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Kysing fjord og lidt om faunaen i estuarier. 

Af Bent ]. Muus 
(Danmarks Fiskeri· og Havundersøgelser, Chnrlottenlund Slot). 

Få kilometer syd for Arhus ligger den 186 hektar store, næsten 
lukkede Kysing fjord. På grund af sit rige fugleliv er den et yndet 
udflugtssted for ornithologer, men den er i virkeligheden også 
af betydelig interesse for havbiologer. 

I fordums tid har fjorden haft en større udstrækning end den 
nuværende, blandt andet ligger Norsminde by på en gammel 
sandbanke, der har skudt sig ud fra nordsiden af den oprinde
lige fjordmunding. I begyndelsen af det forrige århundrede gen
nemførtes Frederiksdalinddæmningen, og fjordens areal blev 
derved halveret. U denfor fjorden begyndte en revledannelse, 
der medførte, at større skibe ikke længere kunne anløbe Nors
minde havn, og denne udvikling blev yderligere befordret i be
gyndelsen af h·ediverne, da ålegræsset på grund af sygdom for
svandt, og planternes hæmmende virkning på havets sandtrans
port derved ophævedes. Indløbet blev snævert, og i dag er Ky
sing fjord derfor et typisk estuarium, d. v. s. et flodmundings
bækken med kraftig tidevandseffekt i indløbet. Odder å er "flo
den«, der munder ud i mmådets sydvestlige del. Herfra sh·ækker 
estuariet sig som et fladt bækken mod nordøst, hvor det krogede 
indløb findes. 

I efteråret 1954 fik Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser til 
opgave at undersØge, hvad Kysing fjord betyder økonomisk for 
fiskeriet, med henblik på en sammenligning med den landbrugs
økonomiske værdi en eventuel inddæmning af fjorden kurme 
have. Det er ikke meningen her at komme nænnere ind på denne 
beregning, men at berette lidt om de rent videnskabelige per
spektiver, der åbnes med en glUndig biologisk undersøgelse af 
estuarier. 

Områdets hydrografi. 
Ved Norsminde bro er fjordens indløb reduceret til en fire 

meter dyb og ti meter bred rende, hvor det er muligt at måle 
den tidevandsbestemte vandudveksling mellem Kattegat og fjor
den, En sådan måling udførtes med Elunansh·Ømmålere og viste, 
at ca. 250.000 tons vand passerer broen fire gange i døgnet. 
Rundt regnet udveksles således en trediedel af fjordens samlede 
vandmasse med Kattegatsvand to gange i døgnet. Det er klart, 
at såvel saltholdigheder som vandtemperaturer i Kysing fjord 
bestemmes af dette forhold. 

Som omtalt løber Odder å ud i fjordens vestlige ende, og det 
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således tilfØrte ferskvand skaber en saltholdighedsgradient, der 
går fra værdien ca. O 0 l 0 0 ved åmundingen til ca. 24 ° l 0 0 i fjor
dens indløb, idet dog stØrstedelen af fjorden har saltholdigheder 
omkring 18-20 ° l 0 0. For at få rede på strømforholdene i fjorden 
udlagde vi farvepletter af det stærkt fluorescerende stof U ranin 
og fulgte pletterne rundt i fjorden, mens samtidig saltholdighe
der og temperaturer måltes. Fjordens strømskema viste sig at 
være ret kompliceret, vindretningen spillede her en underordnet 
rolle i forhold til tidevandet, og vi fandt i stille vejr et udpræget 
springlag med saltholdigbedsforskelle på op til 8 o l 0 0 mellem 
bund- og overfladevand. 

De hydrografiske undersøgelser bør dog fortsættes og udvides, 
bl. a. er det nødvendigt at kende de ekstreme forhold, der sætter 
grænserne for mange dyrs udbredelse. 

Dybder, bundforhold og vegetation. 

Den gennemsnitlige vanddybde i Kysing fjord er kun 0,6 m; 
men en enkelt lidt dybere rende løber parallelt med den vestlige 
kyst. Ganske groft kan fjordens bund inddeles i b·e zoner: en 
nordlig næsten vegetationsløs sandvade, der ved eksb·emt lav
vande ligger næsten helt tØr, en østlig part bestående af sand
blandet ler med ålegræs (Zostem) og havgræs (Ruppia) som do
minerende planter, og endelig en vestlig og sydlig del med ilt
fattigt, vegetationsløst mudder, der om sommeren er dækket af 
store mængder søsalat (Ulva lactuca). 

De fleste steder i fjorden er vegetationen så lav, at den ikke 
hindrer brugen af bundhenter, og påfaunaen af krebsdyr og 
snegle kan således undersøges kvantitativt. 

Det marine dyreliv. 

Når man beskæftiger sig et stykke tid med det lave brakvands 
dyreliv, finder man trods de forskelligartede faunaelementer 
visse generelle biologiske h·æk, der udmærker hele faunaen, og 
som stiller den i særklasse over for den fauna, der findes i havet 
udenfor. 

Det er for det første iØjnefaldende, at det lave brakvanels 
fauna består af småformer, nemlig dels arter, der i sig selv er 
små (Pygospio, Hydrobia, kutlinger, hundestejler etc.), dels 
arter, der kun i estuarier er små, men som under mere marine 
forhold udvikler større individer (L#torina saxatilis, Card'itnn 
edule etc.). Endelig findes slægter, der omfatter estuarine og 
marine arter, men hvor de estuarine er mindst (Idothea virid-is 
konb·a den stØrre I. baltica). 

For det andet er det bemærkelsesværdigt, at de fleste estua-



Eneret Geodædisk Institut. 
Fig. l. Luftfotografi af Kysing fjord. 



40 

rine arters larver ikke gennemgår et pelagisk stadium, eller dette 
stadium er påfaldende kort, samt at yngelpleje er almindelig 
udbredt. Enkelte arter er ungefødende. 

Som b'edie karakteristiske punkt kan nævnes, at estuariets 
fauna er artsfattig. Ser man bort fra mikrofaunaen, kommer man 
sjældent op på over tyve blot nogenlunde almindelige arter, 
mens over det dobbelte uvægerligt vil findes i havet lige uden 
for estuariet. 

Når jeg fremhæver, at der er tale om de nogenlunde almjnde
lige arter, skyldes det, at man altid, navnlig over lange tidsnm1, 

Fig. 2. Artsantallet i fjor
den og udenfor afsat 
som funktion af det ved 

bundprøver undersøgte 
areal. Kurverne nærmer 
sig asymptotisk abscissen, 
d. v. s., når antallet af 
bundprøver vokser, sti
ger også artsantallet, men 
•nye• arter vil blive me
re og mere sjældne i prø
verne. 

So � 
antal arte r 

4o 

1,5 m1 

vil kunne Øge antallet af kendte arter fra et område, men at dette 
forhold kvantitativt er af ganske underordnet betydning. Fig. 2 
viser artsantallet som funktion af det ved bundprøver undersØgte 
bundareal i Kysing fjord. 

Mens artsantallet er ringe, er individantallet til gengæld stort, 
og alt tyder på en stor stofomsætning året igennem. Blandt andet 
for at få klarhed over dette spØrgsmål er området blevet under
sØgt med et par måneders mellemrum siden efteråret 1954. 

Bundprøver, en kvantitativ fannistisk undersøgelse. 

Det er indlysende, at de sædvanlig brugte redskaber til at 
tage bundprØver med, d. v. s. Petersens og van Veen's bundhen
tere, er for tunge og uhåndterlige på lavt vand, og der blev der
for lavet en ny bundhenter, der var en mellemting mellem Peter
sens bundhenter og en almindelig kloakrenser. Den håndteredes 
på en stang og lukkedes med håndkraft. Med dette apparat toges 
bundprøver på 1/16 m2, og prØverne sigtedes gennem en sigte 
med l mm's maskevidde. Vi erfarede dog snart, at næsten alle 
de yngre udviklingsstadier af f. eks. snegle og krebsdyr gik gen-
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nem sigten, og derfor konshuerede vi en lille btmdhenter af 
plexiglas kun dækkende l!z00 m2. BundprØverne sigtedes gen
nem en pose af silkegaze med 0,8 mm's maskevidde, og sorterin,
gen foregik i laboratoriet. Den ændrede maskevidde forØgede 
det fundne individantal pr. arealenhed med ca. 25 ° j 0 og vægten 
med ca. 10 °/0. 

