbr:inata L.

Me.get almindelig og udbredt over hele systemet. Larverne er
fundet lige fra kilderne (rheokrener og limnokrener) til Skern A's
nederste løb. Endvidere foreligger larvefund fra smådamme (til
dels· temporære). Det ser ud til, at larverne i kildeområder - vel
som følge af den højere vintertemperatur - hurtigere når frem til
det fuldvoksne stadium, end tilfælelet er i de mere eurytherme
vai1clløb.
Flyveticlen begynder i midten af april og varer til lidt ind i
juni. Selv om arten er almindelig, har jeg kun en enkelt gang iagt
taget »dansen« , der foregik over Skern A dæmningen i ca. l)� m
højde. Det var midt på formiddagen, ligesom tågen lettede og
solen brØd frem. »Dansen« minelede meget om Ephemem
arternes.
Da de første spæde larver findes i september, går der altså ca.
4 måneder, før æggene klækkes. Såvidt det kan konstateres, vok
ser larverne jævnt vinteren igennem. FØr metamorphosen kryber
larverne ad planterne op til ovedlaclen. Dette foregår vistnok
hovedsagelig i nat- og/eller morgentimerne. Om formiddagen
kan man i denne tid tage mængder af subimagines, dels sidelende
på vegetationen ude i vandet, dels flyelende på vandets over
flade, hvor de af en eller anclen grund er landet, og hvorfra de
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Fig. 5. O= Paraleptophlebia. su.bmargina.ta. X =P. cincta.
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Brachycercus lwrrisella.

Øjensynligt ikke kan redde sig igen. Disse flydende subimagines
tjener bl. a. til føde for planarier, der udsuger dem, så kun
exuviet er tilbage.
Udviklingen varer et år, og intet tyder på, at mere end en
generation kommer til udvikling.
Leptophlebia vespertina L.

(Leptophlebia. meyeri Etn.).

Ikke nær så talrig i vandløbene som foregående, men har med
undtagelse af kilderne samme udbredelse. Den når sin stØrste
udfoldelse i brunvandede (dystrofe) småsøer og damme med rig
Sphagnum-bevoksning. Den er dog også almindelig i søer af
såvel eutrof som mere eller mindre oligotrof karakter.
Æggene klækkes, og flyvetiden indtræder ca. l måned senere
end foregående art, ellers forløber de to arters udvikling - i
hvert fald i vandløbene - tilsyneladende ens.
Pat·aleptophlebia snbmarginata

Steph.

Fundet fåtallig over hele området. Larverne foretrækker de
mindre vandløb med forholdsvis stærk strøm. Dette er også i
overensstemmelse med artens Øvrige danske udbredelse, idet den
har sin stØrste udbredelse i skovbække og lign. lokaliteter.
Det er en forårsart med flyvetid i maj-juni. De første larver
viser sig i september.
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Paraleptophlebia cincta Retz.

Også denne art er kun fundet i få eksemplarer ved hurtigrin
dende småbække spredt over hele området. Der foreligger gan
ske få imagines fra midtsommer; men dens flyvetid falder hoved
sagelig i sensommeren og efteråret.
Paraleptophlebia tumida Bengtss.

Denne art� der er ny for Danmark, findes kun i et eksemplar:

l o imago fra Skern A, Borriskrog d. 9/7 1941 (leg. K a i s e r).

Den er beskrevet af S. B e n g t s s o n ( 1930), der fandt arten i
Norge. Siden er den fundet i Sverige, Finland og England, og
der var således stor sandsynlighed for, at den også fandtes her
i landet.
Larven er desværre ikke fundet i materialet; men oplysninger
fra Sverige og England tyder på, at den lever i vande, der delvis
tØrrer ud en del af året.
Det er den mindste af vore tre Pamleptophlebia-arter, og
imago bestemmes let efter K i m m i n s (1954) og larven efter
rvi a c a n (1955).
Ephemerella ignita Poda.

