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Notitser om danske havedderkopper.
Af Torben Wolff
(Zoologisk Museum, Københuvn),
With an Euglish Summary.

Det er sandsynligt, at havedderkopperne eller pycnogoniderne
er den mest oversete, makroskopiske dyregruppe fra det lave
vand langs vore kyster. Dette skyldes først og fremmest den om
stændighed, at kroppen er forsvindende lille, så dyrene næsten
kun består af ben og derfor i form falder nøje sammen med hy
droider, algebevoksninger o. l.; samme virkning har deres gen
nemsigtighed eller gullige og brunlige farver samt deres som
oftest meget træge bevægelser. Når hertil kommer, at flere arter
kun spænder få mm, er det ikke uforståeligt, at disse dyr er
påfaldende dårligt kendt både faunistisk og biologisk, til h·ods
for den diskussion, der har stået på i over 100 år om havedder
koppernes rette tilhØrsforhold inden for leddyrene. De beh·agtes
nu af de fleste forskere som en selvstændig klasse jævnsides med
krebsdyr, insekter og spindlere.
Under Københavns Universitets havbiologiske kursus i Fre
derikshavn i sommer gjorde jeg nogle iagttagelser over et par af
arteme. Sammen med resultatet af en gennemgang af det ube
stemte materiale af havedderkopperne på Zoologisk Museum
skal de kortelig refereres her. Det er mit håb, at disse linier må
give anledning til, at en og anden vil interessere sig for de dan
ske havedderkoppers forekomst og levevis; de findes selv på
ganske lavt vand og er nemme at holde i akvarier. De er be
handlet i »Danmarks Fauna«, bind 38 (1933) af K n u d
S t e p h e n s e n.
Dr. J. H. S t o c k, Amsterdam, har kontrolleret bestemmel
serne af et par tvivlsomme arter.
N ymphon rubrum Hodge- N. hrevh·ostre Hodge.

Ifølge artsnøglen i Danmarks Fauna (s. 20) adskilles Nymphon
rubrum Hodge og N. brevirost·re Hodge på den relative længde
af de to tarseled. På grundlag heraf og af artsbeskrivelserne
iØvrigt mente jeg både i år og i de nærmest foregående år at
have påvist sidstnævnte art i Frederikshavn (hidtil kun kendt
herhjemme fra Hanstholm havn, 7,5 m). En tilsyneladende
næsten jævn overgang mellem ntbmm's lange og brevirostre's
k01te l. tarseled i dette års store materiale fra Frederikshavn
vakte imidlertid min mistanke. På min anmodning gennemgik
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dr. J. H. S t o c k overgangsformerne og meddelte mig, at de
alle hører til rubrurn. Tarseleddene kan ganske rigtigt ikke be
nyttes som artskendetegn, men et sikkert kriterium for rubrum
er tilstedeværelsen af en mindre tom distalt for de 3-5 basale
torne på propodus (2. tarseled); en sådan distal torn mangler
hos brevirastre (fig. le). Dr. S t o c k oplyste iØvrigt, at han ved
et besøg for nogle år siden på Zoologisk Museum konstaterede,
at alle museets tvivlsomme Ny ntphan arter tilhører ntbru:m.
Desværre findes Hanstholm-eksemplaret af brevirastre ikke i
-

0.2mm

a

b

c

Fig. la. Fod af Nymphon rubrum var. balthicum Helfer; Østersø·eksemplar
(efter Helfer). lb, fod af l. benpar af N. rubrum Hodge fra Frederikshavn
1957. le, fod af N. brevirastre Hodge (efter Schimkewitch).

museet, hvorfor det ikke med sikkerhed kan fastslås, om denne
art er taget i danske farvande.
Af og til henføres det i det store og hele temmeligt atypiske
materiale af N. mbrum fra Holland, Tyskland og Danmark til
N. rubnnn var. intermedium (Schimkewitsch 1895), som dog
synes at være en arktisk varietet - eller til N. 1·. var. balthicurn
( = N. grossipes var. balthica Helfer 1909), som ifølge H e l f e r
afviger ved at have 2. tarseled længere end l. og ved længere
hår og børster spredt på hele legemet. Bl. a. S t e p h e n s e n
(1936) anser - sikkert med rette - denne underart for et syno
nym.
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Pho xich il id iu m femoratum (Rathke).

Denne nordatlantiske art er ifølge D o n s (1930) karakterform
for litoralzonen i Norge, og også i Bohuslan i Sverige er den
almindelig. Fra Danmark forelå hidtil kun to fund (Hirtshals og
NykØbing Mors), og S t e p h e n s e n nævner i » Danmarks
Fauna«, at >>den synes altså ikke at gå ind i Kattegat« . Imellem
brunalger på sten på nordre mole i havnen i Frederikshavn
fandt vi 4 o o og l � (20/6 1957), og Zoologisk Museums ube
stemte materiale afslørede yderligere to fund:
Busse Rev, Frederikshavn, august 1904 (R. H. Stamm), l o
Snekkersten, juli 1903 (R. H. Stamm), l �Det sidstnævnte fund er overraskende, idet alle hidtidige
angivelser er fra lokaliteter med høj eller forholdsvis høj salt
holdighed. Desværre anføres dybden ikke, men det er næppe
sandsynligt, at arten i Øresund med dets brakke overfladevand
kan leve på ganske ringe dybder.
Farven angives altid som varierende fra rødlig til rØdbrun.
Af de ovennævnte fem friske individer fra Frederikshavn var
l o rent hvidgul, 2 o o og � hvidgul og gulbrun med svagt
grønligt skær (farven lidt lysere på kroppens underside, snabel,
sakse og tarser), og den sidste o var smukt rødbrun-violet med
snablen, det meste af saksene, bagkropsspidsen, tarserne og en
distal ring på alle benled skinnende hvidgule.
Anoplodactylus pygmaeus (Hodge).

At denne art hidtil er blevet overset herhjemme, skyldes
utvivlsomt dens lidenhed (kroppen 0,8-1,5 mm, benenes spænd
vidde indtil 7 mm). Kun ved Helgoland angives arten som talrig
- ellers foreligger der kun spredte fund fra Irland, Ø. England,
N. V. Frankrig og Holland. 2 ægbærende o o blev taget d. 20/6
1957 mellem brunalger på sten på nordre mole, Frederikshavn.
Begge spænder knapt 4 mm. Farven er ikke tidligere omtalt. På
de to o o var den grågul med en lysegrØn tarmkanal.
I museets materiale af ubestemte pyenagonider fandtes blandt
et større antal N. rubmrn 20 juvenile Anoplodactylus, som dr.
S t o c k mener hører til denne art. De stammer fra Frederiks
havn, 1924 (R. H. S t a m m ).
Pycnogonum l ittorale (Strøm).

Denne kraftige, kortbenede art er den almindeligste eller i
hvert fald den mest iØjnefaldende danske lavtvandsart I 1910
beskrev P r e Il artens udsugning af søanemoner (sØnelliken
Metridium senile var. dianthus og TeaUa feUna var. cmssacor
nis). I reglen forsØgte havedderkopperne at skubbe sig ind under
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Fig. 2. Pxcnogonwn li ttora/e sugende på søanemone (Teali a?).
Sml. teksten. (Efter Prell).

fodskiven på unge dyr for at angribe dem nedefra. Hans tegning
af en sugende Pycnogonum (fig. 2) viser imidlertid et dyr, der
har angrebet en Tealia (?) oven for fodskivens rand. Det forreste
benpars opgave er tilsyneladende at sh·amme huden på søane
monen. For at vise den indborede snabel har P r e Il på tegnin
gen ført de to ben ud fra hinanden; i virkeligheden ligger de to
6.-led tæt op til hinanden, så snablen skjules helt, og kun benenes
yderste fjerdedel spænder ud til hver side. Benenes stilling kan
altså beskrives som »kalveknæet« .
I Frederikshavn har vi med års mellemrum fundet en enkelt
Pycnogonu1n indboret i Met1·idium . P r e l l angiver i et stort
materiale seks som det maksimale. Stor var derfor vor over
raskelse ved i år at finde en enkelt sønellike inficeret med ikke
mindre end 31 individer (fig. 3). Søanemonen, hvis stilk under
normal udstrækning (højde ca. 7 cm) havde en diameter på 4-5
cm, sad på undersiden af en sten på kun 20 cm vand (nordre
mole, Frederikshavn, 20. 6. 1957). Det mindste individ har en
spændvidde på knapt 5 mm, den største 8 måler 21 og den
største <j? 24 mm. Der er 12 o o, lO <j? <j? og 9 er for små til at
kunne kønsbestemmes. Havedderkopperne sad indboret overalt
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Fig. 3, 31 eksemplarer af

..

der sugede på en enkelt sønellike (Metidium). Øverste række: juv., mellemste: Q Q,
nederste: r:J r:J. (H. V. Christensen fot.).

Pycnogonum littorale,
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Fig. 4. Pycnogonurn sugende på sønelliken. Fotograferet efter hjem
transport, hvorunder de Heste af havedderkopperne ophørte med
sugningen. Individet midti t. h. viser den karakteristiske suge·
stilling med forreste benpar delvis samlet (forneden t. h.). (A.
Billing fot.).

på den nederste halvdel af stilken, men ingen på undersiden af
fodskiven (fig. 4). Desværre kan der ikke gives nogen forklaring
på, hvad det er, der har gjort denne sønellike særlig atb·åværdig
frem for de mange andre, der blev fundet på molen ved samme
lejlighed.
Summary.
N otes on Danish Sea-spiders.
N yrupb on rubrum Hodge- N. brevh· ostre Hodge.
Since S t e p h e n s e n (1933) considered the ratio between tarsus and
propodus a distinguishing character between these two species the iden
tification of the specimen of brevirastre from Hanstholm harbour (the only
Danish record) is rather uncertain. The specimen is no more available. All
previous and later finds of doubtful specimens have proved to be ntbrum
(identified by Dr. J. H. S t o c k, Amsterdam).
Ph oxich ilidium femoratum (Rathke).
This species was hitherto recorded only from Hirtshals (NW Jutland)
and Nykøbing Mors (the Limfjord). Four o o and l <j> were found in
brown algae in the harbour of Frederikshavn, 20. June 1957. Unidentified
matedal in the Capenhagen ZoologicaJ Museum contained, in addition,
l o from a stone reef off Frederikshavn (Aug. 1904) and l <j> from Snek
kersten in the Sound (July 1903). The colour of one of the firstnamed males
was a pure white-yellow, in two males and the fernaJe yellow-brown with
a faint greenish tinge and in one male redbrown-violet with proboscis,
abdomen, chelae, tarsae, and distal rings on the legs white-yellow.
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Anoplodactylus pygm aeus (Hodge),
This small species is for the first time recorded from Denmark: In brown
algae in the harbour of Frederikshavn, 20. June 1957, 2 o o with ova. The
colour is grey-yellow with a lightgreen intestine. M oreover, in previously
unidentified material from Frederikshavn (August 1924) are 10 juveniles,
probably belonging to this species (J. H. S t o c k).
Pycnogonum littorale (Strøm ).
In his large material of this species sucking on sea-anemones P r e l J
(1910) mentions up to si;.; individuals on one single Metrid-ium. sen·ile var.
d·ia.n.thus. On the underside of a stone in the harbour of Frederikshavn (20
cm depth) I found a Metridi.um (height 7 cm, diameter of stalk 4-5 cm)
infested with 31 individuals, from 5 mm to 24 mm (fig. 3). They were
sucking everywhere on the lower half of the stalk (fig. 4). None of several
other sea-anemones was attacked. During the sucking the median parts of
the fore-legs are kept closely together, thus hiding the proboscis.
Litteratni'I
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Anomalia hos storsommerfugle.
Af Skat Hoffmeyer.
Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus.
With nu English Summnry.