En kvantitativ undersØgelse af bundfaunaen på forskellige 
årstider siger imidlertid meget lidt om produktionens stØrrelse, 
sålænge man ikke nØje kender de enkelte arters vækst og kon-

9 mm. 
antal, pr. m2 

_Q� ri l 1955. 
kropslængde 

Fig. 3. Skematisere( udbredelseskort for slikkrebsen (Corophium 
volutator) i Kysing fjord. Til højre er vist en analyse af bestan
dens sammensætning: l hanner, 2 hunner, der har gydt, 3 umodne 
hunner, 4 hunner med æg eller unger. Den nyfødte yngel har 

passeret sigtemaskerne ved prøvetagningen. 

sum (d. v. s. hvor meget de fortærer), antallet af generationer etc. 
Netop den manglende viden især om konsumet har gjort, at 
marine boniteringer ikke rigtig har holdt de løfter med hensyn 
til produktions beregninger, som de gav med C. G. Johs. Petersens 
baneb1ydende pionerarbejder i begyndelsen af dette århun
drede. 

På grundlag af de ovennævnte bundprØver var det muligt at 
lave effektive bestandsanalyser på de forskellige årstider. Et 
eksempel på en sådan analyse gives på fig. 3, der viser dels ud-
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bredeisen af slikkrebsen (Comphil/.1n volutator) i Kysing fjord, 
dels en analyse af bestandens sammensætning. Ved hjælp af så
danne analyser kan bestandens tæthed, individernes vækst og 
antallet af årlige generationer bestemmes for de fleste dyrearter. 

Estuarierne byder særlig fordelagtige vilkår for den, der vil 
studere stofomsætningen bl. a. af følgende grunde: 
l. der er forholdsvis få arter, hvilket betyder en indlysende for

del, når vekselvirkningerne mellem de forskellige arter be
stemmes; 

2. pighude, der er enhver marinbiologs hovedpine i kvantitative 
spørgsmål, mangler; 

3. da kun ganske få estuarine arter har pelagiske larver, er popu
lationerne ikke svingende som i egentlig marine områder; 

4. næsten alle arters biologi er ret godt kendt; 
5. næsten alle arter er udmærkede »akvariedyr« og kan altså stu

deres levende over lange tidsrum; 
6. på grund af estuariets lukkede karakter er emi- og imigration 

af bunddyr begrænset til et minimum. 

Hertil kan tilfØjes, at de principielle love for stofomsæh1ingen 
kan overføres fra estuarine til de egentlige marine områder. 

De hyppigste bunddyr. 
Bl Øllelyrene: 

Kysing fjord hører til Macoma-samfundet, men i praksis er 
Østersømuslingen (Macoma baltica) så ualmindelig, at den må 
spille en ganske upåviselig rolle i stofomsæh1ingen. 

Hjertemuslingen (CarcUum eclule) forekommer overalt på lavt 
vand. Bestandens gennemsnitlige tæthed ligger på 16 eksempla
rer pr. m2 med maximale værdier omkring 2300 pr. m2. De unge 
individer findes hyppigt krybende omkring i vegetationen lige
som den estuarine C. exiguwm, en mindre art, der dog ikke fin
des i Kysing fjord. 

For at få et overblik over Cardiernes vækst brugte jeg åbne 
vækstbure af finmasket netting, der blev nedgravet forskellige 
steder i fjorden. Med en skydelære måltes muslingerne med ca. 
50 dages mellemrum. Vækstkurverne viste på det smukkeste, 
hvordan væksten hæmmes ned gennem fjorden mod åmundin
gen. De viste imidlertid også, at årringene i skallen ikke kan an
vendes ved aldersbestemmelser, og at Cardiu·m sjældent bliver 
over to år gammel i fjorden. Arten forekommer med to (Økolo
giske?) racer, nemlig den almindelige symmeh'iske form og den 
skæve form lamarcki. Vi har startet nogle akvariefm·søg for at 
finde ud af, hvad der betinger disse skalformer, fordi den hyp-
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pigt fremsatte teori, at forma lamarcki lever på blød dyndbund, 
hvor den bliver skæv af at strække siphonen (kapperøret) op til 
overfladen, forekom os usandsynlig. 

Sandmuslingen (Mya a:renaria) findes med gennemsnitligt 9 
maximalt ca. 330 individer pr. m2. I mange henseender er denne 
art langt mere robust end hjertemuslingen. Den tåler bedre vin
teren selv på ganske lavt vand, hvor man hyppigt finder indi
vider, der må være seks-syv år gamle. Under et besøg ved fjor
den sidste vinter fik vi en delvis forklaring på dette forhold. Fjor
den var islagt, men ved bredden, hvor der kun fandtes få cm 
vand mellem is og bund, bemærkede vi spredte huller i isen. Af 
nysgerrighed undersøgte vi bunden under isen og fandt under 
hvert hul en stor M y a. Isen var på dette sted kun ca. 2 cm tyk, 
men vi søgte og fandt et sted, hvor der var bundfrosset med 
ældre ca. 7 cm tyk is. Da vi brækkede isen op, fandt vi på dennes 
underside nævestore hulheder, og i selve bunden nedenunder 
fandtes levende sandmuslinger. Med andre ord: Mya, der lever 
dybt nedgravet i den frostfri bund, skaber med sit åndingsvand 
en stor frostfri zone omkring siphonens mundingshuL Muligvis 
spiller det en rolle, at vandet ligefrem opvarmes ved passage 
gennem muslingen, der som nævnt ligger dybt i den varmere 
bund. 

Ligesom Cardittm bliver Mya anvendt til vækstforsøg. 
Blåmuslingen (Mytiltts eduUs) findes mest i estuariets indløb, 

hvor tidevandssb·Ømmen giver den fortrinlige vækstbetingelser. 
I begyndelsen undrede vi os over, at der også fandtes store 
Mytilus-skalbunker indenfor indløbet, og at der her kun sås 
døde, men hiske skaller. En solrig sommerdag efter stærk ebbe 
fik vi forklaringen: det stigende vand medførte gennem ind
løbet tusindvis af soltørrede Mytilus-skaller, der som både var 
blevet løftet og nu førtes ind i fjorden, hvor vinden fik dem til 
at kæntre. 

I fjorden forekommer blåmuslingen i øvrigt kun spredt og 
fåtalligt, idet tætheden næppe overstiger 1-2 pr. m2. På ban
kerne i indløbet findes dog hyppigst over 2000 pr. m 2, repræsen
terende en friskvægt på over l kg/m 2. 

Foruden de nævnte muslinger er Scmbicularia plana fundet 
enkelte gange i fjordens nordende, hvor den dog kvantitativt 
ingen rolle spiller. 

Dyndsneglene (Hydrobia) forekommer med h·e arter. To af 
disse arter, H. ulvæ og H. ventrosa, var overordentlig vanskelige 
at skelne fra hinanden, og jeg påbegyndte derfor en endnu ikke 
afsluttet systematisk undersøgelse med grundlag i disse snegles 
anatomi. Det eneste sikre holdepunkt, man faktisk har, er for
skellen i ynglebiologi mellem de to arter. H. ventmsa lægger kun 
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eet stort æg i sine kapsler, mens H. ulvæ lægger 10-30 små æg i 
sine. H. ulvæ's skalform varierer på en temmelig forvirrende 
måde, men ved at kortlægge disse skalvarianters forekomst fandt 
jeg alligevel et vist system: det viste sig, at man tvangfrit kunne 
opdele ethvert større Hydrobiamateriale i h·e hovedskaltyper, og 
at disse typer var bundet til bestemte biotoper. Indsamlinger 
andre steder i landet og litteratursh1dier har bekræftet rigtig
heden af at opstille tre hovedformer af arten, og ved toårige 
akvarieforsØg prØver vi nu at udrede årsagerne til denne varians. 

I fjordens midterste dele langs Frederiksdalinddæmningen 
findes endvidere Potamopy·rgus (Hydrobia) jenki11S-i, den leven
defødende dyndsnegl, der fØrste gang påvistes i Danmark i Ran
ders fjord i 1916. Arten forekommer med de sædvanlige kølede 
og piggede varianter, og bestanden svinger ret betydeligt fra år 
til år. Det er overordentlig sandsynligt, at denne art spredes bl. a. 
af slnubben, gennem hvis tarmkanal sneglen passerer uskadt. 
De tre hydrobier forekommer med ca. 3000, maximalt 130.000 
individer pr. m2. 

Den ungefØdende strandsnegl (Littorina saxatil-is) findes i 
store mængder i fjorden, hvor den forekommer med formen 
te·nebrosa - en lille, ofte flØjlssort varietet. Kvantitativt kan 
denne snegl dog ikke måle sig med dyndsneglen, idet den gen
nemsnitlige tæthed er ca. 50 m[L\:imalt ca. 700 pr. m2. 

Den almindelige strandsnegl (L. littorea) findes kun i stØrre 
mængder ved indløbet til fjorden, men forekommer iØvrigt 
spredt og fåtalligt. . 