I den halvdel af året (maj-oktober), hvor den forekommer som
larve og imago, er den uden tvivl den talrigst repræsenterede af
de her nævnte arter. Den er med undtagelse af kilderne fundet i
vandløbene over hele området.
De første larver viser sig i løbet af maj måned, og snart vrim
ler det med dem i vegetationen. I begyndelsen af juni kan man
finde de første imagines. Den egentlige flyvetid er dog først i
begyndelsen af juli, i hvilken måned arten også når sin maximale
forekomst.
Flyvetiden varer til hen i oktober, og efter tabel III at dømme
synes der i løbet af sæsonen at være tilløb til endnu et par
maxima omend .j mindre udpræget grad. Dette i forbindelse med,
at man samtidig finder larver i store mængder og i alle mulige
størrelser, kunne tyde på, at arten med sin hurtige larveudvikling
fik endnu et par (og under gunstige forhold måske endnu flere)
generationer til udvikling.
I det milde efterår 1951 toges forskellige larvestørrelser endnu
i midten af november. l. januar 1952 toges en fuldvoksen larve i
begyndende Ihetamorphose, og endelig et par dage senere en
nyklækket larve. Dette synes at tyde på, at de først-»lagte« æg
kommer til udvikling i samme sæson. Først når vandet kommer
under en vis temperatur, standser klækningen, og de resterende
æg overvintrer. Formodningen om, at arten har flere genera-
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tioner, forklarer måske også denne arts store variation (både lar
ver og imagines), som har bevirket, at B e n g t s s o n (1917)
har opstillet arten torrenUwn med flere varieteter. Arten tor
rentium. anerkendes af B r e k k e (1938) og U l m e r (1943), men
bestrides af T i e n s u u (1939) under henvisning til artens store
farvevariation forbundet med overgangsformer. Forholdene er
dog langtfra tilstrækkelig klarlagt og vil blive nærmere under
søgt.
Denne arts » dans« såvel som hunnens flyvning op mod strØm
. men under æglægningen er meget særpræget.
»Dansen« foregår over åens bred eller et stykke inde over
engen i timerne før solnedgang. Hannerne svirrer snart rundt
mellem hverandre som en Chironomidesværm, snart stiger de op
til lO m og måske højere. Herfra styrter de pludselig mod jorden,
men efter et par meters fald standses op brøkdelen af et sekund,
hvorefter faldet fortsættes endnu et par meter og atter afbrydes
ganske kort. Dette gentages 3-4 gange, derefter stiger den igen
hurtigt til vejrs.
I det begyndende mørke flyver hunnerne op mod strØmmen et
par meter over vandet. Æggene er trådt frem og hænger som en
kugle under bagkropspidsen. Denne flugt er faktisk en horisontal
kopi af hannens vertikale. Den flyver et stykke frem (5-10m) i
en måske ganske svagt opadskrånende linie, standser ph�dselig
og falder 10-15 cm nedad, derefter atter fremad, en flugtlinie,
der giver en ejendommelig savtakket kontur. Det ville være
interessant at få undersøgt, hvor langt hunnen flyver, før æggene
lægges. Det vil dog sikkert blive vanskeligt at følge et enkelt
eksemplar i den stadige strØm af hunner, der i flyvetidens høj
sæson flyver op ad vandløbet.
Brachycet·cus harricella

Curt. (Caenis harrisel/a Curt.).

Denne art, der er ret almindelig ved Skern A systemet, er hidtil
blevet betragtet som noget af en sjældenhed i Europa. Dette
hænger sandsynligvis sammen med, at arten kommer frem om
kring daggry og flyver i de allerførste morgentimer. Man ser der
for ikke meget til den. Størstedelen af imagines i det her behand
lede materiale stammer da også fra spindelvæv, hvor man kan
finde dem i store mængder. Endvidere kan man i de første mor
gentimer, mens duggen endnu danner en vandhinde over broer
nes jerngelændere, tage mange imagines der, hvor de ligger med
de udbredte vinger klæbet til gelænderet.
Larveudviklingen er kort. I juli findes talrige larver i Skern A,
og kort efter kommer de første imagines frem. Flyvetiden når
dog først sit maximum i midten af august.
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Caenis robusta Etn.

(Caenis incus Bengtss.).

Denne art er her i landet først fundet i Suså (B e r g, 1948). I
Skern A materialet er fundet 2 imagines og 3 larver fra vidt for
skellige lokaliteter (se fig. 7). Dette er i overensstemmelse med
dens Øvrige udbredelse, som det fremgår af gennemgangen af et
stort Caenis-materiale fra hele landet. Det viser sig her, at den
er talrigst i sØer, men findes iØvrigt i både store og små vandløb;
endvidere har jeg fundet en larve i svagt brakvand, nemlig Ny
mindestrØmmen (det blinde løb) lige syd for Nymindegab.
C. robusta er kendt fra Holland, hvorfra den er beskrevet af
E a t o n (1888). Senere er den fundet i Sverige og opstillet som
ny art, C. incus, af B e n g t s s o n (1912, imago; 1917, larve); og
endelig er den fornylig fundet i England (K i m m i n s, 1954,
lVI a c a n, 1955).
Caenis horaria L.