Sidste vinter døde dr. E. A. Cockayne, britisk lepidopterologis
stØrste navn, fremragende entomolog og frermagende arvelig
hedsforsker. Følgende udtalelse af ham i 1926 har sin gyldighed
endnu, og den ligner ham så meget, at den fortjener at huskes
(det drejer sig om homoeose og heteromorfose hos insekter), og
Cockayne var læge og overlæge på et børnehospital:
Misdannelser af denne slags har langt videre interesse
end blot teratologisk; måske er det de mest interessante af
alle misdatmeJser - på grund af det lys, de kaster over de
dunkle love, som styrer normal vækst og udvikling. For
Øjeblikket er disse så lidt forstået, at enhver undersøgelses
linje, som måske kan lede til et fremskridt i vort kendskab,
er vel værd at følge op. Selv omhyggelige beskrivelser af
enkelte eksemplarer kan måske give en nøgle, der viser
vejen til en eller anden værdifuld experimental undersØ
gelse. Faktisk er alt det arbejde, der er gjort op til dette
Øjeblik, begyndt på denne måde.
Det følgende er et forsøg på at beskrive og gruppere noget af
det danske materiale, som for nærværende er mig bekendt. Men
hensigten er tillige at gøre opmærksom på de fænomener, det
drejer sig om, og at opfordre samlerne til at offentliggØre med
delelser om dem. Man må ikke lade et dyr gå eller kaste det bort,
fordi det ser vanskabt eller »underligt« ud.
A. Ekstra følehorn.

I F. F. 1953 s. l ff. omtalte jeg et dansk tilfælde af en sommer
fugl med en ekstra vinge, og jeg omtalte herunder den såkaldte
»Batesons lov« (der ganske vist ikke altid holder stik): hos insek
terne optræder ekstra lemmer som lemme p a r - i sekundær
symmehi med hinanden.
Sv. Kaaber, stud. odont., fangede den 11. 8. 1953 på Galgebak
ken i nærheden af Ringe, Fyn, en Agrotis vestigialis Rott. <3 med
et par ekstra følehorn. De sidder på venstre halvdel af hovedet,
det ene meget nær det normale venstre følehorn, det andet et
»passende« stykke derfra. Det normale vensh·e følehorn er ikke
fuldt udviklet - det ser ud, som om der er gået kraft fra det til de
to snyltegæster. Disse er helt anderledes formet - det hØjre er
desværre brækket, og kun nogle led er tilbage; men det venshe
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Fig. A l og 2: A grotis vest.igialis med ekstra følehorn.

er kort og klumpt, ydre halvdel skålformet, meget forskelligt fra
det sædvanlige elegante vestigialis- o -følehorn. Det knækkede
har haft samme form og i hvert fald omtrent samme stØrrelse.
Ved opblødning viste det sig, at hvert af de fire følehorn har
kunnet bevæges uafhængigt af hinanden.
Ingen af de ekstra følehorn sidder på biØjets (ocellum's) plads.
Det synes at være det venstre følehorn, som ved udspringet er
blevet fordoblet - og så er det 2det eksha fulgt med i overens
stemmelse med Batesons lov. Det på eksemplaret fuldstændige
ekstra følehorn har ca. 40 led, men de er kortere og meget bre
dere end normalt; på det knækkede er der kun seks led tilbage.
Det interessanteste er på en måde det normale venstre føle
horn, for det er fra det, »kraften« er udgået til at danne de to
ekstra. Skaftet har ca. 50 led; heraf har knap 40 sidegrene, men
på dem, der vender opad, er sidegrenene abnorme: de er tykke
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og klumpede i spidsen. Derefter følger syv led uden sidegrene,
og de er yderligere svækkede, idet de er hule i midten. Til sidst,
i spidsen, følger et antal led, som er sammenvoksede, stadig
uden grene.
Se fig. A l og 2; pilen peger på stumpen af det knækkede føle
horn. I Proceedings and Transaetions of the South London 1956
er der afbildet en lignende Xanthia lutea Strøm, dog med inter
essante forskelle: alle fire følehorn er ret normale i bygning, de
to længst til venstre er sammenvokset på et stykke.
B. Brevipennis.

Det er ikke så sjældent, en sommerfugl har en lidt afvigende
vingeform fra sædvanligt hos den art. Vi taler undertiden om
særlig bredvingede eller særlig smalvingede eksemplarer. J eg
har det indtryk, at sådanne forskelle er mest udpræget hos <?<?,
og at det er mest udpræget hos bestemte arter som: Dasyehira

Fig. B l:
Agrotis segetum. <;?,

teratologisk.

faseelina L., Malaeosoma eastrensis L., Saturnia pavonia L.,
Aglia tau L., Diaerisia smmio L., Agrotis segettnn Schiff.,
Zanclognatha tarsipennalis Tr.
Vi betragter knap sådanne forskelle som » tmormale« .
Dette er derimod de talrige tilfælde, hvor en enkelt vinge, eller et
vingepar, er blevet for stort eller for lille. Lempkes hollandske kata
log (se F. F. 1953, s. 8 f.) nævner en mængde tilfælde fra Holland,
mine bøger enkelte fra Danmark. Der sidder utalte af den slags
teratologiske eksemplarer i vore samlinger. Her vises blot et enkelt:
en Agrotis segetum Schiff. <jl fra Njær 8. 9. 1953. Fig. B l.

På mere » nonnal« grund er vi, når vi kommer til de sjældne
tilfælde af symmetrisk vingeforkortelse. Her cirejer det sig om
mutationer, og i mindst h·e tilfælde har man kum1et påvise, at de
er arvelige - som det kunne ventes: recessive. Derfor er der god
mening i at have et navn for dem. Man har brugt ordet pygmaea,
men det er misvisende: det er ikke dværge. Bedre er mtunda: de
virker ofte rundvingede. Men i de sidste år er i England navnet
brevipennis, kortvinget, h·ængt igennem.
Inden man var rigtig opmærksom på fænomenet, blev man let
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forbløffet over et sådant eksemplar. I 1906 beskrev en samler en
"forkortet« Acronycta megacephala L. i det tyske Gubener-tids
skrift og forsynede den med et nyt latinsk navn; han b·oede, det
var en ny art. Naturligvis kan navnet bevares, men kun som
aberrationsnavn.
Det mest diskuterede tilfælde drejer sig om en måler fra For
bach i Lorraine (Lothringen) 12. juni 1910. Finderen gav den i
Frankfurter-tidsskriftet 1920 ikke blot nyt artsnavn, men opstil
lede også en ny slægt til ære for den, opkaldt efter stedet: For
bachia solitaria K. Albrecht. - I 1930 (Gubener) tog Heydemann
eksemplaret under behandling og bestemte det som en ,,fm·kor
tet« 01tholitha mucronata Sc. (eller måske plumbaria F. - det
var før disse tvillingearters rigtige adskillelse). I 1932 (Frank
furter) vendte Wehrli tilbage til sagen og kom til det resultat
(bl. a. ud fra kopulationsapparatet), at det var en hydsn.ing af
plu·m.baria og Them fi·rmata Hb. Det er en meget usandsynlig
teori, men dyret ser også mærkeligt ud - det er afbildet i Seitz
supplementet, tavle 7. Der er mig bekendt aldrig fundet flere
eksemplarer.
lØvrigt er brevipen.nis-former omtalt hist og her i litteraturen.
Uden på nogen måde at tilstræbe fuldstændighed skal jeg nævne
nogle tilfælde.
Fra tysk-Østrigske tidsskrifter: I Iris 1897 (tavle XII) er der en
Melitaea aurelia Nick., en Zygaena pilosellae Esp. (det er det
» gamle« navn for purpuralis Briinn. og sareptensis Stdgr.) og en
Gidaria fluctuata L. I >> Gubener« 1930 afbildes (tavle II) en
Pararge maera L., og der omtales (s. 135) flere klækkede Ca.ra
drina clavipalpis Sc.
Fra England er oplysningerne mest tilfredsstillende, for det er
her, man har påvist formens arvelighed. Der er 3 tilfælde af
recessiv arvelighed, nemlig Pieris napi L. ab. rotuncla Easton
(Entom. Record 1948); Grocallis elinguaria L. ab. brevi.pen·nis
Cockayne (Entom. Record 1946, E. B . Ford: Moths tavle 8) den var fra den skotske Ø Skye, og den mangler altid en ribbe i
vingespidsen; Lasiocampa que·rcus L. (Entomologist nov. 1954).
Dette sidste er nogle meget aparte dyr, og de forekom både i
nominatformen (så blev de kaldt ab. brevipennis Gordon Smith)
og i fonnen olivaceo-fasciata Cockll. (så hedder de ab. poveyi
Gordon Smith). Navnlig hos den sidste er midtpletten påfal
dende stor, 4-5 gange normalt.
Så er der (stadig fra England) en meget aparte o af Macrothy
lacia ntbi L. ab. brevipennis Cockayne. (Entomologist 1951 s.
244): alle 4 vinger abnormt brede og korte, tegningsløse. Zygae1w
trifolii Esp. ab. pygmaea Cockayne (Entom. Record 1954, s. 67):
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flere eksemplarer er klækket fra den samme koloni. Endvidere
skrev dr. Cocka)'lle ifjor til mig, at de på museet i Tring også har
nogle dagsommerfugle, som er »brevipenniS<<, og: »Vi har 9 »bre
vipenniS<< af Abmxas gmssulariata L. af formen »Q<< (= ab.
paudsignata Lempke, se F. F. 1953, s. 6), klækket af jesuit
faderen Woodlock; »Q<< må have haft megen indavl i den iso-

s

Fig. B 2 og 3: Dasychira Jascelina 9 9 n. ab. brevipe nnis. B 4 og 5:
Eu�:oa tritici 9 9, n. ab. b r evipennis.