Tangsneglene (Rissoa) er ikke særlig almindelige i fjorden og 
spiller i hvert fald en ganske underordnet rolle i sammenligning 
med dyndsneglene. 

lVIan kunne nævne flere andre snegle, men ingen der kvanti
tativt betyder noget sammenlignet med de allerede nævnte. 

Bø�·s teo�·•nene 1 

En anden dyregruppe, der udgør en betydelig part af den 
samlede dyremasse i fjorden, dmmer børsteormene og blandt 
disse først og fremmest Nereis diversicolor. Denne art er fm·bav
sende jævnt fordelt med rundt regnet 700, maximalt ca. 4500 
individer pr. m2. Pygospio elega:ns dmmer tætte populationer i 
fjordens nordende (max. 64000 pr. m2), hvor også Polydom 
ciUata, Et e ane lang a, Ca.pitella capitata, H eteromastus filifonnis 
og sandormen Arenicola findes. Navnlig i vegetationen finder 
man overalt i fjorden en lille børsteom1, Fabricia sabella, i stort 
antal, undertiden sammen med Streblospio skrubsoli, der lige
som Fabricia tidligere er blevet overset de fleste steder på grund 
af sin lidenhed. 
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KI•ebsclyi•ene 1 

En anden betydende gruppe er luebsdyrene. Slikkrebsene, 
Coroph:iwn valutator på sandvaderne og C. bonelli i vegeta
tionen, findes i populationer på ca. 500-1000 pr. m2, og tang
lusen (Idothea viricl-is) er uhyre almindelig overalt i fjorden. 
Blandt tanglopperne dominerer Microdeutoptts gryllotalpa og 
arter af den systematisk meget vanskelige slægt Ganl-marus. Med 
undtagelse af Idathea 'Viridis er alle disse krebsdyr lækkerbidsk
uer for fisk. 

FodringsforsØg med skmbber, hundestejler og kutlinger viste, 
at vel spises I. viridis i sjældne tilfælde - men nogen lækker
bidslæn er den ikke. I de fleste tilfælde angriber fisken ivrigt 
tanglusen, men spytter den straks ud igen. Dette forklarer, at en 
stor bestand af tanglus udmærket godt kan leve side om side 
med en tæt bestand af de ove1mævnte fisk, mens f. eks. Co-
1'0phium-bestanden meget hmtigt reduceres, så snart skrubbe
ynglen begynder at vandre ind i esh1ariet om foråret. Det bØr 
bemærkes, at den nærstående art I. balt·ica er vigtig føde for 
mange fisk. Fomden de nævnte aruphipoder og isopoder findes i 
ringe mængder !æra albifrons og den biologisk næsten ukendte 
tanaide H eterotanais oerstedi. 

De dekapode krebsdyr repræsenteres af fire arter: den almin
delige hestereje (Cra:ngO'It vulgaris), roskilderejen (Leander acl
spersus), kåren (Mysis vulgaris) og strandkrabben (CarC'inus 
nwenas). Det har endnu ikke været muligt at finde en rimelig 
metode til kvantitativ bestemmelse af disse fire arter. Der har 
kun været mulighed for at danne sig et vist skøn og for at studere 
deres vækst i fjorden. 

Insekterne: 

En lang række insekter tilbringer larvestadiet i fjorden, andre 
er hele livet knyttet til den submerse vegetation. Kvantitativt har 
kun larverne af dansemyg ( chi1'0nomicler) en stor betydnirlg. De 
findes næsten overalt i fjorden med 500-1500 individer pr. m2. 
Blandt fiskene ynder navnlig sluubben at stoppe sig med de røde 
larver. Sivbukkelarver og voksne dyr af arten Hæmania mutica 
findes ret almindeligt i bundprØverne, men i ringe antal. Det 
samme gælder larverne af vandmøllet (Acent1'0pus niveus), der 
ligesom Hæmania er fundet i alle de af os undersøgte danske 
estuarier. Undertiden findes larver af den lille guldsmed 01the
trum cancellatum og vårfluen Oecetis ochra.cea. Mange biller er 
endvidere på den ene eller anden måde knyttet til brakvand. Det 
ville uden tvivl lønne sig at beskæftige sig med den eshwrine 
insektfauna både i fannistisk henseende og på experimentel 
basis. 
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!Uilu•ofannaen: 
Efter denne ganske grove gennemgang af de vigtigere større 

hvirvelløse dyr i fjorden fortjener mikrofaunaen at nævnes. Den 
del af faunaen, der passerer maskerne i vores sigteposer, har vi 
benævnt mikrofauna, og den omfatter derfor foruden den egent
lige mikrofauna, der i hovedsagen består af rundorme, muslinge
krebs og vandlopper, også larvestadierne af mange stØrre dyr. 
Med et stikbor har vi taget bundprøver a 4,5 cm 2, der er blevet 
sorteret under mikroskop. Endnu er talmaterialet. lille, men giver 
dog et begreb om faunaens størrelsesorden. I Kysing er fundet 
følgende tal omregnet til individer pr. m2: vaneliopper (hm·pac
UC'ider) 7000- 80.000, muslingekrebs (ostracoder) 3000-77.000, 
rundorme (nematoder) 53.000 - 146.000, fimreorme (tu.rbellarier) 
0-1000, børsteormelarver 2000 -40.000, regnorme 0-39.000. En 
del dyr, der tidligere er blevet opfattet som sjældne, har vist sig 
i virkeligheden at være ret almindelige. Det gælder f. eks. den 
mærkelige polyp Protohydm leuclw:tti (fig. 4), der tidligere kun 

een gang er fundet i Horsens fjord, 
men som faktisk er udbredt overalt i 
estuarier, og den lille børsteorm Ma
nayunkia aestua:rina, som vi ligeledes 
har fundet almindelig alle vegne på 
lavt vand. En særlig mikrofauna er 
knyttet til vegetationen. 

I kransnålalgernes bladhjØrner sam
ler der sig små detritushobe, hvor den 
tidligere nævnte lille børsteorm Fabri
cia sabella har sine rØr, der sirligt byg
ges op som skorstene af ekskrement
piller. I rørene finder man dens upela
giske yngel i alle stadier (dens yngle
biologi er i Øvrigt ubeskrevet). Imel-

Fig. 4. Protohydra leuckarti Greef i let kontra· 
heret tilstand fasthæftet til et sandskorn. 

lem rØrene finder man en broget vrimmel af rundonne, mus
liugekrebs og de støvleformede huse af infusionsdyret Follicu
lina ampulla. 

Mikrofaunaen udgør vægtmæssigt en lille del af den samlede 
dyrevægt pr. m2, måske gennemgående 1-5 %; men her må man 
huske, at arterne antageligt har 5 - 15 generationer om året, mens 
mange større invertebrater kun har een. Maveundersøgelser 
viser, at mikrofaunaen spiller en enorm rolle for opvæksten af 
fiskeyngel - ja betinger dens h·ivsel. 
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Desværre er mihofaunaen blevet så stedmoderligt behandlet 
af havbiologien, at den, der vil arbejde med dens betydning, må 
begynde på næsten bar bund. 

Fiskefaunaen. 

Et rent praktisk formål med marine boniteringer er det at 
finde relationen mellem fisk og fødedyr. Netop her stØder man 
imidlertid på to vanskeligheder: for det første er fiskenes konsum 
og vækst meget ufuldstændigt kendt, idet rationelle fodrings
forsøg mest er foretaget med karper og Ørreder, men kun med 
ganske få marine fisk. En anden vanskelighed ligger i beregning 
af fiskebestandens stØrrelse. Hidtil har man ikke haft nogen til
fredsstillende metode til at fange fisk kvantitativt, men har været 
henvist til at befiske et areal med en finmasket trawl. Denne 
metode er dog kun hensigtsmæssig, når det drejer sig om sam
menligninger mellem fisketætheden i forskellige vandområder, 
da den ikke giver absolutte tal og heller ikke fanger de forskel
lige fiskearter lige godt. I Kysing fjord, Nærå strand og Dybsø 
fjord har jeg foreløbig forsØgt at udarbejde en ny metode til 
bestemmelse af shubbebestanden: I hver af de h·e fjorde inel
hegnedes seks arealer a 2,5 m 2. I indhegningerne udsattes målte 
shubber i forskelligt antal, og en måned senere genfangedes 
fiskene og måltes påny. Som det kunne ventes, voksede skrub
berne ikke lige godt - det viste sig tydeligt, at jo flere skrubber 
der var pr. arealenhecl, jo mindre var længcletilvæksten. Af 
grunde, som vi ikke selv var herrer over, blev forsØgene i Kysing 
og Nærå afbrudt, men forsøget i Dybsø er grafisk afbildet på 
fig. 5. Forsøgets teoretiske konsekvens må være følgende: kender 

o/o Tilvækst 
10 ..._ 

s 
4 
3 
2 

10 20 30 40 50 60 70 80 

antal skrubber pr. 10 m• 

Fig. 5. Vækstforsøg med skrubber på indbegnede arealer 
i Dybsø fjord. Ordinaten viser længdetilvæksten som Of0 
af skrubbemes gennemsnitslængde (lO cm) ved forsøgets 

begyndelse. Forsøgstiden var 30 dage. 
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man skrubbernes naturlige vækst i et område, kan deres bestand 
beregnes omtrentlig ved at gennemføre et vækstforsøg, udfra 
den betragtning, at de forsøgsdyr, hvis vækst svarer til de frie 
shubbers vækst, må være tilstede i indhegningen med det sam
me antal pr. arealenhed som de frie skrubber. 