(C. dimidiata Steph.).

Fundet fåtallig over det meste af området. Larverne er fundet
i få eksemplarer i de stØrre vandløb, men foretrækker absolut
søerne samt mindre stillestående vande, f. eks. mergelgrave,
» dØde« åarme og i et enkelt tilfælde er de fundet i gamle tørve
grave.
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Fig. 7. Q= Caenis robusta. X = C. lwraria. e = C. rivulorum.
D = c. llll/CTl/Tll
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Den flyver i højsommeren og muligvis senere; der er taget en
fuldvoksen larve så sent som i december (Søby Sø).
Caenis rivulorum

Etn. (C. dimidiata Steph. var . ri·volorum. Etn.).

Den er absolut den talrigste af de ved Skern A systemet fore
kommende Caenis-mter. Når man alligevel ikke ser meget til
den, skyldes det, at dens flyvetid er meget kort. Den findes vist i
alle vandløb; men er talrigst i de mindre åer og bække med for
holdsvis stærk strøm. Her finder man i slutningen af maj og de
første dage af juni larverne i store mængder klamænde sig til de
bølgende ranker af Potamogeton og især Cladophora. En uge
ind i juni kommer imagines frem, de >>står« nogle få after'ier med
gunstige vejrforhold som en tæt sky over bækken, og i løbet af
denne tid afgiver bækken hovedparten af sin bestand af denne
art. De første subimagines kommer frem ved 19-tiden, og i løbet
af et Øjeblik har sidste hudskifte til imago fundet sted.
Opstigningen fortsætter nu i forØget tempo og når sit højde
punkt ved 21-tiden. Da står sværmen som en tæt røgsky over
bækken lige fra vandets overflade og op til en højde af ca. 4 m.
Svænnen tæller millioner, og den bevæger sig ganske langsomt
op ad bækken, mens parring og æglægning finder sted, og døde
insekter falder ned på vandet og føres bort af strømmen.
Tilbage sidder subimago-exuvierne tæt på broer, pæle o. a.
faste genstande. En mørk træbro ser ud, som er en let snebyge
passeret. Det er exuvierne, der sidder med en tæthed, der svarer
til omkring 10.000 pr. m 2 .
Et enkelt ketsjerstrØg på ca. 2 m (åbning 9 0 cm 2) tværs gen
nem en sky af imagines, da sværmningen var på sit højeste (kl.
ca. 21), gav ca. 1200 ekspl. og viste, at hannerne var i overvejende
flertal (ca. 75%).
Næste morgen er edderkoppernes spind dækket af disse små
dØgnfluer, ligesom enkelte døde eksemplarer kan findes skyllet
sammen i rolige vige; men det er også alt, hvad der er tilbage af
aftenens millioner.
Caenis macrura

Steph.

Denne art, der er ny for Danmark, er fundet over områdets
nederste del, såvel i store som små vandløb. Den er ikke nær så
talrig som foregående, men kommer dog frem i betydelige
mængder. Det skyldes muligvis dens hurtige larveudvikling i
forbindelse med imagas korte flyvetid, at den ikke findes i prØ
verne fra den Øvrige del af systemet.
Ligesom foregående flyver den kun i et par aftentimer og kun
ganske få aftener om året; men i modsæh1ing til denne er den en
sensommer- og efterårsform.
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Fig. 8. O = Siphlonurus aesti·valis. X = S. li.nnaecmus. e
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Siphlonm•us aestivalis Etn.

I Skern A området er der kun fundet nogle ganske få larver,
dels i Omme A, dels i Fjederhalt A, samt en fuldvoksen larve i
Skern A, Tarm Kær. Sidstnævnte lykkedes det at klække til
imago o , så identiteten kunne endelig bestemmes.
Arten er udbredt over hele Danmark og vistnok ret almindelig
i Østjylland og på Øerne.
Siphlonurus linnaeanus Etn.

Angående denne arts udbredelse m. m. henvises til tidligere
publikation (J e n s e n, 1951 B). Her skal kun tilfØjes, at de tid
ligste larvefund er fra slutningen af maj. Det gælder således for
denne art som for de andre sensommer- og efterårsarter, at æg
gene først klækkes temmelig sent på foråret.
Metretopus sp.