lerede have i Dublin. << Og endelig er der for ganske nylig i Eng
land opdukket en brevipennis-form af Selenia bilu1w1·ia Esp.
Undertiden kan brevipennis være vanskelig at afgrænse.
Rundt omkring i vore samlinger sidder der eksemplarer, der i
forhold til typen er små og bredvingede, og så minder det om
brevipennis. Beviset kan vel egentlig kun føres ved en arvelig
hedsundersøgelsel Men følgende tilfælde fra Danmark vil jeg
regne for at være rigtige.
I F. F. 1931, s. 24, afbilder K. Groth en Agmtis ypsilon Rott.,
hvor alle fire vinger er kortere og bredere end normalt. Eksem
plaret blev analyseret m. h. t. ribbenettet af Heydemann i Gube
ner-tidsskriftet 1930 og benyttet i diskussionen om F01·bachia.
Eksemplaret er fra Kirkeby ved Svendborg.
I F. F. 1947, s. 32, afbilder Sigfred Knudsen en Pararge egeria
egerides Stdgr. fra Lolland (Roden skov). Eksemplaret svarer til
den Parm·ge maem, som blev omtalt ovenfor.
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I 1935 klækkede Th. Ambye nogle Dasychim fascelhw. L. fra
Klosterhede,hvoraf jeg har to <?<?,som er kortvingede. Skønt den
ene er lidt usikker i konturen, vil jeg dog regne dem for at være
>>rigtige« brevipennis. Fig. B 2 og 3. Man kan sammenligne dem
med den ganske vist særlig smalvingede <jl fra Svejbæk i De dan
ske Spindere,tavle 7, 17.
U tvivlsomme breoipennis er to <jl<jl af Euxoa trit-ici L., som lige
ledes afbildes her: Fig. B 4 og 5. Den øverste er fra Lodbjerg i
Thy 4. 9. 1929, den nederste fra Svejbæk 7. 8. 1957. Som man ser,

Fig. B 6.

Oporinia autumata O'

n.

ab. brevipennis.

Oc.Ltumn.o.l:a. J
5vJI.j6� 2.0 JO.I'l:;s

er det navnlig den yderste vingehalvdel, det er >>gået ud over<< .
Derved er nyre- og ringmærket h·ængt stærkt sammen, karak
teristisk for begge eksemplarer.
Dernæst afbilder jeg en Opo·rinia a.utum:nata Bkh. fra Svejbæk
20. 10. 1955, Fig. B 6. Også her er tegningerne sammentrængt,
men symmetriske; det er vel sammenh·ængningen, der har med
ført de usædvanlige mørke skygger i mellemfeltet Det minder
om tegningerne hos den berØmte forbachia, der iØvrigt i mod
sætning til min autumnata er et yderst fint eksemplar. - Samme
præg har den i F. F. 1949, s. 111, afbildede Colostygia pamllelo
lineata Retz., der måske også er en breoipenn·is.
Man bør meddele, hvad man kommer ud for af brevipennis
former. Og om muligt bør man forsøge arvelighedsklækning.
C. "Normal" variering.

Der er vist ikke noget andet sted i nah1ren, hvor der er en
sådan mangfoldighed af non-figurativ kunst som på vingerne af
de 100.000 sommeduglearter. Men trods mangfoldigheden er
der en ejendommelig strænghed til stede- i kraft af symmeh·ien.
Et par sommelfuglevinger kan i tegningsmønster og farveblan
ding virke helt tØjlesløs, men denne virkning ophæves ved,at det
andet vingepar er ganske ligesådan.
Det var om tegningsmønsh·ets oprindelse, H . Lemcl1e skrev
disputats i 1937. Når vi kommer op til de mere differentierede
mønsh·e, ved vi, at hver gruppe, ja hver art har sit. Dette er det
grundlag, som mutation,milieu og arv kan modificere.
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Fig. C l: JY/onima gothica c:J n. ab. t o t o o b s ol e s c e n s. C 2 : Leucania comma
c:J ab. bistriata Lempke. C 3: Hydroecia micacea c:J n. ab. t r ili n e a. C 4:
Samme art c:J underside n . ab. i m m a c ul a t a. C 5: l\1amestra persicariae c:J
ab. unicolor Stdgr. C 6: Episema coemleocephala <;? ab. infumata Schwingen·
schuss. C 7 og 8: Hypocrita jacobaeae <;? <;? ab. nigrana Cabeau. C 9 og lO:
Meristis trigrammica c:J c:J ab. renat.a Len z.

Hvad milieuet, omgivelserne, angår, kan vi tænke på nogle af
vore særlige vestkystformer: Hadena sordida f. e·n gelhmti Duur
loo og Oligia Uterosa f. o nych:ina H. S. ( se De danske Ugler, s.
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197 f., 210 f.). Hvad arven angår, kan der henvises til utallige til
fælde - der nævnes især mange i De danske Målere, se f. eks. om
Angerona pnmaria L. (s. 255); vi tænker med stolthed på den
nylig afdøde K. Groths arbejde med Dysstroma truncata Hfn. og
citmta L. (s. 109 ff.) - hans undersøgelser blev offentliggjort her
i tidsskriftet 1935 og 37.
Den mest beskedne form for variation kan gå i to modsatte ret
runger, som begge vises her. Den ene består i, at en del af mØn
stret er forsvundet: se Monima gothica L. (Tinning 27. 4. 1955,
fig. C 1): der er intet andet tilbage end de skarpe sorte pletter
(den kan hedde totoobsolescens n. ab.). Den anden består i, at
mønstret er trukket særlig kraftigt op: se Letteania comma L.
(Svejbæk 8. 6. 1957, fig. C 2): de normale mørke længdestrøg er
kraftigt sort optrukket (det er bistriata Lempke). Den sidst be
skrevne danske aberration er af samme type: Høgh-Guldbergs
Chloroclysta miata ab. albifasciata (F. F. 1955, s. 17 f.).
Naturligvis kan de to typer forekomme hos samme art. Det
illustreres af de to her afbildede H ydroecia 1nicacea Hb. Fig. C 3
viser en o fra Århusegnen 19. 9. 1956 (R. Holm); her er mellem
skyggen (den midterste af de h·e linjer) trukket ualmindelig kraf
tigt op. Med Holms billigelse skal den hedde n. ab. trilinea.
Fig. C 4 viser undersiden af en o fra Svejbæk 28. 7. 1936 uden
de ellers så karakteristiske midtpletter; tværlinjen går også læn
gere ud end sædvanligt. Lad os kalde den n. ab. immaculata.
Denne aberration er af særlig interesse, eftersom den fra Sverige
nylig beskrevne søster-art H. nordstrom-i Harke mangler midt
pletterne på undersiden - og derved i reglen kan kendes fra
micacea! Den nye art er for endnu nyligere fundet på Bornholm,
men man må se på valverne for at være sikker på bestemmelsen.
I mange tilfælde kan en arts »mØnster« modificeres stærkt ved
forØgelse af det sorte pigment. Sigfred Knudsens artikler i 1947,
1949, 1951 og 1955 viser en række eksempler herpå fra dagsom
merfuglene. Mønstret kan ligefrem » drukne« i melanisme tænk på den sorte birkemåler og andre målere (målerbogen s.
234, 243, 249, 260, 262, 269 osv.). Melanisme forekommer i mange
grader. Jeg husker, at efter min uglebogs udgivelse (1950) skrev
Cockayne til mig, at han aldrig havde set en så fuldkommen
melanisme som P. L. Jørgensens Eurois occulta L. på tavle 6.
Et mærkeligt dyr er fig. C 5 fra Mariager juli 1955 (C. Høy
rup). Øjnene er hårede, og på 1ste bagkropsled er der en iØjne
faldende rødbrun dusk. Så må det være Mamestm persicariae L.
ab. unicolor Stdgr., men den er større og mere bredvinget end
sædvanlig, og den har ikke den blålige tone, som ellers er karak
teristisk for arten (se uglebogen s. 87 fodnoten). Eksemplet er
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en o, og genitalpræparatet har bekræftet bestemmelsen. Fra
Hald 10. 10. 1955 er den mere beskedne Episema coeruleocephala
L. <j? (fig. C 6), hvor forvingerne (især sømfelt og mellemfelt (mi
nus mærkerne)), bagvingerne, frynserne, bagkroppen, benene og
følehornene er noget formØrkede: ab. i nfum.ata Sch.
Fig. C 7 og 8 er to <j?<j? af Hypocrita facobaeae L. ab. nigmna
Cabeau (Lambillionea 1928), Klostermølle 16. 6. 1957 (E. Chri
stensen, Arhus). Den smalle røde sh·ibe og de to pletter på for
vingerne er mer eller mindre sort bestøvet; på det ene eksemplar
er også bagvingerne let sort bestøvet. En sådan form fremkom
ved en masseklækning fra Stettin-egnen, der også frembragte tre
helt brunsorte eksemplarer, uden spor af rødt (ab. totonigm
Richter). Det er histende at formode, at det drejer sig om hete
rozygot og homozygot m. h. t. samme gen.
En variation er særlig interessant, hvis den kaster lys over,
hvordan et specielt >>mØnster« er opstået. I målerbogen s. 75 om
tales, at 1 ufata-formen legatellaides Hoffmeyer viser, hvordan
den unormale tegning hos den beslægtede art Chesias legatella
Schiff. er opstået. Og i uglebogen s. 247 hedder det under omta
len af Meristis trigmmmica Hfn., at den midterste linje under
tiden slår et knæk midtpå, hvorved der antydes et nyremærke.
Nu kan nyremærket jo ikke andet end interessere os - det er
typisk for uglerne og hyppigt hos pyraliderne, og det er lidt
aparte. »Principielt« er nyremærket (h·ods uglebogen s. 6) sim
pelthen det samme, som vi hos mange spindere og målere (og på
mange bagvinger) kalder midtpletten, der normalt står på tvær
ribben. Hos uglerne er denne tværribbe stærkt vinkelbøjet, og
nyremærket omfatter den. Hvad tegningen angår, er trigmm
m·ica's mØnster jo stærkt reduceret: ikke andet end de tre tvær
linjer. Den midterste er utvivlsomt »mellemskyggen« (se ugle
bogen s. 6). I Svejbæk 1956 fangede jeg et par eksemplarer, hvor
den midterste linje ikke blot slår et knæk, men deler sig, så der
virkelig opstår et primitivt nyremærke (ab. renata Lentz): Fig.
C 9 og 10.
I 1957 tog jeg, ligeledes i Svejbæk, et eksemplar af den
m Ø r k e fonn, som er afbildet i uglebogen. Her er den midterste
linje mærkeligt nok borte. På denne form kan - som venteligt nyremærket vise sig som en skygge. Det samme er iØvrigt ofte
tilfældet på u n d e r s i d e n af normale trigrammica. Og her
på undersiden er dette nyremærke-genfærd uafhængigt af mel
lemskyggeni I uglebogen s. 247 er afbildet en ab. approxim.a·n s
Hw., hvor mellemskyggen på oversiden er rykket tæt hen til den
inderste linje; men på undersiden sidder det skyggeagtige nyre
mærke på sin normale plads. Lemche gjorde i 1937 opmærksom
'
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på, at tværribben ikke altid står under det samme sted i teg
ningsmønstret
Hvad oversiden angår, ser billedet derimod således ud: Tri
gramm:ica er jo en ugle, så den nedstammer vel fra en form med
nyremærke. Nu er det, som om den gerne vil have det tilbage, og
det kaster måske lys over, hvordan ur-uglerne oprindelig dan
nede det: det begyndte med et sving på mellemskyggen.
Højst interessant er et tilfælde fra en helt anden familie, noto
dontiderne, som ellers ikke har noget nyremærke. Det er den
afbildede (fig. C 11) o af Cerura b'if'ida Hb., taget af N. P. Niel
sen ved Hørret syd for Århus 17. 6. 1957. Som man ser, har for
vingen to usædvanlige figurer: en stor og midt i denne en min-

Fig. C ll.