Ved en sådan beregning må det forudsættes, at forsøgsdyrene 
repræsenterer de samme årgange som den naturlige bestand, 
samt at bunddyrfaunaen er så ensartet over hele området, at der 

·er rimelig grund til at antage, at de indespærrede forsøgsdyr kon
sumerer de samme fødedyr som den flie bestand. Som supple
ment til de ovennævnte forsøg er der udført analyser af fiskenes 
rriaveindhold, og en langvarig forsøgsrække over de forskellige 
bunddyrs fødeværdi for fisk er påbegyndt i akvarier. Foreløbigt 
har disse forsØg vist N ereis diversicolo1' som en forhinlig fiske
føde, idet skrubber på 6 cm's længde fordobler deres vægt på 
kun 14 dage ved fodring med denne orm. 

I Kysing fjord finder man kun få fiskearter. Dominerende er 
kutlinger og hundestejler (60 pr. 10 m 2), nålefisk (10 -20 pr. 10 
m2) og shubber (2-8 pr. 10 m2), medens ål, ålekvabbe og ulke 
optræder med lavere antal. I nordenden af fjorden er skrubbe
tætheden om sommeren ofte meget stor - indtil 3 pr. m 2 - og 
fiskene finder fortrinlige vækstbetingelser. U do v er de nævnte 
fisk træffes silde- og torskeyngel, Ørred og sjældent rødspætter. 

Afsluttende bemærkninger. 

Hvad der hidtil er nævnt skal opfattes som en zoologisk inh·o
duktion til studiet af estuarier med særligt henblik på Kysing 
fjord. Samtidigt var det meningen at fremhæve, at den marine 
faunas omsætningsforhold aldrig kan belyses ved bundprØve
analyser alei1e, men at der kræves kendskab til vækst, konsum 
og reproduktion. 

Heller ikke indførelsen af begrebet marine dyresamfund giver 
i sig selv nogen oplysning om produktion og omsæh1ingsforhold. 
Den marine »samfundslære« er en ofte nyttig, men i virkelig
heden grov deskriptiv metode. 

De oplysninger, der kræves for så at sige at komme over boni
tedngsniveauet, opnås lettest med en "forenklet« fauna og et 
teamwork udført på lokaliteter, hvor et par lange sØstØvler kan 
erstatte et kostbart ekspeditionsskib. 

Da planteproduktionen er stofomsætningskædens primære 
led, må også den være genstand for en kvantitativ undersøgelse. 
Mens planteplanktonet kun spiller en underordnet rolle på det 
lave brakvand, er til gengæld de fastsiddende kiselalger af stor 
betydning, idet belægningerne af disse alger afraspes af sneglene 
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og utvivlsomt også spiller en rolle som føde for mange andre 
malirre dyr. 

De højere planter (havgræs, ålegræs etc.) synes kun indirekte 
at have betydning for faunaen, idet de danner subsh·at dels for 
kiselalger, dels for de fastsiddende eller rørboende dyr. Plank
tonlaboratoriet har startet sammenlignende undersøgelser over 
kiselalgeproduktionen i en række danske fjorde og vige, idet man 
benytter Stemann Nielsens metode til målinger af fotosyntesens 
intensitet med radioaktivt kulstof. De foreløbige resultater ser 
særdeles lovende ud, og det er tanken at bruge disse oplysninger 
om primærproduktionen som et nødvendigt supplement til de 
fannistiske undersØgelser. 

Mærkeligt nok har man ikke tidligere arbejdet i større stil på 
studier over den animale stofomsætning på lavt vand. Kun mere 
specielle biologiske problemer er blevet behandlet, såsom flere 
brakvandsdyrs osmoregulation, fannistiske undersøgelser over 
mila:ofaunaen mellem sandskorn, studier over navnlig børste
ormenes larveudvilding eller hebsdyrenes racedannelse. 

En enkelt stØrre fremstilling danner en tmdtagelse, idet Erik 
Smidt med sit kvantitative arbejde over det danske vadehavs 
dyreliv gav en god oversigt, uden at det dog lykkedes at bogføre 
stofomsætningsregnskabet med tørre tal. 
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MINDEORD 

S. R. Rasmussen 
1884-1957. 

Sidst på vinteren kom meddelelsen om fhv. apoteker S. R. Ras
mussens død. Han var født i AabyhØj ved Aarhus den 3. 8. 1884 
og begyndte som discipel på Aarhus Løveapotek i 1900. Efter 
kandidateksamen i 1906 virkede han ved en række apoteker lan
det over. 1935 fik han bevilling til apoteket i Galten, og fra 1946 
til 1955 var han leder af Løveapoteket i Esbjerg. 

»Flora og Fauna<<S læsere kender ham fra de interessante med
delelser om fugle, der fra tid til anden er fremkommet her i bla
det. Al sin fritid anvendte han til studier i naturen, og han var en 
fin kender af Danmarks fugleliv. Han sad inde med en omfat
tende viden og var utrættelig til at delagtiggøre andre i sine 
oplevelser. De, der kendte ham nærmere, beskriver ham som et 
fintfølende og gennemkultiveret menneske, der nærede den 
dybeste beundring for alt, hvad der skete i naturen, og for hvem 
de mindste hændelser stod som store oplevelser. 

E. Nørgaard. 
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Stor gyvelkvæler (Orohanche major). 

Af K. Lamberg 
(Tranebjerg, Samsø). 

Stor gyvelkvæler (Ombanche major) er her i landet en sjælden 
plante, der snylter på stor knopurt (Centauma scabiosa). (Om 
navnet Orobanche se Bo t. Tidsskr. bd. 49. J o han Lange: Oroban
che purpurea Jacq. fundet i Danmark.) 

Arten er udbredt i Sydsverige, England, hele Mellemeuropa, 
den nordlige del af BalkanhalvØen, Lilleasien, Turkestan og dele 
af Forindien. 

For oplysninger om plantens forekomst bringer jeg en hjertelig 
tak til mag. scient. Johan Lange og viceinspektØr Eiler Hinke. 
En ganske særlig tak bringer jeg seminarielærer Anfred Peder
sen, der hovedsagelig har udarbejdet den følgende oversigt over 
udbredelsen i Danmark efter Botanisk Museums protokoller, og 
som også på anden måde har ydet mig værdifuld hjælp. 

l. Roskildeegnen: 
Bistmp, 1828, inds. af etatsråd N. Hofmann Bang, der ejede Bistmpgård, 

det nuværende Set. Hans Hospital. Etatsråden var en ivlig botaniker, der 
fra sine rejser i udlandet medtog sjældne planter, som indplantedes i om
egnen; enkelte af disse planter findes endnu. Om Orobanche opi;ndeligt er 
blevet udsået af ham vides ikke. - Bistrup kirkegård, 1836, indsamlet af 
B. Kamphøvener, Bistrup; 1851, pastor C. Visby. - Nær ved Bistrup på en 
mm·k sammen med Centaurea scabiosa og Daucus carota, 1859, Carl Elber
ling. - Bistrupgård, 1860, overlæge Gad. - Mellem Bistrupgård og Ros
kilde, 1868, adjunkt C. Thomsen. - Boserup (uden årstal og finder på her
bariearket). - Bistrupgård (do). - Parcelgården, 1874, E. Rostrup. - Kat
tinge, 1874, apoteker C. Jensen. - Hist og her i den sydvestlige del af 
distrikt 45 a. Dette er en angivelse af adj. C. Thomsen i hans »Roskilde
egnens flora« ha 1874 i et indbydelsesskrift til Roskilde Kathedralskole. -
Ved vej mellem Ringsted landevej og Holbæk landevej ved Roskilde, 1875, 
apoteker C. J ens en; 1955, E. Hinke. - Sindssygeanstaltens kirkegård, 
angivelse 1888 af H. Mortensen i Langes håndbog. - Tjørnehøjen i Ros
kilde 1892, M. Pedersen (= M. P. Po;sild). - l km sydvest for Set. Hans 
Hospital ved Roskilde, 1953, dr. med. Kristen !sager; 1954, E. Hinke. -
Eng ved Boserup skov, 1953, Drensgård. 