Slægten Metretopus - ny for Danmark - har 2 arter, M. b01·e 
alis Eat. ( = M. norvegicus Eat.) og M . alter Bengtss.
Begge arter er hidtil kun kendt fra den allernordligste del af
Fennoscandia, M. borealis tillige fra Canada (Slave Lake).
I Skern A, Omme A og Fjederhalt A er fundet ialt en snes lar
ver tilhørende denne slægt. Ved Omme A, Rabæk Krat end-
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videre l � imago (noget defekt) og l S? subimago; derimod er det
ikke lykkedes at finde en o imago, og forsøg med larveklækning
er mislykket.
Heller ikke i E s b e n P e t e r s e n s samling findes hannen
repræsenteret; derimod 2 hunner (imagines) fra henholdsvis
Karup A og Letbæk, etiketteret » Epeorus sp. << ,
Efter B e n g t s s o n (1930) skulle d e to arters hunner imid
lertid let kunne bestemmes, dels efter beskrivelserne, dels efter
tegninger af hunnernes subgenital- og genitalplader, der er for
skellig formet hos de to arter.
Da de danske eksemplarer ikke bel t svarer til B e n g t s s o n s
tegninger, kan det ikke uden tilstedeværelse af en han afgøres
med sikkerhed, om disse tilhører en af de tidligere kendte arter,
eller om det er en hel ny art.
Forhåbentlig lykkes det ved fortsatte undersøgelser at få
artens identitet endelig fastslået.
-

Heptagenia fuscogrisea Retz.

(Ecdyurus volita11s Etu.).

i'vieget almindelig og udbredt over hele området. Larverne er
fundet både i store og små vandløb, dog aldrig i kilderne.
Dens egentlige flyvetid er ret kort, hovedsagelig sidste halvdel
af maj, men den kan dog tages i mindre antal det meste af juni,
og enkelte meget sene eksemplarer er fundet i juli.
Den »danser<< fra sidst på eftermiddagen til henimod solned
gang. Oftest er den vanskelig at fange, da den såvidt muligt hol
der sig ude over vandet og kun sjældent ses inde over bredden.
» Dansen<< foregår i 1-2 m højde. Som de fleste andre Hep
tagen:ia-arter flyver den med snurrende vinger snart forlæns,
snart baglæns, afbrudt af hurtige kast enten nedad eller til en af
siderne, hvorefter der foretages en stigning.
Efter dette ejendommelige to-skridt-frem-og-et-skridt-tilbage
princip glider sværmen jævnt fordelt over hele åens bredde og
med god afstand mellem individerne langsomt op ad åen. Denne
flyvemåde er karakteristisk for H. fttscogrisea, H. sulphwrea og
H. flava, hvorimod » dansen<< hos H. lateml·is, de få gange jeg har
set den, mere har mindet om Ephemera-arternes.
H. fuscogrisea's æg klækkes i september-oktober. Larverne
synes at vokse forholdsvis hurtigt i efterårsmånederne, mens
væksten nedsættes (eller muligvis helt standses) i vintermåne
derne. Der er ikke noget, der tyder på, at der udvikles mere end
een generation.
Heptagenia sn lphm·ea Miii L

l'vieget almindelig og udbredt over hele systemet i åer og
hække. Når cler er så forholdsvis få larver i prøverne, skyldes
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det dels larvernes korte udviklingstid, dels at de lever ret skjult,
så de er vanskeligere at få fat på.
Imagines kan træffes allerede i slutningen af maj, men max
imum indtræder først i begyndelsen af juli. Flyvetiden varer til
hen i slutningen af septeniber og under gunstige forhold måske
endnu længere.
Tabel III viser, at der - ligesom hos Ephemerella ignita
i
flyvetiden synes at være tjlløb til endnu et par maxima, således
at der skulle være mulighed for udvikling af flere generationer.
En undersøgelse af larverne bekræfter formodningen, idet der
under flyvetiden findes larver i alle mulige størrelser. I det meget
milde efterår 1951 fandtes både fuldvoksne og spæde larver i
december og spæde larver endnu i begyndelsen af januar 1952.
Da vinteren satte ind, forsvandt de fra åen og er antagelig gået
til grunde. Larver fra overvintrende
æg er først funclet i begyn'
delsen af april.
-

Heptagenia flava Rost.