Carura bijida

n.

ab. a tol l a .

dre. Begge de usædvanlige figurer kan analyseres. Når Ceruta
tegningen er fuldstændig, begrænses dette felt indefter af en
ufuldstændig takket linje og indenfor den af den tykke sorte
linje, som afgrænser det mørke felt - og udefter af h·e takkede
linjer, af hvilke den yderste begrænser det indre sømfelt Disse
tegninger er langtfra altid fuldstændige hos b'ifida, oftere der
imod hos den beslægtede art fu.rcu.la.
Nu er der på det usædvanlige dyr fra Hørret sket to ting. Den
tykke sorte linje indefter går ikke ned til randen, men bøjer ud
efter og forener sig et stykke fra randen med den yderste af de
tre ydre linjer. Herved fremkommer den usædvanlige s t o r e
figur. Fremdeles er den lille midtplet forlænget med en stump af
den ufuldstændige takkede linje, og desuden er den forenet med
tre takker af den inderste af de tre takkede linjer udefter (og den
midterste af dem er gået tabt). Således er den usædvanlige
m i n d r e figur opstået.
I det østrigske Zeitschr. bsterr. Ent. V er. 1924 9 p. 113 beskri
ver og afbilder Bubacec en bifida-form som meget udpræget har
den s t o r e figur (hans beskliveise går igen i Seitz-supplemen
tet, men aldeles misvisende). Han siger, at denne store figur min
der om et nyremærke, og giver den derfor navnet ab. renigem
( >> den, der bærer et nyremærke<<). Jeg kan tilfØje, at jeg i min
'

,
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bifida-række og navnlig i min furc u.la-række har meget lignende,
omend ikke nær så iØjnefaldende eksemplarer med dette møn
ster. På det østrigske dyr er midtpletten imidlertid kun den sæd
vanlige korte streg, der er ingen m i n d r e figur som på det
danske eksemplar. Man vil sikkert give mig ret i, at det især er
denne, m i n d r e figur, som ligner et nyremærke. Jeg har selv
en bifida, der har en antydning i denne retning. Men A. L.
Goodson meddeler mig, at der i den britiske samling i Tring fin
des et eksemplar, som meget ligner det danske.
Denne form fortjener et særligt navn, og da » renigera« er op
taget, foreslår jeg med N. P. Nielsens billigelse at kalde den ab.
atolla n. ab. Tegningen minder om en sydhavsø med et koralrev
omkring! Typeeksemplaret bliver det danske, i N. P. Nielsens
samling. - Det er en uhyre sjælden form.

Enhver samler ved, at en sommerfugle-arts vingemønster kan
variere i mange retninger, næsten til det ukendelige. Dr. Cockay
ne holdt på, at bare man havde eet eksemplar af en aberration,
skulle man give den et navn - så vidste man altid, hvad man
talte om - bl. a. på auktionerne! Hos os mindes vi V. Strøms ord
i den berømte bog fra 1891: Særegne varietetsnavne overalt for
rykker let varietetsbegrebet ved at sætte grænser, hvor naturen
ingen har.
Dog - det var før den nyere arvelighedsforskning, som jo har
kastet helt nyt lys over >>Varietetsbegrebet« .
D. Homoeose.

I min bog De danske Målere, s. 133 f., er omtalt og afbildet en
Euphyia silaceata Schiff. med homoeose: på den venstre bag
vinge går noget af forvinge-tegningen og forvinge-farven igen.
Min omtale af fænomenet var naturligvis ganske kort, men det
har interesse at gøre udfØrligere rede for det.
Begrebet blev defineret af W. Bateson i 1894, og det blev i sin
tid stillet sammen med begrebet Heteromorfose, hvortil der blev
givet et bidrag her i landet af H. O. Schmit-Jensen i 1913, over
sat til engelsk i 1914. Det drejede sig om »Vandrende Pinde« : et
følehorn var erstattet af et extra forben.
Idet vi holder os til homoeoser, er der særlig grund til at starte
med to afhandlinger af dr. Cockayne - i 1926 og 1930. Han giver
udførlige beskrivelser af de tilfælde, han har opsporet - og
mange illustrationer. Hans afhandlinger kom i Proceedings of
Royal Entomological Society, London; de findes på Universitets
biblioteket i København. Inden jeg går videre, vil jeg nævne
nogle let tilgængelige billeder af homoeotiske sommerfugle.
C. G. Barrett: The Lepidoptera of the British Islands (også på
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Universitetsbiblioteket), bind VI 1900, afbilder en Bryophila
perla F. med følgende tekst, der viser, hvor ukendt fænomenet
var dengang: " Men den mest bemærkelsesværdige aberration,
jeg kender hos denne, ja næsten hos n o g e n art, er et eksem
plar, hvor forvingerne og den højre bagvinge er normale, men
den venstre bagvinge har en vidunderlig reproduktion af tegnin
gerne på forvingen - osv. « - Så er der F. W. Frohawk: The
Complete Book of British Butterflies 1934. På tavle VII, fig. 9, og
XXIII, fig. 26, er der fine underside-homoeoser af henholdsvis
C oenonympha pamphilus L. og Heodes phlaeas L. - Endelig har
E. B. Ford i B uttedlies 1945, tavle 29, en Vanessa ulticae L.
(tekst s. 229) og i Moths 1955, tavle 12, en Aretia caia L. og en
Zygaena filipendulae L. samt på tavle XI en ligustersværmer
larve med to horn (tekst henholdsvis s. 33 og s. 25).
Rundt omkring i tidsskrifter og årbøger er der omtalt og tildels
afbildet flere eksemplarer. Fra ældre tid skal jeg blot nævne det
hollandske Tijdschrift voor Entomologie 1905, hvor den be
kendte dr. J. Th. Ondernans på tavle l viser en svalehale med en
blå "bagvingeplet« på venstre fm·vinge. Fra nyere tid har vi
homoeoser omtalt i Proceedings and Transaetions of the South
London EntomologicaJ and Natura! History Society 1938-39,
1948-49 osv.
Allerede i dr. Cockaynes første arbejde var der visse ting, som
var ham påfaldende. l) Hos køllesværmerne (Zygaenerne) dre
jede det sig aldrig om dele af vingetegningen; men homoeosen
var altid komplet. Der er f. eks. kendt en filipendulae med to for
vinger på højre side (og. ingen bagvinge) - og en anden med to
bagvinger på højre side (og ingen fm-vinge); i begge tilfælde er
venstre side normal. 2) Dernæst viste det sig, at halvdelen af
resten af tilfældene faldt på forholdsvis få arter: phlaeas, parn
philus (allerede nævnt), Melitaea athalia Rott., Plebeius argus L.
samt caia (allerede nævnt). Hertil kan man vistnok nu tilfØje
aurora (Anthocharis cardamines L.). 3) Og endelig var det hos
athal-ia altid forvingens underside, der var påvirket, hos phlaeas
og langt de fleste pamphilrts bagvingens underside. Sjældent var
en vinge påvirket fra sin egen omvendte side (oversiden fra
undersiden; undersiden fra oversiden). Og homoeose forekom
sjældent på begge sider af samme eksemplar.
Fra mine egne besøg i Tring, hvor jeg har tilbragt mange dage
over den britiske samling af storsommerfugle, mindedes jeg ad
skillige homoeoser, men da Cockayne begyndte at skrive om
dem, kendte han kun 90 fra hele verden. Jeg skrev i efteråret til
A. L. Goodson, doktorens gode medarbejder, som svarede:
Der er hundreder af uomtalte tilfælde alene i Rothschild
Cockayne-Kettlewell-samlingen, og man opsporer dem ofte ved
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auktionerne (i England sælges samlingerne, sjældenhederne har
deres pris. Vi holder ikke af den tanke, men det hjælper til, at de
sjældne eksemplarer bevares) i rækker af typiske eksemplarer,
ikke observeret af deres samler, hvis pletten er lille eller lidet
iØjnefaldende. - Så føjer Mr. Goodson til, at han iår har taget en
kanelbjØrn (Phmgmatobia fuliginosa L.) med en stor rød plet
" fra bagvingen« på vensh·e fm·vinge. Han føjer endvidere til, at
fænomenet synes at være sjældnere hos nat- end hos dagsom
met-fugle.
Hvad kan tænkes at være årsagen til homoeose?
Formodningen om atavisme er gammel og nærliggende: det
er den pågældende vinges ældste og oprindelige tegning, der
vender tilbage. Cockayne afviste imidlertid allerede i 1926 denne
tanke. Den modsiges jo også af de to forskellige Zygaena filipen
dulae, som blev omtalt ovenfor.
Beskadigelse er årsagen til mange, måske til flertallet af tilfæl
dene. Det drejer sig om kropsceller, og forholdet er vel det, at
hver celle har mange muligheder - for at udh-ykke det groft: en
celle kan danne en fm-vinge, og den k a n også danne en bag
vinge. Hvad en celle kommer til at lave, beror b l a n d t a n 
d e t på, hvilke andre celler i dens nærhed der påvirker den.
Det er sandsynligt, at beskadigelse af dele, der er i vækst, kan
forstyrre de sædvanlige påvirkninger. - Jeg kan ikke lade være
med at tænke på, hvordan sommerfuglevingerne ligger i puppe
tiden: forvingen tæt over bagvingen. Det måtte være muligt at
besh·åle, f. eks. med rØntgen, bestemte steder på sommerfugle
puppers kitindække - og så se, hvad resultatet ville blive.
Cockayne var inde på, at homoeose undertiden er arvelig, og
dette gentager E. B. Ford i sine bøger. Så vidt jeg ved, er det kun
påvist m. h. t. de to-hornede sphingide-larver (ligustersværme
ren, se ovenfor, og poppelsværmeren Amorpha popu.U L.); her
skyldes arveligheden en enkelt faktor, og den er recessiv. Men
det er jo lidt tvivlsomt, om dette er en ægte homoeose. Ellers er
arvelighed på dette punkt påvist hos bananfluer, men her drejer
det sig vist snarere om heteromorfose, og det er måske h·ods alt
noget andet. Homoeose omtales ikke i de danske lærebøger i
arvelighed, heller ikke i den nyeste - af prof. M. Westergaard.
Selvom tilfældene er talrigere, end vi oprindelig regnede med,
vil det nok være rigtigt at beskrive hver enkelt udførligt, sådan
som Cockayne gjorde det for 30 år siden. Og ethvert tilfælde bør
anmeldes og om muligt afbildes. Fra Danmark kender jeg nu
fire fine tilfælde, nemlig:
Fig. D 1: Bmnthis sele1w Schiff. fra Jenskær 20. 7. 1947 (Hal
kjær Nielsen). Undersiden af højre forvinge >>efterligner« (ho-
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Fig. D : Homoeoser. l : Brenthis se/ene. 2: D iphtera. al pium. 3 :
Xanthorhoe mont.anata. 4 : Euphyia s ilaceat.a.