2. Allindelilleegnen: 
Allindelille, 1837, professor Liebman. - Allindelille, dr. phil. J. Vahl 

(u. å.). - Allindelille, overlæge C. Gad (u. å.). - Allindelille fredsskov, 
J. Lange, 1888 i »Håndbog i den danske flora«. - Allindelille, C. Jensen 
(u. å.). 
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3. Københavnsegnen: 

Søborghus, Schumacher, uden årstal, muligvis ældste findested i Dan
mark. - Bakkerne ved Brønshøj, 1840, prof. J .  Vahl. - Søborghus, 1840, 
(ingen finderang.). - Bakkerne nord for Søborg mose, 1857, professor E. 
Rosh·up. - Mellem Brønshøj og Søborghus, 1872, signatur Dr. 

4.  Skælskøregnen: 
Nord for Skælskør fjord, 1863, forsøgsleder P. Nielsen, Tystofte. 

SkælskøT Nor, 1874, P. Nielsen. - Borreby, 1874, Ehremeich (meddelt af 
P. Nielsen 1874, af Lange 1888). - Stigsnæs ved vejen til Borreby, 1877, 
P. Nielsen. - )� fjerdingvej syd for Borreby på højre side af vejen til Stigs
næs, 1877, J .  Jeppesen. - Landevejsgrøft ved Skælskør, 1884, O. J .  Fiedler. 

5. Gudumlund: 
1888, dr. phil. Poulsen (meddelt i Langes håndbog). 

6. Stevns klint: 
)� mil nord for Mandehoved, 1908, A. E. Thomsen. 

7. Samsø: 
Det ældste fund-belæg er fra 1873 (Samsøe - uden næ1mere angivet 

findested), dr. med. Chr. Gram. Planten står dog angivet i J. Langes over
sigt over de i årene 1866-71 fundne sjældne planter (B. T. bd. I, 1872: 
Samsø: Ved Raaghøj (Lassen)). - Raaghøj, 1874, Jul. Lassen. - Raaghøj, 
1891, ekskursionsberehl. B. T. ( 1887-91) . - Udsager Hage 1 117 1921, prof. 
Jul . Lassen. - Raagehøj, 1936, ekskursionsberehl. B. T. bd. 44, 2, 1937. 

I Jon Sigurds bog >>SamsØ« ,  1939, står efter en omtale af Bis
gård (hvor Jul. Lassen er født). »På den nærliggende RaagehØj 
vokser (strengt fredet) den i Danmark og Skandinavien yderst 
sjældne Gyvelkvæler, Orobanche, en Snylteplante på Knopurt. << 

RaagehØj har således i folks bevidsthed været kendt som vok
sested for Oroba·nche majo1', og den er altid der blevet værnet af 
forpagteren på Bisgaard. Derimod har jeg aldrig blandt folk på 
SamsØ hørt Udsager Hage omtalt som lokalitet for planten. 

Først da jeg i sommeren 1953 af Anfred Pedersen modtog en 
udskrift af protokollerne på Botanisk Musemn, blev jeg opmærk
som på stedet. 

Det var med nogen spænding, jeg en julidag tog til Udsager 
Hage, der ligger på Østsiden af SamsØ (RågehØj ligger mod vest), 
og stor var min forbavselse, da jeg fandt en meget rig bevoksning 
af 01'obanche. I almindelighed angives 01'obanche-arterne som 
fåtallige på voksestederne: »Enkeltvise Fund« (Rosh·up) - »Ar
terne optræder i regelen fåtallige på samme sted << (K. Gram og 
Knud Jessen: Vilde Planter i Norden) - »Sehr zersh·eut an 
buschigen, sonnigen Rangen, an felsigen Stellen << (Regi). 

Her kunne jeg over en længere strækning på de ret stejle 



53 

skrænter fra U dsager Hage sydpå notere et par hundrede 
planter. 

I 1955, 22/7, foretog jeg en nØjagtigere optælling og fandt da . 
ved Udsager Hage 204 planter og ved Stålhøj Hage - ca. 700 m 
sydligere - 21 planter. 

Med beklagelse har jeg konstateret, at Orobanche mafor er 
forsvundet fra RaagehØj, hvor jeg sidst så 2 planter i 1952. Gan
ske vist kan de meget små frø bevare spireevnen i flere år, og de 
findes ofte i uhyre mængder, så måske dukker planten op igen; 

Tbrauum fat. 
Fig. l. Stor gyvelkvæler. 45 cm og 60 cm. 
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men alligevel er det meget glædeligt, at der ved U elsager Hage 
er en så udstrakt bevoksning. 

Rigest er denne på en 67 m lang skrænt, der mod OSO falder 
stejlt ned mod forsh·anden. Jordbunden består overvejende af 
kalkholdigt ler. 

Der er en påfaldende forskel på vegetationen på skrænten, 
idet den nordlige del virker ret tØr og mager, mens den sydlige 
er meget frodig og omtrent ufremkommelig af næsten mandshøje 
planter. Ejeren har oplyst, at der på dette sted udmunder en 
drænledning. Netop her er den tætteste bevoksning af Oroban
che, og flere individer når en højde af over 70 cm, men planterne 
er delvis skjult i den høje vegetation. Værtplanten er vel i alle 
tilfælde Stor knopurt (C. scabiosa), men mange steder står Alm. 
knopurt (C. jacea) lige så nær. Om dette forhold skriver Th. 
Schiøtz i Bot. T. 1895: » Med Orobanche elatior ( = major) har 
jeg gjort 2 dyrkningsforsØg på Centaurea jacea. Det første var 
med frø fra SamsØ, der om efteråret blev sået på 3 C en,ta:uma. 
Ligesom ved forrige art (0. hedera) viste der sig intet den første 
sommer, men i den 2. sommer fremkom 2 exemplarer. De blev 
gnavede af nØgne snegle ved roelen og faldt om, før blomsterne 
var begyndt at springe ud. Senere har jeg forsØgt med frØ fra 
egnen af Roskilde, hvoraf ingen planter er fremkomne, og ingen 
ventes nu 3-4 år efter udsæden.« 

Blomsh·ingsticlen angives i floraen til august. J eg har dog fun
det den første blomstrende plante 24. juni, og hoved blomshingen 
har her fundet sted i juli. Viceinspektør E. Hinke har meddelt 
mig, at blomstringen ved Roskilde fandt sted i juli (1954-55). 
Regi angiver blomstringen fra juni til august. 

Med bistand af Anfred Pedersen blev følgende planter på 
skrænten noteret (4/7 56): 

Enghavre (Avena pmtensis), draphavre (A. elatior), hjertegræs 
(Briza media), fladstrået rapgræs (Poa compressa), star (Carex 
sp.), sb·anclløg (AlUwn vineale), nikkende limurt (5-ilene nutans), 
løgranunkel (Ranunculus bulbosus), brombær (Rubus sp.), bak
ke-jordbær (Fragaria viridis), agermåne (Agrimonia eupatoria), 
mark-krageklo ( Onanis 1·epens), mnclbælg (Anthyllis vulneraria), 
sød ash·agel (Astragalus glycyphyllus), vild hør (Linu1n catharti
cwn), plikblaclet perikon (H ypericu:nt pe1joratum), hjorterod 
(Seseli libanotis), agersnerle (Convolvulus a1'Vensis), alm. bru
nelle (Brunella vulgm·is), merian (Origanum vulgm·e), dunet vej
bred (Plantago media), hvid snerre (GaUum mollugo), blåhat 
(Knautia arvensis), bakketidsel (Cad-ina vulgm'is), stor knopurt 
(Centau1·ea scabiosa), alm. knopurt (C. facea), hvid okseØje 
(Chrysanthemwn leucanthemwn), regnfang (Tanacetum vul-
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gære), stivhåret borst (Leontodon h:ispidtts) og endelig en kraftig 
bevoksning af vild kørvel (Anthriscus silvester) . 

For at undgå ødelæggelse af O. major omtalte jeg ikke lokali
teten (bortset fra en indbereh1ing til Botanisk Museum); men da 
jeg besøgte stedet i juni 1956, opdagede jeg til min bestyrtelse, 
at skrænten var ved at blive tilplantet med nåleh·æer. Ejeren, 
parcellist Arne Petersen, var ikke klar over, at der på skrænten 
voksede en så sjælden plante. Da han blev gjort opmærksom 
derpå, lovede han forelØbig at indstille plantningen, og jeg 
gjorde straks sklidt til at få skrænten fredet. Ved stor imødekom
menhed fra Damnarks Naturfredningsforening og megen vel
vilje fra ejerens side ser det nu ud til, at skrænten vil blive fredet, 
idet der er udarbejdet fredningsdeklaration. 