Angående denne arts udbredelse (fig. 9) m. m. se ticlligerC'
publikation (J e n s e n, 1952). I denne artikel henledtes opmærk
somheden på det mærkelige forhold, at mens der var mange lar-

Skern Å- systemet

o

Fig. 9.

10

20

30 k m .

O= Heptagenia fuscogrisea. X =H. sulplw.rea. e = H. jlava.
D = H. Taterolis
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ver i vandløbene, så man meget lidt til imagines. Dette var imid
lertid ikke tilfældet i den varme sommer 1955, hvor imagines fløj
over Skern A's nedre del i store mængder det meste af august
måned. Hovedparten af de indsamlede imagines (tabel II) stam
mer da også herfra. Forklaringen er vel, at denne art, der har sin
nordgrænse i Danmark, i normale somre fører en mere skjult til
værelse og kun under gunstige forhold kommer frem til parring
og æglægning. En stor del går sikkert til grunde under meta
morphosen; en del imagines ligeledes, medens de venter på
egnede vejrforhold.
Heptagenia lateralis Curt.

Artens udbredelse fremgår af fig. 9, iØvrigt henvises til tid
ligere mtikel (J e n s e n, 1951 B), hvor det bl. a. fremhæves, at
den hører til sensommer- og efterårsarterne. I en oversigt over
dens Øvrige danske udbredelse (Silkeborg, Odense) meddeler
D a h l (1954), at der i Esben-Petersens samling står 3 ekspl. taget
i maj. En nærmere undersøgelse viste, at der ganske rigtigt var
opstillet 3 ekspl. etiketteret >>Heptagenia lateralis Curt., Gram
den 31/5 1935« . Det var dog ikke denne art, men H. fuscogrisea.,
hvorfor også den sønderjyske lokalitet må udgå. Tidligste dato
for fund af imagines af H. lateralis er den 2/8 1935 (Gern A).
Arten er således kun kendt fra 3 danske lokaliteter: Tarm Bæk
(Skern A systemet), Gern A (Gudenå systemet) og Odense A.
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English Summary.
The present work deals with a faunistic-biological investigation on the
E p he m.e ro p tera -fauna (exe!. the family BaeUdae) af the Skern river region
in West Jutland during the years 1940-1955.
The number of species found in the Skern river region appears from
Table l. Of the 20 species recorded, 13 are known from Denmark already
(E s b e n P e t e 1· s e n, 1910), 6 of them recorded within the region (Rind
river), and ane species Caenis robusta Etn. (
C. incus Bengtss.), here in
this country is known for the first time from Suså (B e r g, 1948). During the
Skern river investigation the Danish Ephemoptera-fauna has been enlarged
with 6 species, 3 of them being published (J e n s e n, 1951 A, 1952), and 3
species new to Denmark will get a detailed reference in this paper.
Finally is given an outline of the distribution of the remaining Danish
species: J utland, the Danish Is les incl. Bornholm. Purthermore a list for
comparison with the Eph e mero p te ra - fauna af two other Danish rivers :
Arhus A (East Jutland) and Suså (Zealand).
Table II brings a survey af the material collected. It deals with the num
ber af larvae and imagines from my own samples, and from calleetions
made available for my purpose. The total number of specimens (larvae and
imagines) for each species is consiclered, this figure forming the basis for a
calculation af the percentage occunence af the various species within the
=
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total material. This appears from fig. l sl10wing a significant grouping after
frequency. Gr. l (16-23 Ofo) : 3 species, Gr. 2 (Ca. 2---9 Ofo) : 8 species, and
Gr. 3 (beneath l Ofo) : 9 species.
Table III shows the development of the flight pm·iod. The amount of
imagines from the material collected is numbered from week to week. The
length of the flight period (from the first until the latest record) appears
in fig. 2.
The distribution of the species recorded from the Skern river region is
mapped on fig. 3-9. The common species seem to be distributed all over
the region in rivers and rivulets. Among the more rare are e. g. Paralep
tophlebia species mostly bound to smaller streams of a relative stronger
current. So far Caenis maerura is only recorded from the lower part of the
region but from both 1·ivers and rivulets.
-