moeose betyder efterligning) bagvingen. Den har en sølvplet
nær ved rod- og rand; længere ude to store sølvpletter (i en bag
celle og en mellemcelle) og nær kanten tre ganske små sølvplet
ter. Fremdeles er der fire sølvpletter langs sømmen, fra ribbe l
til 5, de to midterste er de kraftigste, og inden for dem er der
yderligere nogle brune skygger, også fra bagvinge-mønstret. De
to store sølvpletter ved vingens midte er ikke » hele« - udefter er
det, som de taber kraften, og den brune grundfarve danner kiler
ind i dem. Karakteristisk er det, at det er de kraftigste sølvpletter
på bagvingerne, som forvingerne » efterligner« . - Eksemplaret
blev allerede afbildet og omtalt i F. F. 1955, s. 29, 31.
Fig. D 2. Diph,tera alpium Osb. klækket af larve 19. 7. 1940 fra
Tisvilde (van Deurs). På oversiden af venstre bagvinge er der
ved siden af den sædvanlige hjØrneplet en ekstra plet af fm·vin
gens tegning i grønt og sort. Ved randen og nær roden af begge
bagvinger er der en sort plet, som under alle omstændigheder er
usædvanlig; de sidder ikke symmetrisk På den af homoeose » an
grebne« bagvinge er den nærmere ved roden end på den anden,
og den er ledsaget af et par grønne skæl. Den sidder på ribbe l a,
og ned mod sømmen, lige før hjØrnepletten, sidder der atter en
diminutiv grØn plet. Så er der atter grØnne skæl på ribbe 2 og 3.
Ned mod sømmen kommer så den store homoeose, og lige inden
for frynserne sidder den store grønne plet: af uregelmæssig rekt
angulær form omhing ribbe 3. (Om ribbernes tælling se F. F.
1953, s. 4.)
Fig. D 3. Xanthorhoe montanata Schiff. o fra Svejbæk 16. 6.
1957. Oversiden af venstre bagvinge bærer et midtbånd, der ty-
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deligt nok » efterligner« fm·vingernes. Det har ikke fuld forvinge
bredde, og det er afbrudt to steder, men det pågældende eks
emplar har heller ikke noget særlig kraftigt midtbånd på fm·vin
gerne. En meget direkte efterligning har vi særlig i de to runde
pletter nær ved randen. Ved kanten er der dels en skarp mørk
dobbeltplet, dels, længere ude, en skygge. - Den angrebne vinge
er lidt mindre end normalt - det gælder iØvrigt også venstre for
vinge. Det er et forhold, som er almindeligt ved homoeose, men
som vi ikke genfinder i de tre andre her behandlede tilfælde.
Fig. D 4. Euphyia silaceata Schiff. 8 fra Kårup Skov, Sjælland
12. 7. 1949 (Hemy Hansen). Omtalt og afbildet i målerbogen,
s. 133 f. Arten tilhører samme gruppe som montanata. Også her
drejer det sig om oversiden af venstre bagvinge, men medens
homoeosen hos montanata'en gik på tværs af vingen, går den her
på langs, neden for midtpletten. Inde ved roden er den fuldstæn
dig, men et stykke ude på vingen deler den sig i to sh·åler, der
tilspidser sig mod sømmen.
På foranledning af, hvad jeg ovenfor har refereret om athalia,
har jeg vendt talrige eksemplarer af denne art, og på et eksem
plar i Århusmuseet fandt jeg virkelig en ganske svag homoeose,
ganske rigtigt på en forvingeunderside. På dette eksemplar er
det ikke de lyse bagvingepletter, som går igen, og som jeg ken
der fra flere engelske billeder, men det er nogle sorte buer, dog
faktisk ialt ikke mange skæl. Eksemplaret er fra Silkeborg 23. 6.
1939 (H. Sigvald Pedersen).
Endelig har jeg påny studeret en mærkelig smutugle (Tryphaena
pronuba L.), som jeg omtaler i De danske Ugler, s. 78, og som E.
Pyndt i sin tid tog på Ærø. Her er forvingerne stærkt gult bestøvede,
især omkring nyremærket, ringmærkets ring, bølgelinjen, men iøvrigt
rundt omkring. Eksemplaret er den ensfarvede lysegrå forvinge
form, og den gule bestøvning er symmetrisk. Som bekendt er smut
uglens forvinger særdeles variable, men i de utallige former plejer
der jo ikke at være spor af den gule bagvingefarve - højst lidt brun
gult ved nyremærket Men det er ikke sandsynligt, at Ærø-dyret er
en homoeose; homoeoser er så at sige altid usymmetriske. Det er
sikkert en »legitim« aberration, sjælden, men formodentlig arvelig,
recessiv - som de fleste sjældne aberrationer.

At homoeose ofte skyldes beskadigelse, fandt Cockayne be
h·æftet ved, at de påvirkede vinger ofte er lidt defekte, mindre
end normalt, måske manglende en ribbe. Dette er, så vidt det kan
ses, og som det blev nævnt, på de danske eksemplarer kun tilfæl
det med montanata'en, der dog ikke mangler nogen ribbe.
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E. U s ymmetrisk vingemønster.

I afsnit B blev det sagt, at det er et ret almindeligt fænomen,
at en enkelt vinge (eller et vingepar) er for stort eller for lille,
at dyrets f o r m altså er usymmetrisk. I forhold hertil er det
mærkværdigt, at tegningen i sådanne tilfælde i reglen forbliver
den samme, og endnu mærkværdigere, at usymmetrisk t e g
n i n g s m Ø n s t e r er så sjældent.
Usymmetrisk tegnings- eller farve-mønster kan man forsøge
at dele i en række grupper.
l) Tvekønnede, hvis 8 og <j? er forskellige; intersexer i forskel
lige grader. Billeder af sådanne dyr i F. F. 1929, s. 39 (argus L.),
1949 s. 100 og 102 (icarus Rott.); 1955 s. 25 (paphia L.); spinder
bogen s. 90 (similis Fuessl.) og s. 96 (castrensis L.); F. F. 1922
s. 58 er amtalt en aurora, som aldrig blev afbildet. I 1909 fandt
jeg ved Ruds Vedby en napi L., højre side 8 , venstre <j? - den
blev afbildet i et tysk tidsskrift. Fra Bårdesø, Fyn, 13. 8. 1955
har I. Therkelsen en anden icarus, venstre side 8 , højre <j?. Her
afbildes et par nye tilfælde fra blåfuglene, begge icarus L., dels
en halveret gynandromorf (Jexendalen 4. 8. 1956, Halkjær Niel
sen), dels en 8 med et par kraftige røde <?-pletter på den ene
side (Rude 3. 8. 1952, Stig Aagesen). (Fig. E l og 2).
Den smukke her afbildede fig. E 4 daplidice L. er fra Mols
juni 1956 (Rich. Hansen). Foran mig har jeg en tilsvarende
Amorpha populi L. fra Virklund l. 8. 1949 (H. S. Pedersen), sml. spinderbogen s. 26. Der kunne nævnes flere tilfælde her fra
landet. Hvor 8 og <j? er af forskellig størrelse, bliver vingepar
rene det også - det ligger i sagens natur. Virkelig usymmetri
både i fonn og tegning møder vi i intersexerne, hvor <j?'en er mer
eller minch·e vingeløs: se målerbogen s. 248 (marginaria Bkh.);
Therkelsen har en brurnata L., mest <j?, men den højre forvinge
er af 8 -længde, men foldet og krøllet: Fig. E 3.
2) Hvor en art har forskellige fmmer, kan forekomme det, der
kaldes en somatisk mosaik. Billeder af sådanne dyr i spinder
bogen s. 95 (neustria L.), målerbogen s. 39 (immutata L.). Her
afbildes et nyt tilfælde, fig. E 5: en Apamea C1'inanensis Burrows
<j? fra Svejbæk 8. 8. 1957 (K. Hartmann Petersen): højre side er
en lysere form med gult nyremærke, venstre side mørkere med
hvidt. - løvrigt er somatiske mosaik'er ikke altid komplette se allerede ringspinderen i spinderbogen. Jeg har en The·ra obe
liscata Hb. fra Lodbjerg 28. 9. 1953, hvor det meste af venstre
forvinge er lysere brunt end den højre.
3) Homoeoser - se afsnit D.
I disse tre kategorier er usymmeh·i " naturnødvendig« .
4) Hos arter med særlig brudstykkeagtig tegning er ganske