Ejeren har hvert år afbrændt skrænten, og dette har muligvis 
været til gavn for plantevæksten, så der er i deklarationen givet 
tilladelse til, at denne afbrænding stadig må finde sted. Derimod 
må nye graner ikke plantes. 

Foruden den spredte bevoksning af stor gyvelkvæler sydpå til 
StålhØj Hage er der i august 1956 af en interesseret skoleelev, 
Carsten Bqder Hansen, fundet en ny lokalitet, nemlig langs et 
dige ved hans faders mark, et stykke inde i landet mellem 
Udsager og Stålhøj Hage. Her fandtes 8 planter. 

Forhåbentlig vil den omtalte fredning bidrage til, at den 
smukke og særprægede snylteplante, Orobanche major, der vel 
nu kun fineles ved Roskilde og på Samsø, må bevares for efter
tiden. 
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Ekskmsionsberetning, B. T. bd.  44,  2 (1937). 
K. Gram og Knud Jessen: Vilde planter i Norden (1949-51). 
J. Lange: Oversigt over de i årene 1866-71 fundne sjældne planter. 

B. T. bd. l (1872). 
Th. Scltiøtz: Om Lathræa og Orobanche. B. T. (1895). 
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Sommerfuglenotitser 1953 · 56. 

a 

b 

Af K. Groth 
(Svendborg). 

Fig. l .  

d 

Epirrhoe alternata clegenerata Hw. Billederne på fig. l a og b 
viser to smukke eksemplarer. De er taget i Svendborg henholds
vis den 7. 6. 56 og den 13. 5. 54. 

Ange,rona pnma,ria fuscaria Prout. Dette eksemplar er taget i 
Svendborg den 2. 7. 56. :tvlelanismen er fuldstændig i alle hen
seender. Over- og undersiden, kroppen, benene, følerne og hyn
serne, der ikke er tavlede, er ensfarvet sortbrune. » lst durchaus 
dunkelbram1« skriver Prout i Seitz. Da Hoffmeyer ikke nævner 
denne form, formoder jeg, at det er første gang, den er iagttaget 
i Danmark. (Fig. l c) . 

Them obeUscata Hb. (Fig. l d). Eksemplaret er taget den 
9. 10. 53 i Svendborg. Samme sted er der taget en o den 25. 9. 54. 
Hoffmeyer afbilder en omtrent lignende form på side 106 (obe
liscata fra Søgaard). 

Ellapia prosapiaria ochrearia de Joannis. (Fig. 2a og b). Denne 
form ser ud til at være ny for Danmark. Hmmen er taget i Svend
borg den l. 10. 53, hannen året efter den 4. 7. Hunnen er måske 
af 2. generation. Året 1953 udmærkede sig ved, at der var usæd
vanlig mange sene forekomster. (F. eks., fomden flere andre ar-
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b 

Fig. 2. 

ter, EupmcUs sim:iUs Fuessl. den 27. oktober.) Man kan af bille
derne ikke se farven. Den er lysegul. Prout skriver i Seitz: 
» . . . næsten som Ennonws emsaria« .  Om dyrene fra Svendborg 
må man sige, at tonen er som hos ret lyse erosaria.. Ellers møder 
vi på Fyn kun den grØnne form prasinaria Schiff. 

Gnophria rubricolUs flavicolUs Neub. Endnu en nyhed for 
Danmark. Da man på et billede i sort-hvidt ikke ville kunne se 
forskellen fra nominatformen, må jeg i stedet for besk.tive den 
nye form: Som navnet siger, har fiavicalUs gul halshave, ikke 
rød. Endvidere er forvingerne mere brunlige end hos ntbricolUs. 
Fl.avicolUs er beshevet fra Rumænien; men den må kunne findes, 
om end sjældent, overalt mellem nominatformen. Den er således 
nævnt i Svenska Fjarilar. Jeg tog mit stykke i Svendborg den 
25. 7. 56. 

Ennomos autwnnaria Hb. Så kom også denne alt til Fyn. Der 
foreligger følgende fund fra Svendborg: 19. 9. 55, 9. 9. 56 og 
10. 9. 56. 

Lithasia com.plana L. En tilføjelse af lidt ældre dato. Ny for 
Fyn: 19. 8. 50 i Svanninge Bakker og 24. 7. 51 i Svendborg. 

De 6 billeder er efter fotografier i natmlig størrelse af H. 
Reger Christensen. 

' 

"Naturens V et•den". 
Naturens Verden. 12 hft. å 32 sider 

årligt. Rigt illustreret. Pds : 48 kr. pr. 
årgang. Munksgaards Forlag. 

:Med beklagelse var vi i de seneste år vidner til, hvorledes det 
gamle, hæderkronede tidsskrift >>Naturens Verden<< førte en hen
sygnende tilværelse, der afsluttedes med udsendelsen af 39. år
gangs 10. hæfte engang i året 1956. Beklagelsen var så meget 
stØrre, som tiden netop hæver naturvidenskabelig oplysning. 
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Ingensinde har forskningen haft en opblomsh·ing som nu, og 
alchig før har forskningsresultaterne haft en så hurtig og direkte 
indflydelse på menneskets daglige tilværelse som netop nu. -
Interessen for naturvidenskabelige problemer er stor, og Ønske
ligheden af at bringe en saglig orientering indenfor disse proble
mer ud til vide kredse er ikke mindre. Det må delfor hilses med 
glæde, at »Naturens Verden << opstår igen i en ny og forynget 
skikkelse, om ikke som Fugl FØnix så dog som den Rødhals, der 
liver op på omslaget af det første hæfte. 

Ejnar Munksgaards Forlag har overtaget udgivelsen, der støt
tes af Danmarks naturvidenskabelige Samfund og undervis
ningsministeriet. 38 af de kendteste navne indenfor nahuviden
skaben står som redaktionsudvalg; men vigtigere er det vel at 
notere, at man til redaktør har valgt Niels Blædel, der i en år
række på forbilledlig vis har behandlet det naturhistoriske stof i 
dagbladet »Politiken << , redigeret serien >>Mennesket og Naturen << 
for Hans Reitzels Forlag og selv udgivet et par bøger om »Sjove 
Dyr << . Hans· rige erfaring med hensyn til natmvidenskabelig pub
likation borger for, at tidsskriftet vil blive levende og interessant. 
De allerede udl<Omne hæfter viser, hvor alsidigt det vil blive, 
spændende fra det 500 mill. år gamle urbløddyr til solens eks
plosioner, fra etruskernes historie til strudsenes paningsleg, for 
blot at nævne et par af artilclerne. 

Det er endnu for tidligt at forsØge en bedømmelse af tidsskrif
tets indl10ld og en sammenligning med det gamle >>Nahirens Ver
den << . Foreløbig må der peges på de ydre forandringer. Formatet 
er blevet større, der trykkes på glittet papir, og farveillustra
tioner anvendes i stort antal. I udseende står det helt ud på hØjde 
med de flotte og dyre amerikanske tidsskrifter; men hvorfor har 
man dog fra disse overført irritationsmomentet med at afbryde 
artilclerne og henvise til fortsættelsen på side dit eller dat? Dette 
omb1yderh·ick burde være forbeholdt dagspressen og tirsdags
bladene. 

Når første årgang er afsluttet, skal vi her i » Flora og Fauna« 
komme nærmere ind på de nahuhistodske artikler, og indtil da 
vil vi anbefale dette nye >>Naturens Verden << udfra Ønsket om, at 
det må lykkes forlaget og redaktøren at nå det mål, der udh·yk
kes i følgeskrivelsen til første hæfte: '' . . .  at holde trit med jor
dens og rummets og alt levendes udforskning, at sammenfatte 
forskningens viden og at trække de store lirlier og vise de vide 
perspektiver«. Og i al stilhed fØje det personlige håb til, at 
redaktøren ikke forløfter sig på opgaven, og at det må lykkes 
forlaget finansielt at gennemføre udgivelsen. 

Edwin Nørgaard. 
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Foreningsmeddelelser. 

Lepidopterologisk Forening. 
�føder og eksklll•sioneJ.• 1953-56: 
1 953 
15. l . :  Axel Andersen : Hunlokningen og dens biologiske baggrund. 
29. l . :  Torben Andersen : Sommerfuglefangst p å  Grønland. 
12. 2. : Arets fangster. En præsentation af de bedste dyr fra 1952. 
26. 2. : P. L. Jørgensen : Systematiske og andre kendetegn. 
1 2. 3 . :  P. L. Jørgensen: Genitalpræparation og gennemgang af genital

organemes enkelte dele. 
26. 3. : Axel Andersen: Relikter. 
16. 4 . :  Ar  lig generalforsamling. Beretningerne godkendtes, og  de afgående 

bestyrelsesmedlemmer, P. L. Jørgensen, G. Hejgaard, A. Dalberg 
og Ib Norgaru:d, genvalgtes. Efter mødet forelagde Leif Jørgensen 
en af ham udarbejdet tidstabel for samtlige danske sommerfugles 
larver og imagines. 