Sommerfugle fra Vendsyssel. l stk. Heliot.his sctll osa, Støvring Hede ved
Ellidshøj 24. 7. 54 på lys.
l stk. Aeranyeta alni, Høstemark Skov 2. 6. 56
på lys. - Flere stkr. Arehanara sparganii og A. algae, Hals Nørreskov og
Hammer Bakker. - l stk. Comibaena pustulata, Hals Nørreskov 15. 7. 50. l stk. Cosymbia linearia, Hals Nørreskov 20. 8. 55. - 2. sth. Chloroclysta
siterata, Hammer Bakker 19. 9. 53 og 6. 5. 54. - l stk. Perizoma blandiata,
Hals Nørreskov 20. 8. 55.
l stk. P. b ifasciata, Hals Nørreskov 28. 8. 55. 2 stkr. Ariehanna melanaria, Hals Nørreskov 15. 7. 50. og 16. 7. 55. - l stk.
Pseudopanthera macularia, Lavenkærskov. - l stk. Sio1w lineata, Hals
Nørreskov 20. 6. 55.
l stk. Selenia lwwria, Høstemark Skov.
l stk.
Ellapia prosapiaria så sent som 12. 9. 55 i Restrup Skov.
C. Gram Larsen.
-

-

-

-

Sjælden sommerfugl. Den 29. juli 1956 blev et smukt eksemplar af Cele
taget i Løvenholm Skov på Djursland i nærheden af
25 km stenen på Randers--Grenå landevej.
Knud Holm Hansen.
rio lineata liuomiea

Hettelse. Den i 2. hæfte 1956 s. 42 omtalte artikel af ingeniør N. L. Wolff
om sommerfugle i Frøslev Mose er publiceret i >>Entomologiske !v!eddelel
ser« (1935, bd. 19, p. 172---1 77) - ikke i »Flora og Fauna« som angivet af
Red.
H . J. Henriksen.
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Nogle fugleiagttagelser.
Af S. R. Rasmussen
(Villa "Nok", Ton•egnde 69, Esbjerg).

l. Begge arter af stormsvaler ved Esbjerg
i årene 1 950 og 1 955.

Den 14. 10. 1950 blev en Lille Stormsvale (Hydrobates pelagi
cus) i syg og forkommen tilstand fanget ved havnen i Esbjerg.
Den blev foræret til Rørkjærs Skole her i byen, som lod den ud
stoppe til skolens store fuglesamling. Samme dag kom en her
boende fisker hjem med en Stor Stormsvale (Oceanodroma · Zeu
corrhoa), som tre dage i forvejen havde slået sig ned på hans
fiskekutter ca. 10 sømil vest-nordvest af Grådyb Barre. Den fær
dedes frit om bord og var ganske tam. Da han kom i havn; tog
han fuglen med hjem og slap den løs i stuen, hvor den fløj frit
omkring og satte sig på gulvet eller i vindueskarmen eller på en
stoleryg. Han sendte bud til mig, om jeg havde lyst til at se
den, og efter at jeg med stor forbavselse havde betragtet dens
elegante svalelignende flugt og hØrt dens stadig gentagne beha
gelige kvidren, overlod han fuglen til mig, som efter at have
kloroformeret den forærede den til Rørkjærs Skole. Da jeg kloro
formerede den, gylpede den en mængde ildelugtende b·an op.
Et meget ejendommeligt tilfælde, at begge arter af Stormsvale
forekommer på samme dag i samme by.
Den 20. 10. 1950 kl. 4 morgen ca. 12 sømil vest for Esbjerg
fandt førstestyrmand Dam på damperen » Alexandra« et eksem
plar af Stor Stormsvale gående på dækket i en ejendommelig
vraltende gang med stærkt skrævende ben. Den var ganske tam
og lod sig tage med hånden. Styrmanden tog den med til Esbjerg
og forærede mig den. Den opfØrte sig ganske anderledes nu ved
dagslys, end den anden havde gjort ved lampelys om aftenen.
Den sØgte at gemme sig ind ved min albues hulning eller under
min jakke. Det var så tydeligt, at den sØgte mørket, og den gjorde
nærmest indtryk af at være meget søvnig. Satte jeg den på min
hånd, blev den ganske roligt siddende. Snart pillede den sig i
fjerene, snart kiggede den sig omkring, ja, gemte endog hovedet
ned under skulderfjerene og satte sig b-ygt til at sove. Den blev
fotograferet på min hånd (se fig. l) som bevis på dens ejendom
melige oph·æden. Når jeg satte den på gulvet eller på bordet,
skrævede den ud med benene, gik helt ned i spagat, væltede for
over og flaksede hjælpelØst med vingerne ude af stand til at
hæve sig op. Også den blev kloroformeret og gylpede ligesom
den første en mængde tran op, så den gamle historie om, at
beboerne på disse fugles ynglepladser fanger de næsten flyve-
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færdige unger, der er hele fedtklumper, dræber og tørrer dem,
trækker en væge igennem dem på langs og bruger dem som
tranlamper, lyder ganske sandsynligt.
Så gik der en årrække, hvor jeg ikke hørte noget til disse ejen
dommelige fugle; men den 12. 11. 1955 kom der en fisker med to
spillevende eksemplarer af Lille Stormsvale i sin hånd. De var
kommet om bord på hans fiskekutter ca. 150 sømil vest for Es
bjerg elagen før, og de var ganske tamme, men søgte også stadig
at komme i mørke under hans frakke. Under deres stadige klat
ren på hans arme og hænder gled de underticlen ned på gulvet,
men var ligesom ovenfor omtalt ganske ude af stand til at flyve
eller gå. Jeg bad ham tage dem med ud på havet, når han igen