i
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Fig. E l : icarus gynandromorf. E 2 : icarus intersex. E 3: brumata intersex.
E 4: daplidice gvnandromorf. E 5: erinanensis somatisk mosaik. E 6, 7, 9, lO,
11 og 1 2 : hippothoe. E 8 : sobrinata ab. confluens og usymmetrisk. E 1 3 : parti! e·
nias venstre bagvinge albinistisk. E 1 4 : myrtilli sorte skæl i høj re bagvinge.
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små usymmetrier jævnlige - se om Are ti a caja, L., spinderbogen
s. 144 f. o g om Lam asp iUs mnrgina.ta L., målerbogen s. 231. I
samme gruppe kan man måske anbringe lindesværmeren Minws
t-ilwe L. (spinderbogen s. 23), der ligefrem har en tendens til at
danne groft usymmetriske midtbånd. !viin dre iØjnefaldende ken
der vi det samme fra Lythrin pwrpu:rata L. - se målerbogen
s. 60.
5) » Radiata«-former, især af ildfugle og blåfugle, særlig hyp
pigt hos hippothoe L. ab confluens Gerh. Af denne sidste mindes
jeg ikke at have set et virkelig symmetrisk eksemplar. Ikke en
gang det særlig smukke (Fig. E 6) fra Klostermølle 21. 6. 1957
(G. Pallesen) er helt symmeh·isk; hyppigere ser man eksemplarer
som fig. E 7 fra Sathup 21. 6. 1953 (Høgh-Guldberg). - Til
denne kategori ville jeg også regne den afbildede Eupithecia
sob rinnta Hb. ab. confluens Dietze (Fig. E 8); det er jo netop
også en »radiata« -form, her på oversiden, delvis formørket mel
lemfelt, usynm1etrisk. - Ikke radiata, men måske dog beslægtet,
er den usymmeh·iske ringspinder ( neustrin L.) F. F. 1952 s. 47,
eller et tilfælde som altemata, F. i målerbogen s. 142.
6) Albinisme er ofte kun partiel og usymmeh·isk, især hos
perlemorfugle og ildfugle, og navnlig hos visse randøjer - bille
der bl. a. i Sigfred Knudsens artikler. Det viser, at albinisme og
melanisme ikke er paralelle fænomener, for melanisme er næsten
altid symmetrisk Men jeg afbilder her en o og en Cj! af hippo
thoe, taget samme dag, 8. 7. 1954, i Svejbæk fig. E 9 og 10. Her
er kombination af radiata og albinisme (og forkrøblede vinger).
Et par som fig. E 11 og 12 er hverken radiata eller albinistiske,
men har let forkrøbling og nogen usymmetri (sanm1e dag sidst
i juni 1956 ved Lillering, Rich. Hansen). Man spØrger sig selv,
om denne ophobning af unormaliteter hos en art er tegn på de
generation. - Fig. E 13 er en Brephos parthenias L. o fra Lysbro
14. 4. 1956 (0. Søndergård) : venstre bagvinge er albinistisk, som
vi kender det fra randØjer. Jeg har selv en Tephrosia consonaria
Hb. Cj! (af gode grunde fra Møns Klint), hvor højre bagvinge er
albinistisk, i svagere grad også højre fm·vinge.
I kategorierne 4, 5 og 6 forekommer usymmeh·ien mig for
ståelig - bortset fra, at vi ikke forstår ret meget af det.
7 ) Men så er der endelig en sidste gruppe, hvor usymmetrien
virker urimelig. Se i målerbogen Tinearia Hb. s. 33, a.versata L.
s. 57, firmata Hb. s. 107 (ikke afbildet), pennnrin L. s. 270. På en
An(l:lta myrtilU L. fra Lystrup 8. 8. 1953 (Rich. Hansen) har det
gule parti på højre bagvinge en mængde sorte skæl: Fig. E 14.
Og se den her fig. E 15 afbildede lphno'l'plw. subtusn F., hvor alle
tre mærker på hØjre forvinge er flydt sarrunen i een stor figur;
den er fra Gedved 4. 9. 1956 (Høgh-Guldberg). Eller denne
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Fig. E 1 5 : subtusa. E 16 : bucephala. E 1 7 : christyi. E 18: athalia. E 1 9 :

caja"

måneplet Phalera buceplwla L., fig. E 16 fra Ø. Nykirke 26. 7.
1929 (omtalt i spinderbogen s. 60).
I ingen af disse tilfælde har jeg konstateret noget unormalt i
ribbeløbet Til trods for det ville jeg, navnlig m. h. t. måneplet
ten, formode, at det skyldtes h·yk på puppen. Det samme er for
modentlig tilfældet med fig. E 17, Oporin:ia christyi Prout fra
Arhus 12. 10. 1955 (G. Pallesen) og fig. E 18 Melitaea. athalia.
Rott. fra Skat skov 3. 7. 1938 (Rich. Hansen). På begge disse dyr
er ribberne i højre forvinge noget forskubbet og vingen noget
krøllet. Athal-ia har jo en aberration, der ligner dette eksemplars
højre forvinge (se F. F. 1947 s. 33, fig. 1), så man kunne formode,
Skatskov-dyret var en somatisk mosaik, men det er det ikke.
Fig. E 19 taler for sig selv: en Aretia caja med noget trykket
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venstre side, Arhus 1917 (Helge Hansen). J eg har selv en Viaeri
sia sannio L., o (Svejbæk 1935), hvor venstre bagvinges mørke
sØmbånd breder sig over hele den ydre vingehalvdel lige til
midtpletten. Også den vinge mistænker jeg for at være h·ykket.
Sommerfuglenes variation er så mangeartet, at det er vanske
ligt at bringe orden i sine egne synspunkter derom! Det er blevet
almindeligt at kalde afvigende vingeform og -størrelse t e r a 
t o l o g i s k , svækket farve- eller tegningsmønster p a t o l o g i s k. Se til det sidste f. eks. Diarsia triangulum Hfn. i u gle
bogen s. 57. Jeg har en noget lignende, meget lille o af Agrotis
segetmn fra Svejbæk 8. 6. 1957. Patologi og teratologi følges
sjældent ad.
F. 2det kuld.

I F. F. 1953 s. 97 f. beklager P. L. Jørgensen, at vi ser for lidt
efter usædvanlige forekomster af 2det kuld. Han nævner selv
et par eksempler, der bekræfter målerbogens oplysning om und
tagelsesvise tilfælde. Han har særdeles ret i, at vi bør følge dette
fænomen med opmærksomhed; det har nemlig betydning langt
ud over lepidopterologien, idet det hænger sammen med den
såkaldte og meget omtalte klimaforbedring. Mange steder i
mine bØger gøres der opmærksom på, at arter, som hos os kun
har eet kuld om året, kortere eller længere syd for vmt område
oph·æder i to kuld. Det smukke lille grå hefte, som Lepidoptero
logisk Forening udsendte i 1957, og det store arbejde, som nu
gøres i foreningerne i København og Arhus, er gode fremstød.
Men vi må vist have årstal og andre detailler med. Fra E ng
land, hvor der er så mange samlere, og hvor man følger navnlig
dagsommerfuglenes bevægelser fra c o u n t y til c o u n t y ,
siges det, at insekterne er så følsomme, at deres bevægelser
regish·erer forandringer i klimaet finere, end videnskabelige in
strumenter er i stand til. Det samme blev sagt sidste vinter i
radioen af en dansk meteorolog. Det drejer sig jo om et sammen
spil af mange ting: temperatur, vindretning, luftfugtighed osv.
Hos os er det af betydning at følge, h v o r n å r 2. kuld af
en art b e g y n d e r at vise sig, og h v o r n å r det bliver et
k o n s t a n t fænomen.
Problemet blev for alvor akut i 1953, netop i det år, J Ørgensen
rejste det i F. F. Da optrådte en hel række arter med et 2det
kuld, som vi ikke er vant til at se hos os. Fænomenet viste sig
syd for os (se f. eks. Urbahn i Nachrichtenbl. d. Bayer. Ent. 1954)
og også i Finland, og vore dygtige finske kolleger kastede sig
sh·aks over det: se J. Kaisila: Uber das Vorkommen zweier Gene
rationen . . . i Annales Entomologici Fennici 20, N:o l, 1954.
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Kaisila behandler spØrgsmålet historisk, men særlig for 1953.
For dette år giver han den forklaring, at det usædvanlig varme
forår og især forsommer gav en række forårsflyvende arter god
tid til at få æggene lagt så betids, at et 2det kuld kunne udvikles.
Høgh-Guldberg og G. Jeppesen bekræfter, at i 1953 var mange
arter usædvanlig tidligt på færde også her i landet; de har
mange optegnelser om det.
Vi kan derfor godtage samme forklaring for Danmarks ved
kommende; og selvom der har vist sig mange tilfælde, som vi
ikke har hæftet os ved, fordi vi havde »rækken fuld af den art«
i forvejen, må der rundt omkring i samlingerne sidde eksempla
rer, hvis etiketter bør meddeles. Jeg kan selv fra 1953 meddele:
Hyph-ila:re littomlis Curt. Lodbjerg 28. 9., Ortholitha chenopo
diata L. Gråsten 17. 9., EupitheC'ia na.na.ta Hb. Lodbjerg 28. 9.,
Ba.pta bima.culata F. Svejbæk 15. 8., Ma.caria Utu.mta Cl. Rye
9. 10., Ellapia prosapiaria L. Lodbjerg 2 o o , l CJ!, 28. 9. (allerede
på Sjælland og Falster 1952 og igen i Restrup skov 1955, se F. F.
1953 s. 97, 1955 s. 75), Campaea marga:l'itata. L. Gråsten 17. 9.
(også Jørgensen F. F. 1953 s. 98). Fra Moesgård 3. 9. 1953 har
N. P. Nielsen en Anagaga pulvem1·ia L. o . Den er mindre end
den sædvanlige form, og tværlinjen på bagvingerne er >>hek
Men den er ikke så mørk og grumset bestøvet som de finske
eksemplarer fra efteråret 1953, der afbildes af Kaisila l. c.
Fra årene efter 1953 kan jeg nævne Opistogmpt-is luteolata L.
Sveibæk 11. 9. 55, og Plagadis clolabmria L., 2 o o Svejbæk
19. 8. 55. P. L. JØrgensen nævner yderligere Phalaena syringaria
L. (1. c . ) , og Dalberg har taget Gonosp-ileia. glyphica L. ved Pe
dersbog 18. 8. 52 (F. F. 1953 s. 97).
Naturligvis er min liste temmelig tilfældig - det er den bety
deligt længere finske måske også; iØvrigt omfatter den arter,
der hos os n o r m a l t har to kuld - det er, hvad man kunne
vente. Mærkeligt er det derimod, at 1- eller 2-kuldethed er arve
lig. Men det kendes fra talrige sommerfuglearter. De to forskel
lige >>linjer« kan godt flyve mellem hinanden; den een-kuldede
har så sin >> diapause« (en hviletid som æg, larve, imago eller
oftest som puppe), hvorimod den to-kt1ldede iler afsted uden
forsinkelser. I en bestemt egn i Finland forekommer således en
population af Abra.xas sylvota Sc., der har to kuld. Denne art
har ellers, også i Finland, kun eet. Det ville være interessant,
om vi kunne finde den slags tilfælde her i landet.
I nogle af de ovenfor nævnte tilfælde er 2det kuld mindre end
lste: margarita.ta, dolabmria., pu.lvemria, syringaria; det gælder
også Boa:nnia. bistorta.ta Goeze, og af ugler f. eks. Dia.rsia c-ni.
gnnn L., Leuca.r1-ia. pallens L., Plusia. chrysitis L. (uglebogen s.
60, 122, 312). Men underticlen er det vist omvendt. Jeg blev me-
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get overrasket, d a jeg i 1951 stillede 26 nye eksemplarer af den
lille ugle Prothymia Viridaria Cl., - de var fra allersidst i juli og
begyndelsen og august 1949 og 51 - ned til 61 eksemplarer, j eg
havde i forvejen af lste kuld. De nye var alle større end de
gamle! Uglebogen s. 289 må revideres
på dette punkt. Det svarer til den be
rØmte dagsommerfugl Araschn-ia: her
er prorsa vel gennemsnitlig stØrre end

leva-n a.