7. 5. : Frantz Fredetiks en: Tips ved fangst af glassvæ1mere og sækbærere. 
9. 5. : Ekskursion til Asserbo. 

28. 5. : Leif Jørgensen : Sommerfuglenes forvandling og oplindelse. 
4. 6. : Ekskursion til Allindelille Fredskov. 

18. 6. : Afslutning. Ferietips. 
27. 8. : Sommerens oplevelser. 
10.  9 . :  Tur til Amager Sydstrand. 
24. 9. : Vinterarbejdet i samlingen. Foreningens samling. 

8. 10. : Præparation og konservering af sommerfugle og deres udviklings
stadier. 

22. 10. : Ib Norgaard gennemgår bornholmske arter. 

5. 1 1 . :  Foreningens samling. 
19. 1 1 . :  Dr. phil. P. Holst Christensen taler om: Den postembryonale ud

vikling hos Caehl-idion limacodes Hfn. 
3. 12. : Axel Andersen : Hunlokning. Frantz Frederiksen: En dumi-klæk

ning med påfølgende hunlokning. 
17. 12. : Julefest. 

1 954 
7. l.: Forskelligt. 

21. l . :  Arets fangster. 
4. 2. : T. \�T. Langer: Nogle problemer vedr. dagsommerfuglene. 

18. 2. : P. L. Jørgensen indleder en diskussion om sommerfuglenes gåder. 
4. 3. : P. L. Jørgensen: U undværlige systematiske kendetegn. 

18. 3. : Fidus aften. 
l. 4 . :  Generalforsamling. Beretningerne godkendtes, o g  d e  afgående be

styrelsesmedlemmer Storm-Olsen, Frantz Fredeliksen, Joh. Boas 
og Sv. Lyngtved genvalgtes. 



17. 4 . :  Ekskursion til Asserbo. 
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29. 4 . :  Axel Andersen : Adfærdsiagttagelser hos Satynts semele. 

15. 5. : Ekskursion til Asserbo. 
7. 6 . :  Ekskursion t i l  Jægerspris Nordskov. 

10.  6 . :  Afslutning. Ferietips. 
26. 8. : Ekskursion til Søndersø. 

9. 9. : Torben W. Langer: Perlemorfugle m. m. 
23. 9. : Frantz Fredetiksen og P. L. Jørgensen: Psychidernes biologi. 

7. 10. : Gennemgang af de såkaldte »tvillingarter<<. 
28. 10. : Blåfuglene. 
18. 1 1 . :  Larvebankning, larvepasning, klækkebure og klækning. G. Hej

gaard indleder. 
2. 12. : P. L. Jørgensen: Euxoa-Mesoeuma og Hoplodrina-Caradrina. 

16. 12. : Julefest. 

1 955 
13. l . :  Planlægning a f  årets arbejde. 
27. 1 . :  Fremvisning a f  årets fangster. 
10. 2. : Torben W. Langer: Danske sommerfuglefortegnelser gennem ti-

derne. Lepidopterologiens historie i Danmark. 
24. 2. : P. L. Jørgensen : Lepidopterologien i Danmark i dag. 
10. 3. : P. L. Jørgensen : De nye arter efter Hoffmeyers bøgers fremkomst. 
24. 3. :  Torben W. Langer: Lepidopterologi rundt om i verden. 
16. 4 . :  Ekskursion til Fortunen, Raavad Egeskov o g  Nærum Egeskov. 
28. 4 . :  Årlig generalforsamling. Beretningeme godkendtes, og de afgående 

bestyrelsesmedlemmer P. L. Jørgensen, G. Hejgaard, A. Dalberg 
og Ib Norgaard, genvalgtes. Forelæggelse af Torben Vil. Langers 
publikation: Nogle dagsommerfugle, vi skal være på vagt overfor. 

10. 5. : Ekskursion til Søndersø. 
26. 5. : Fangstmetoder, præparation m. m. 
12. 6. :  Tur til Jægerspris Nordskov. 
25. 8 . :  Sommerens oplevelser. 

8. 9 . :  Torben vV. Langer: Sommetfugleoplevelser i Pyrenæerne. 
22. 9. : N og le vanskelige ugler. 

6. 10. : Lepidopterologisk præparationsteknik 
22. 10. : Ekskursion til Asserbo. 

3. 1 1 . :  De nytilkomne arters plads i Hoffmeyers bøger. Ved Ib Norgaard. 
l. 12. : Torben W. Langer gennemgår dansk og udenlandsk sommerfugle

litteratur. 
15. 12. : Julefest. 

1 956 
19.  1 . :  P. L .  Jørgensen: Sommerfugle, der er bundet til en enkelt eller 

ganske få lokaliteter. 
2. 2. : Fremvisning af årets fangster. 
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16. 2. : Konservator P. C. Gribner: Silkesommerfugle. 
l. 3. : Tilflyvere. Diskussion med indledning ved P. L. Jørgensen. 

15. 3. : Diskussion om flyvetabeL 
5. 4. : Ordinær generalforsamling. Frantz Frederiksen, Lyngtved og 

Stann-O!sen genvalgtes. Johann Boas fratrådte efter ønske. I stedet 
indvalgtes cand. phmn1. Henning Hansen. 

19. 4. : Torben ,;v, Langer: DagsommerfugleaberrationeL 
28. 4. : Ekskursion til Fortunen og Nærum Egeskov. 

9. 5. : Ekskursion til Asserbo. 
24. 5. : Flyvetabellen. Fordeling af arbejdet. 
14. 6. : Afslutning på mødesæsonen. 
30. 8. : Sommerens oplevelser. 
13 .  9. : S tonn-O!sen ge1memgår efterårssæsonens muligheder. G. Hejgaard 

taler om foreningens samling. 
27. 9 . :  Torben vV. Langer: Hesperiider og  Lycaenider. 
ll .  lO. : Stmm-Olsen: Sommerfuglenes overvintring. 
25. 10. : Ib Norgaard : En mærkelig adusta samt fældefangst og oplevelser 

på Læsø. 
8 .  l l . :  P. L. Jørgensen: Biologisk opstilling af samlingen. 

22. ll. : G. Hejgam·d : Larvebankning og klækning. 
6. 12. : Heruting Hansen : Eupithecier. 

20. 12. : Julefest. 

Anmeldelser. 

Wolfgang Makatsch: Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. 235 sider, 
2 fa1vetavler, 12 sorttavler, alle dobbelte, en del tekstfigurer. - Neumann 
& Radebeul, Berlin 1955. Pris: DM 14,50. 

De fugle, som lægger deres æg i artsfremmede reder og derefter ikke 
bekymrer sig om deres yngel, er her gjort til genstand for en samlet frem
stilling. 1937 udgav forf. en bog »Brutparasitismus der Kuckucksvogel<<, der 
kun omfattede gøgene. I den foreliggende bog er de. øvrige redesnyltende 
fugle også behandlet; men som rimeligt er, omhandler langt den største del 
af teksten gøgene, og bogen kan trods forøget indhold og ændret udstyr 
betragtes som en ny udgave af m·bejdet fra l 937. Forøvrigt er langtfra alle 
gøge redesnyltere. Af vel afgrænsede fuglegmpper består kun en enkelt, 
de afrikanske honninggøge (Indicatoridae), en familie inden for spætte
fuglene, udelukkende af snyltende former. De andre fugle, som ikke ruger 
selv, er de afiikanske enker (V-iduinae), som hører til væve1finkeme, de 
amerikanske kostære (Molothrus) og endelig en enkelt sydamerikansk and 
(H eteronetta.). 

Stoffet falder i 5 afsnit. Først omtales de redesnyltende fugle, som ikke 
er gøge. Derefter gives en fyldig fremstilling af forholdet hos gøgene, og 
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her er navnlig vor almindelig gøg (Cttcul·us ca.norus) behandlet indgående. 
Talrige forhold vedrørende denne fugl belyses, og man får gjort rede for, 
hvilke værter den benytter i forskellige egne af Europa. For Danmarks 
vedkommende ville ref. give rækken af nævnte gøgeværter en anden orden; 
men den slags småfejl er vanskelige at undgå i et så stort kompilations
arbejde som det her omtalte. Endvidere findes kapitler om gøgeæggenes 
tilpasning til værtsfuglenes æg og om redesnylteriets udvikling. Bogen ha1· 
en kort, men god bibliografi og et fyldigt sagregister. På tavlerne findes 
talrige meget smukke billeder. B. Løppenthin. 