Fig. l. Stor stormsvale.

tog ud på fiskeri, og i mellemtiden fodre dem med småtskåret
sild. Da jeg ikke senere har talt med manden, kender jeg ikke
deres videre skæbne.
Af stormsvalers tidligere forekomst her på egnen har jeg fået
.oplyst følgende: l eksemplar af Lille Stormsvale fanget på Es
bjerg havn i en forrygende storm med højvande den 3. 12. 1909
og l eksemplar af Stor Stormsvale fanget ved Ribe den 15. 10.
1906.
2. Spurvehøgeus j agtiver.
Når spurvehøgen (AcC'ip-ite'l' nisus) jager et bytte, sker det med
en sådan vildskab, at den ganske glemmer hensynet til even
tuelle farer for dens eget liv og helbred. Da jeg selv i årenes løb
har været vidne til to sådanne tilfælde, vil jeg her berette de
nænnere enkeltheder: Den 23. februar 1909 fløj en gammel ud-
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farvet <;> mod en af de store vinduesruder på apoteket i Hadsund
og faldt i bedøvet tilstand ned på fortovet. Den 18. marts 1932
tØrnede en gammel udfarvet o på jagt efter en gråspurv imod et
tremmelysthus i Hadsund og lmækkede halsen. Gråspurven slap
uskadt igennem tremmerne; men høgen var død på stedet. Begge
blev udstoppet og stod i min samling, indtil jeg i året 1943 solgte
denne til gårdejer Karl O. Pedersen i Skellund, hvor de nu
opbevares.
3. Duehøgen, den altid forfulgte.

I efteråret 1922 fløj en duehØg (Accipiter gentU·i s), en gammel
udfarvet <;> efter en høne ind i tØrveskuret hos en i Visborggård
Skov boende skovfoged. Dennes hustru greb en økse og løb ud
i skuret, hvor hun gik løs på høgen, der efter en kortvarig kamp
måtte lade livet, hvorpå konen huggede hovedet af den. Jeg fik
dagen efter de sørgelige rester tilsendt.
I Hou Skov ved Mariager blev der skudt en ringmærket o den
10. 4. 1925. Den var omtrent, men ikke ganske udfarvet, og da
den var ringmærket som redeunge i en skov ved Viborg i juni
1923 (B. 555. P. Skovgaard, Viborg), fremgår det tydeligt, at due
høgen først får sin fuldvoksne dragt, efter at den er fyldt 2 år.
I Visborggård Skov ynglede i flere år et par duehøge i en ikke
særlig høj birk; men da <;> stadig blev bortskudt, forlod o til
sidst reden. De yi1glede sidste gang i 1927. Dette år blev både <;>
og 4 unger skudt på reden.
4. Albinisme hos en allike (Coloeus monedula).

Da jeg i foråret 1955 lå som patient på centralsygehuset i Es
bjerg, kunne jeg hver aften lidt før solnedgang betragte de
mange alliker, som samlede sig i toppen af de høje træer i syge
hushaven, hvor de holdt et forfærdeligt spektakel, førend de
langt om længe faldt til ro. Den 29. 5. 1955 så jeg kl. 20,10 en
hvid allike komme flyvende og sætte sig blandt ca. 20 normalt
farvede. Disse tog ikke spor hensyn til den sjældne gæst, men
fortsatte uforstyrret deres pjadren. Den hvide sad ca. 2 minutter
med undersiden vendt mod mig, så jeg havde rigtig lejlighed til
at betragte den. Den var ganske hvid overalt; men den ned
gående sol,' hvis stråler netop ramte trætoppene, gav den et sart
rosenrødt skær. Det var et ganske pragtfuldt syn. Da den fløj,
fik jeg også dens overside at se, og bortset fra en svag grålig
skygge over skulderpartiet var også hele oversiden hvid. Skønt
jeg lå der endnu 5 uger, så jeg den kun den ene gang til trods for
omhyggelig spejden hver aften.
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5. Søkouger ved Fanø.