Endelig er der grund til at omtale
et tilfælde, hvor en ny to-kuldethed
er ved at drille os. Hos den allerede
nævnte bistortata var forekomsten af
et 2det kuld tilstrækkeligt til at be
stemme arten (målerbogen s. 291). På
samme måde med de to arter The·m
variata. Schiff. (på gran) og obeUscata
Hh. (på fyr). I målerbogen (s. 104 ff.)
siger jeg, at i Mellemeuropa har va 
·l'iata to kuld om året, obeliscata kun
eet; men i Baltikum, Nordtyskland og
hos os er det omvendt. J eg har altid
af den grund regnet efterårsdyr (fra
september til ind i oktober) for at
3
være sikre obeliscata - de to arter er
jo ikke altid helt lette at kende fra hin
F: varia/.a oktober 1 9 5 5 .
anden. Men nu er det galt på dette Fig.
l : d' ab. dissolu/.a Tinning.
punkt. I september 1955 havde jeg 2 og 3 : 9 9 Svejbæk. 3 : ab.
flere steder set adskillige obeliscata,
a.lbata.
de sidste - meget affløjne - den 10.
oktober. Men netop den aften begyndte friske variata at dukke
op; jeg så dem i Hald, i Tinning, og den 21. oktober kom der
ca. 100 til min lygte i Svejbæk. Eet eneste eksemplar kun11e
man kalde obeliscata, resten ville jeg regne for utvivlsomme
variata. Det var store kraftige eksemplarer fra alle tre lokali
teter, og smukt varierende, blandt andet med ab. dissoluta
Hofer (midtbåndet afbrudt to steder) og flere af ab. albata
Lempke (grundfarve hvid). Man lægger mærke til, at denne
forekomst af 2det kuld oph·ådte s e n e r e end 2det kuld af
obeliscata. Det samme syntes at være tilfældet i 1957, men om
det vil blive ved, er jo et spØrgsmål.
-

For materialet til artiklen takker jeg de samlere, hvis navne
er nævnt. Hr. B . J. Lempke, Amsterdam, og Mr. A. L. Goodson,
Tring, har som så ofte ydet gode oplysninger.
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Summary.
The article deals with anomalities in macrolepidoptera, illush·ated by
Danish material. Part A describes a o Agrotis vestigialis with a pair ot
extra antennae. Part B figures new brevipennis forms. Part C deals with
»normal« abenations and describes some new forms : gothica ab. toto
obsolescens; micacea ab. trilinea and (underside) ab. immacrdata. Fmther
it discusses in particular the arigin of the reniform stigma and describes
a new Cemra bifida (hermelina) form, which is narned ab. atol/a. Part D
gives four cases of homoeosis. Part E deals with the various groups of
a-symmetry in lepidopterous wings. Part F mentions the second brood of
a number of species in 1953, and in particular Thera. variata, which
hitherto (contrary to Th. obeliscata) has been single brooded in Denmark;
in 1955 it occurred in a 2nd brood and has continued to do so since.

Anmeldelse.
Naturens Verden. 1 957. Red. Niels Blædel. Pris kr. 48,00. E. Jvlunks
gaards Forlag, København.
Fornyelsen af N a t u r e n s V e r d e n både i udseende og indhold er
allerede omtalt i FF 1957, s. 57. Ved årgangens slutning fortjener redaktør
og forlag en ubetinget ros for den præcished, hvormed hæfterne udkom
mer, og for den alsidighed, der præger emnevalget. Enkelte af de arkæolo
giske og etnografiske artikler må dog siges at ligge noget udenfor, hvad
man ville vente at finde i et naturvidenskabeligt tidsskrift. Dette gælder
selvfølgelig ikke juli-hæftets artikel om Muldbjerg-bopladsen. Heri vises
netop, i hvor høj grad anvendelsen af naturvidenskabelige metoder støtter
en arkæologisk undersøgelse. De fysiske og astronomiske artikler har især
drejet sig om det geofysiske år, hvilket er rimeligt i den aktuelle situation.
29 af årgangens 53 artikler handler om biologiske emner. Af pladshensyn
lader det sig desværre ikke gøre at nævne alle de behandlede emner, som
spænder over de fleste af biologiens grene. Det må være tilstrækkeligt at
sige, at der har været noget at hente i hver enkelt af de interessante artik
ler. Uden dermed at ville forklejne de øvrige bidragydere tør jeg nok an
befale vordende forfattere af artikler til N a t u r e n s V e r d e n nøje at
s tudere G. T h o r s o n : K a m p o g k o n k u r r e n c e p å h a v e t s
b u n d . Så pædagogisk rigtig og formfuldendt kan en populærvidenskabe
lig artikel skrives. Som helhed må årgangen siges at være en god optakt til
en virkelig fornyelse. Nogle små begyndervanskeligheder må let kunne
rettes i det kommende år. Som en enkelt forbedring skal jeg tillade mig at
foreslå fortsat paginering årgangen igennem, så læseren får en rimelig
chance for at kunne finde rundt i den ved hjælp af indexet. Dette, at man
senere skulle kunne ønske at læse en artikel igen, må tages som en komE. N .
pliment!
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Ny dansk sommerfugl.
E upithecia millefoliata Rossier (G eom. lep.).
Af Knud Juul
(Provstebakken 24, Aarhus).
With an English Summnry.

På strandfladerne ved Moesgård har installatør N. P. Nielsen,
Århus, banket en del larver i toppen af Alm. Røllike (Ach:illea
millefolium L.), hvoraf {m gav et eksemplar af en Eupithecia,
som ikke hidtil var konstateret i Danmark. Det drejer sig om
Eupithecia millefoliata Ri::issler, som vi længe har ventet, da den
allerede forlængst er fanget i vore nabofaunaer mod vest, Øst
og syd.
Sommerfuglens vingeform og habitus gør det naturligt at an
bringe den i rækken af E. subumbrata, hvor det pågældende eks
emplar også sad, men den stikker her af på grund af sin mørke
farve og vingetegning, der giver den lighed med E. icterata, dog

Fig. l. A: E. icterata. B: E. millefoliata. C : E. subumbrata.
Som det ses af illustrationerne, er der nogen lighed mellem de
tre arter.

uden den røde plet. Den har et svagt rødbrunt skær, der i søm
feltet afløses af en blågrå skygge. Bølgelinien er tydelig, hvid,
som også ydre mellemlinie er det, medens ribberne er nistrede
som hos E . satyrata. I E n t o m o l o g i s t' s G a z e t t e 1954
afbildes i farver et eksemplar, som stemmer godt overens med
det danske eksemplar bortset fra farven, der synes noget mør
kere end vor.
Flyvetiden er juli og august. Larven er brun, ujævn og ru. Den
lever på Alm. Røllike (Achillea millefoHum L.), i begyndelsen
nede på planten, men i de seneste hudskifter oppe i de brune
modne kurve. Den er sædvanligvis meget træg og langsom og
skjuler sig vanligt i midten af kurvene, som den fuldstændig lig
ner i farve. Mr. tvl. de Worms skriver dog om et talrigt fund i
Folkestone 4. 10. 53, at den "findes ganske iØjnefaldende i top
pen af de døde kurve og næsten altid i en klynge« . De fandtes
der både i fuld størrelse og ikke fuldt udviklede.
En anden engelsk samler, Mr. A. M. :tvlorley, skriver, at de
kommer til toppen af planterne sent på eftermiddagen, medens
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de på andre tider skjuler sig mellem kurvene og er vanskelige at
få Øje på. Det sidste er uden tvivl et godt biologisk træk, som
man bør lægge sig på sinde, og som formentlig forklarer de to
divergerende opfattelser af larvens adfærd.
Larverne af E. subfulvata og E. succentu·da.ta, der bankes på
samme biotop, er lange og slanke, medens E. ·m illefoliata's er

Fig. 2. A: Bursa tegnet e fter
præparat af det danske eks
emplar. B : Kitinl isterne med
tornene er karakteristiske i de
res forløb og besætning fra tor
nehætten og op i bursahalsen .

mere kort. Den er fuldvoksen i slutningen af september til mid
ten af oktober, men kan i fangenskab godt fortsætte til hen i de
cember, hvis den har meget tørt foder. Ved Chishester i England
blev der fanget et stort antal larver i september 1955, hvoraf de
fleste var i sidste hudskifte og forpuppede sig i oktober, medens
enkelte fortsatte med at æde. De holdtes i normal shietempera
tur (som dog ikke er 21 o C i England!) ind i december. Fire fort
satte endog med at æde til efter jul. Forpupningen foregår i en
kokon, som larven laver nær overfladen af jorden.
U d b r e d e l s e n : Arten kendes i England fra flere lokali
teter i det sydlige fra Ramsgate i Kent til Portsmouth og Hamp
shire. Oftest ved kysten, men også nu og da et stykke inde i lan
det som Lewes i Sussex, Hamstreet i Kent og ved Canterbury. I
Sverige er den første gang fanget ved Brottkarr (Vg.) 12. 7. 47
(meldt af dr. Nordstram i Entomologisk Tidsskrift 1949), senere
er den fundet i Skåne, Blekinge, Småland, Uppland og bland.
Lempke noterer den fra Holland fanget første gang i 1950. Han
nævner desuden et tvivlsomt eksemplar fra Bremen (1902) og fra
Belgien »på andre steder« . Øvrige udbredelse: Syd- og Central
emopa, Lilleasien og Transkaukasien.
Sommerfuglen skal placeres mellem Ettp. sulmmhrata Schiff.
og Eup. subnotata Hb.
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Summary.
E . m illefoliata R. is here reported found in Denmark A caterpiJlar was
found at Moesgaard near Aarhus, beaten from Ach illea. m illefolium L . in
the beginning of October 1956, bred 1957. The locality is flat grass shore
with yarrow - well known from England.
l ,i t tm.•n fn1•:

Entomologist's Gazelle 1954, 1956, 1957.
Entomologisk Tidsskrift, Sverige 1949.
I-Ioffemeyer: De danske Målere. 1 952.
Hofman : Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas. (Pl. 47, 1 2 b og c).
J u ul : Norelens Eupithecier.
Lempke: CataJogus der Neelerlanelse Macrolepicloptera.
Opuscula Entomologica 1957.
The Entomologist 1956.
The Entomologist's Record 1951, 1953.