E. B. Ford: Moths. The New Naturalist 30. 266 sider, 28 dobbelttavler, 
hvoraf 16 farvede og 12 sorte, med fotografier, taget af S. Beaufoy, 19 tekst
figurer. - Collins, London 1955. Pris 35 sh. 

En omhyggelig planlagt, vel gennemarbejdet og smukt udstyret bog om 
natsommerfugle, udarbejdet på biologisk grundlag. Efter forord følger 
afsnit om struktur og fysiologi; derefter behandles arvelighed indgående i 
flere kapitler, for en væsentlig del baseret på eksperimenter med fangne 
dyr. Der er et afsnit om beskyttelsesforanstaltninger, og endvidere omtales 
natsommerfuglenes spredningsevne, derunder også længere trækbevægel
ser, geografisk udbredelse og forekomster i forskellige landskabstyper. Et 

kort kapitel drejer sig om skadedyr, og til slut behandles udviklingsspørgs
måL I et appendix findes en fortegnelse over sommerfugleordenens under
grupper til og med familier. Et glossarium forklarer en række tekniske ud
tryk, og bag i bogen findes endvidere 12 udbredelseskort med særlig 
bemærkelsesværdige angivelser for de Britiske Øer. Tavlerne er smukke og 
godt reproducerede. B. Løppenthin. 

Vagn Holstein: Musvaagen. 1 12 sider. 18 fig. 16 tabeller. Pris kr. 14,00. 
Hirschsprungs Forlag 1956. 

Med denne bog afslutter skovrider Vagn Halstein serien: »Biologiske 
studier over danske rovfugle«, hvoraf der i forvejen foreligger tre, nemlig 
»Duehøgen« 1942, >>Hvepsevågen« 1944 og »Spurvehøgen« 1950. Ligesom 
disse er » Musvaagen« en fortræffelig bog. Den giver en grundig gennem
gang af musvågens levevis, disponeret på nogenlunde samme måde som 
sine forgængere. Først beskrives vintertilværelsen og forårstrækket belyst 
ved danske og svenske ringmærkningsresultater. Forf. har selv bistået ved 
ringmærkningen af ikke mindre end 400 unger. Derefter følger kapitler om 
yngletidens begyndelse, redebygningstiden, æglægnings- og rugetiden, af
sluttende med ungetiden og efterårstrækket Vagn Halstein er en fortlinlig 
iagttager og en levende fortæller, og da han i Jægersplis Skovdisttikt hvert 
år har haft 15-20 par rugende musvåger at studere, kari det ikke undre, 
at resultatet er blevet fremragende. Vi må lykønske forfatteren med denne 
fine afslutning på rovfugleselien. E. N. 
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A. Holm Joensen: Solsorten. 32 sider. Illustreret. Pris kr. 2,75. Det dan
ske Forlag 1956. 

Det danske Forlag har påbegyndt udsendelsen af en se1ie småhæfter 
med fællestitlen : >>Vi forsker selv«. Denne betegnelse indebærer en opfor
dring til læserne om til seriens redaktion at indsende supplerende oplysnin
ger, der så vil blive bragt i et af de følgende hæfter. Ideen synes god, og 
efter det første hæfte at dømme vil jeg tro, at serien vil egne sig særdeles 
godt som supplerende læsning i de ældre mellemskoleklasser. E. N .  

Karel Capek: Et år med min have. 142 sider. Illustreret. Pris kr. 9,75. 
Gyldendals Forlag 1957. 

Den tjekkiske forfatter Karel Capeks bog : »Et år i 
'
min have« foreligg�r 

nu i 2. udgave. Den, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med bogen, 
må absolut gøre det nu. Teksten er en henrivende blanding af naturglæde, 
snusforunftig havebrugsviden og et sprudlende humør. Når dertil føjes, at 
bogens mange tegninger kommer på højde med teksten i vittig karakteri-
seringsevne, forstår De vist, at den må De have. E. N. 

Jeg er samler - 2. bind. Pris : kr. 15,00. Politikens Forlag 1956. 
Andet bind af Politikens rigt illustrerede håndbog: Jeg er samler inde

holder nogle værdifulde afsnit om natursamlinger, nemlig Anfred Peder
sen: Indsamling af planter. Wilhelm van Deurs : Sommerfugle. Victor Han
sen : Om at samle biller. Lorenz Ferdinand : Om at samle fugle. Alle fire 
afsnit er grundige og inciterende og, som ret og rimeligt er, væsentlig be
regnet for begyndere. Dog vil også viderekomne kunne finde ting af inter
esse. Bindet vil være særdeles velegnet som gave til naturinteresserede 
unge. E. N.  

Max Hartmann: Einflihrung in  die allgemeine Biologie. - San11nlung 
Gasehen bd. 96. 132 sider. 2 fig. Flis DM 2,40. Walter de Gruyter & Co. 
Berlin 1956. 

I dette bind af de bekendte små Sammiung Gasehen-bøger tages proble
mer indenfor den teoretiske biologi op til behandling. Først afgrænses 
emnet til at omfatte de tre processer : stofskifte; irritabilitet og individ
udvikling. Derefter gennemgås det erkendelsesfilosofiske grundlag for bio
logien, og der sluttes af med en diskussion af problemstillingen : mekani
cisme contra vitalisme. Bogen er interessant, men fremstillingen er noget 
kortfattet og derfor på sine steder ret vanskelig at følge. E. N. 
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Mindre meddelelser. 

En ejendommelig egenskab ved atlaskspinderen. Blandt mange andre 
eksemplarer af atlaskspinderen, Stilpnotio. solicis L., som i juli 1956 kom til 
den blå lampe i min have, sad der den J 8. 7. den i figuren afbildede o .  

Næsten helt symmehisk på 
begge forvingers overside, nær
mest randen, var en kulsort, 
skarpt afgrænset, lidt ophøjet 
plet, godt l mm i diameter, 
omgivet af en zone af let gul
lig tone. 

J eg troede at stå avetfor en· 
ikke tidligere beskrevet aber
ration, men blev skuffet, da 
dyret kom af spændebrættet; 
så blev pletterne nemlig hæn

gende på cellophanstrimlerne. - Det var altså ikke skæl, der dannede plet
terne. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pletterne hidrører fra 
puppehuden, og jeg har siden hørt om og set andre atlaskspindere, hvor der 
er spredte usymmetriske pletter, som ejheller består af skæl. 

Der må være noget særlig skørt ved denne arts puppehud, og muligvis 
er den fugtighed, der findes ved klækningen, særlig klæbrig, så der for
holdsvis let kan blive hængende stumper af kitinen på vingerne. I almin
delighed bliver sådanne pletter usymmetriske, og eksemplaret bliver kas
seret. I dette tilfælde var symmehien næsten fuldkommen, og derved 
påkaldte dyret interessen. 

Su:m:m.a.ry: The spots are chrysalis particles. The writer has seen examples 
of the species with similar, though unsymmetrical spots, and believes it to 
be a peculiarity of the species that the dampness on emergence eauses the 
fragile chrysalis covering to stick to the wings. 

Gjedved, 13. 4. 57. Ove Høegh-Guldberg. 

Biller fra Vejleegnen. l stk. Corabus i.ntricotus L., fanget i Vejle Nørre
skov 17. 4. 56 under bark af trøsket bøgestub. Ifølge Danmarks Fauna 
(Biller XI) er den tidligere fundet ved Munkebjerg på den modsatte side af 
Vejle Fjord. 6 stkr. Scophidiu.m quodr·imoculotmn Ol. er taget under svam
pet bark af fyrrestubbe ved Bredballe Strand henholdsvis den 25. 4. 53 
(2 stla-.), 25. 3. 54 (l stk.) og 7. 4. 54 (3 stkr.). 

Bredballe Strand, Vejle. Ole Jensen. 
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naturhistorisk faglitteratur, tidsskrifter, leksika, ordbøger 
m. v. på alle sprog. 

· 

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

Ældre årgange af "Flora og Fauna'' 
fås ved henvendelse til 
overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Århu s .  

1899, 1901, 1908, 1919  og 1943 e r  udsolgt og a f  e n  del årgange 
er kun meget få tilbage. 

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

Insektnål e, 

Den rigtige ,  sammenfo l d e l i g e  
ketsjerri ng. Let o g  s o l i d ,  straks 
l�lar t i l  brug Kr. 9,50 

Holger Lenbild 
FrøheJs Alle 1, København F 

Tlf. Fasan 2702 

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

S-vend Lyngt-ved Vibevænget 50, Søborg. Tlf. Ba gsv. 1 793 
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