Den 15. 11. 1955 blev der skudt en sØkonge (Plotus alle) i Ham
borgdybet mellem Søren J essens Sand og FanØs vestkyst, og
dagen efter blev der skudt to søkonger på samme lokalitet. Den
18. 11. 1955 blev der fundet en død, ilanddrevet søkonge på vest
siden af Fanø omtrent ud for Pælebjerg. Den var delvis fortæret,
rimeligvis af krager eller måger. I de 9 år jeg har boet i Esbjerg,
er det første gang, jeg har fået meddelelse om søkonger her fra
egnen.
6. Steril gråand ved Esbj erg.

Den 4. 12. 1955 blev der på halvøen Skallingen af en 81-årig
fisker skudt en gråand o (A11as platyrhynchus), som var stærkt

Fig.

2.

Steril gråand 6' øverst. Nederst en normal
sammenligning.

eJ til
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afvigende i farve fra det normale. Skønt fiskeren havde skudt
adskillige hundrede gråænder i årenes løb, havde han aldrig før
set en sådan farvetegning. Han var så flink at overlade mig fug
len, og da jeg så den, gættede jeg på enten en delvis albino eller
muligvis en hermafrodit. Men ved obduktionen viste begge
formodninger sig at være forkerte, idet dyret viste sig at være en
steril o . Testilderne var kun halvt så store som normalt, sæd
strengene var rudimentære og ikke i forbindelse med tarm
åbningen.
Hele dens ydre var vidt forskelligt fra en normal o i pragt
dragt. Hovedfjerene var ganske korte og tætliggende, mørktfar
vede med en ganske svag grØnlig farve. Den hvide ring om hal
sen var kun halvt så bred som ellers. Det kastaniebrune bryst var
kun svagt antydet øverst på halsen. De sortgrønne under- og
overhaledækfjer var svagt hvidgrå. Halekrøllerne var veludvik
lede, men af farve ligeledes hvidgrå. Styrefjerene var snehvide,
og de lange svingfjer næsten hvide. Overgumpen og bagryggen
svagt sodfarvet med lysere bølgelinier. Vingespejlet gråbrunt
uden spor af metalglans, kantet med en smal hvid sh·ibe på
begge sider. Fødderne orangerøde og næbbet gulgrØnt. Medens
næbfarven hos en normal o i pragtdragt, der var skudt i 1911,
endnu havde sin næbfarve uforandret, da den blev fotograferet i
1943, var næbbet hos den sterile o efter en måneds forløb mørkt
farvet og uden gulgrØn farve, da jeg lod den fotografere i januar
1956. Fødderne havde endnu dengang beholdt deres oprindelige
orangerøde farve. Øjets iris var rødbrunt. Totallængden af den
friske fugl var 580 mm, vingelængden 280 mm og vægten 1370 g.
Fuglen var, som man kunne vente, unaturlig fed.

Anmeldelse.
Gruner, H. E. & Deckert, Kmt: Das Tierreich IV. Krebse.
Sammiung
Goschen, Bd. 443. 1 14 sider. 43 fig. Pris: DM 2,40. Berlin 1956.
Håndbogsserien i lommeformat beskæftiger sig i dette bind med krebs
dyr. Efter en fyldig indledning om denne leddyr-gruppes bygning bringes
en systematisk oversigt, hvor den gamle inddeling i småkrebs og storkrebs
er opgivet. Småkrebsgruppen er jo et slags pulterkammer, der rummer for
skelligartede krebsdyr, som kun holdes sammen af negative kamktertræk.
Her er en opdeling i 9 klasser lagt til grund; en af klasserne, som viser
slægtskabsforbindelse med de velkendte >>cyclopser«, kendes først fra 1939 !
Illustrationerne er klare stregtegninger - i mindre antal end i tidligere
bind.
Poul Bondesen.
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