Mindre meddelelser.
Solanum nigrum ssp. humile. - Lav Natskygge. Som det fra Raunkjærs
og Rostmps floraer vil være bekendt, varierer Sort Natskygge i henseende
til bærrenes farve. Begge værker anfører, at der forekommer sjældne varie
teter med henholdsvis grønne og gule bær. Formen med grønne bær, var.
chlorocarpu m Spinn., har jeg nu og da truffet på lossepladser og i havne
områder (flere steder i KøbenJ1avn, Præstø, Nysted, Nykøbing F., Nakskov,
Slagelse, Vejle), derimod aldrig spontant, hvad der kunne tyde på, at det er
en indslæbt form. Den adskiller sig kun fra normalformen ved, at bærrene
stedse forbliver grønne, hvorfor varieteten kun kan erkendes, når disse har
nået fuldstændig modning.
Langt sjældnere synes former med gule bær at være; men angående
disse synes vore floraværker at have forbigået et væsentligt problem. Tre
steder (Madsnesund, Nykøbing F. og Nakskov) har jeg fundet Solanwn ni
gru.m, der kun adskilte sig fra normalformen ved at have gule bær i stedet
for sorte. Denne form er opstillet som var. xantJwcarpu.m Koenen, og den
fortjener næppe at vurderes højere end som varietet. Derimod fandt jeg i
september 1949 på Nykøbing F. losseplads på et område af en snes kvadrat
meter en bevoksning på ca. 25 eksemplarer af Solanwn, der foruden ved
sine gule frugter fangede opmærksornJ1eden ved sin lave· vækst. Det højeste
eksemplar var knap 11 cm, og planten var i alle dele med undtagelse af
bærrenes størrelse spinklere end en normal S. nigrrnn. Ind imellem voksede
et par Solanum. n igrum med sorte bær og af sædvanlig vækst, hvilket viste,
at de gulfrugtede eksemplarers lidenhed næppe skyldtes emæringsforholcl.
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Igen i 1956 mødte jeg på en losseplads i Odense en halv snes eksemplarer
af denne lave, gulfrugtede Solanwn. Den er opstillet som art : Solanum
h umile Bernh., men det er vist rigtigere med Hegi kun at vmdere den som
S. nigmm ssp. lunnile. I hvert fald bør den holdes adskilt fra var. xantlw
carpum Koenen. Som dansk navn vil jeg foreslå direkte oversættelse: Lav
Natskygge.
Ejegodsvej 25, Nykøbing F.

L. Ingerslev.

Siona lineata Sc. ab. panfasciata n. f. Sio1w li.neata Sc. er i Danmark
almindelig på øerne, men normalt sjælden og enkeltvis i Jylland. I 1956
havde den et flyveår og optrådte meget tahigt, også i Østjylland. En dag i
begyndelsen af juni kunne vi i Uldrup Bakker ved Horsens Fjord skønsvis
have taget 5000 stykker, og vi ledte derfor efter den, og efter dens puppe
spind, på samme sted og tid i 1957, men fandt intet.
Arten vmierer normalt ikke, omend tegningen på undersiden kan være
lidt svagere eller stærkere, som de to øverste figurer på billedet viser. De

fleste danske eksemplarer er som det øverste, men enkelte hm· på under
siden af f o r v i n g e r n e tydeligere midtfelt og tværbånd, som det ses
på det midterste dyr.
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Blandt alle de mange eksemplarer, jeg har set i 1956 og i samlingerne
rundt omla-ing, afviger det nederst afbildede dyr (en <jl fra Halsnæs 9. 6. 56)
ved sin meget kraftige tegning med tværbånd også på b a g v i n g e r n e s
underside. Oversiden er ensfarvet hvid. Da jeg ikke i litteraturen har kun
net finde abenationen, og da B. J. Lempke erklærer ikke at have set den
beskrevet, foreslår jeg navnet ab. panfasciata n. f.
S-u.mma.ry: A f01m of S i o11 a lineata Sc., not previously described, charac
terised by a strong black band found on the undersides of a I l four wings.
Ove Høegh-Guldberg.
Gjedved, Horsens.

Foreningsmeddelelser.
Naturhistorisk Forening for Sjælland.
O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g afholdtes 30. 5. 1957 i Kværke
by kro. 14 medlemmer var mødt. - Formandens beretning : Der var af
holdt følgende ekskursioner i 1956: 27. 5. til Skellebjerg, 14 medlemmer.
10. 6. til Holmegårds mose, 14 medlemmer. 30. 9. til Kastrup Dyrehave, 7
medlemmer fra N. F. f. Sj. og en del fra den midtsjællandske forening
(svampetur). Der var holdt bestyrelsesmøde den 20. l. 1957 i Slagelse.
Medlemstallet var pr. 31. 12. 56 123. Formanden meddelte, at foreningens
mangeårige kasserer, fhv. overlærer V. Læssøe Engberg, havde ønsket at
fratræde, og udtalte foreningens varmeste tak for det store og uegennyttige
arbejde gennem de mange år. Dertil sluttede forsamlingen sig. Beretningen
godkendtes enstemmigt. - Kassereren forelagde regnskabet, som udviste
en kassebeholdning på kr. 3,04. Regnskabet godkendtes enstemmigt. - De
afgående bestyrelsesmedlemmer, E. Larsen, K. Tofte og Niels L. Wolff
genvalgtes, og overlæge Feddersen genvalgtes som revisor. - Som sted
P. K. N i e l s e n.
for generalforsamlingen næste år foresloges Slagelse.

Bornholms Naturhistoriske Forening.
1954.

30. 5. B o t a n i s k e k s k u r s i o n til Balka strand. Leder: professor,
dr. phil. T. Bøcher, København. 1 1 0 deltagere. Professoren gav en oversigt
over klittens og klithedens planter, særlig bemærkedes en stor bevoksning
af Strand Hestehov (Petasites spurius). Den særprægede strandengs- og
hedevegetation på sandstensklippekysten mellem Balka og Nexø gav en
interessant afslutning på den lærerige ekskursion.
13. 6. (kl. 1,00). N a t e k s k u r s i o n til Almindingen. Ledere: ad j.
Poul Nørgaard og lektor Arne Larsen. 200 deltagere. Fuglearternes tal var
som sædvanlig i bornholmske skove ret ringe. Skovsneppens parringsjagt
blev både set og hørt.
25. 6. O r n i t h o l o g i s k e k s k u r s i o n til den fredede fugleø Græs-
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holmen ved Christiansø (efter ministeriel tilladelse). Leder: lektor Arne
Larsen. I det fineste vejr stævnede de 200 deltagere i 4 store fiskerkuttere
ud fra Gudhjem til hovedøen Christiansø, hvmfra man i to omgange førtes
videre til fugleøen. Adskillige reeler af Ederfugl (Somateria mo!Ussima.)
med æg og enkelte nyklækkede unger blev iagttaget. Disse store, tunge
fugle holdt navnlig til i øens ret græsrige centralområcle; der yngler nu
knap 1000 par på øen. Kolonier af Alk (Alca. torda) og Lomvie ( Uria. aalge)
blev set flere steder på øen; deres æg var anbragt uneler store sten eller i
klippespalter på den nøgne klippe uden redemateriale af nogen art. Hvert
par lægger kun eet æg; dette er forholdsvis stort og har hvid eller grøn til
himmelblå bundfarve, der stedvis er belagt med sorte, uregelmæssige
pletter. Unger var der endnu ingen af. Medens de sky alke uneler vort
besøg alle lå og vuggede ude på vandet, hørte man arrig brummen fra en
del lomvier, der ængsteligt havde trukket sig tilbage dybt ind i klippe
spalterne. Al anclen plads på øen var optaget af flere tusinde par blå
vingede Sølvmåger (Larus argenta.tus) og sortvingede Silelemåger (L. fus
cus), der, stliclbare som disse store måger er, nu hverken tillader Storm
måger eller terner at mge på Græsholmen. En enkelt rede af Toppet
Skallesluger (M ergus sen·ator) blev iagttaget.
22. 8. Z o o l o g i s k e k s k u r s i o n til Almindingen. Leder: museums
direktør, clr. phil. H. M. Thamclrup, Arhus. De 75 deltagere fik en interes
sant belæring om den biologiske omsætning i mulcllaget, og om hvorelan
200 regnorme og 20 mil!. mikroskopiske rundorme pr. m2 sammen med
milliareler af bakteriel' befordrer processerne. Begreber som mikwklimaets
betydning for faunaen nær jordoverfladen og problemer i forbindelse her
med, som med stor dygtighed er taget op af det unge jyske universitet,
var centraltemaer for ekskursionen.
5. 9. G e o J o g i s k e k s k u r s i o n til Norclb ornholm. Leder: ad j.
Poul Nørgaarcl. 90 deltagere. Emnet var glacial geologi, og lederen gav en
oversigt over isens 3 stilstandslinier på den nordlige del af øen. Af disse
blev den ældste, Simblegårclslinien, nøjere studeret, såvel geologisk - i
grusgrave - som vegetationsmæssigt. - Ved den efterfølgende general
forsamling blev lektor Arne L<usen genvalgt til bestyrelsen.
18. 9. S v a m p e e k s k u r s i o n til Sandflugtskoven mellem Rønne og
Hasle. Leder: overlærer F. H. Møller, Nykøbing F. 85 deltagere. Af de tal
rige fundne arter kan nævnes den ret sjældne vellugtende Pigsvamp (Hyd
IW.m graveolens), medens de særlig sjældne arter inden for pigsvampene,
der netop er karakteristiske for visse områder i Sandflugtskoven, endnu
ikke var kommet frem. Den følgende dag afholdtes i Aakirkeby en vel
besøgt udstilling repræsenterende ca. 200 svampearter.
1955.

15. 5. P o s t g l a c i a l e k s k u r s i o n til den nyligt udgravede »Græs
søen« i Almindingen under ledelse af bornholmeren, universitetslektor (nu
professor), dr. phil. Valdemar Mikkelsen, København. 100 deltagere. Ved
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hjælp af et håndbor tog lederen prøver fra forskellige horisonter i det 3)� m
tykke tørvelag helt ned til den oprindelige, ubevoksede morænesø's ler
aflejringer. Fund af frø af Bukkeblad (Menyanthes tri.foliata) og Akande
(Nym.phaea alba), samt stubbe af skovtræer godtgjorde, at man foruden
gennem den mikroskopiske pollenanalyse tillige ad mahoskopisk vej kan
få mange oplysninger om vegetationens ændringer gennem de 12-15.000
år, der er forløbet, siden isen forlod Danmark. Netop på dette sted har
Valdemar Mikkelsen personligt påvist, at Bøgen (Fagus silvatica) - mod
sat tidligere anskuelse - oprindelig ved egen hjælp er nået frem til Born
holm for dog igen at uddø, antagelig som følge af hugst. Nutidens bøge
skov på Bornholm er altså plantet. Forøvrigt giver Græssøens tørvelag et
klart billede af Bornholms vegetationshistorie samtidig med, at lagene for
tæller om de forskellige kulturepokers indgreb i den naturlige plantevækst.
5. 6. (kl. 1 ,15). N a t e k s k u r s i o n til Almindingen. Ledere : lektor
Poul Nørgaard og lektor Arne Larsen. 200 deltagere. Vejret var det bedst
tænkelige, men udover en konstateren af de sædvanlige fuglearters tilstede
værelse og successive opvågnen bød turen ikke på støne overraskelser.
19. 6. E n t o m o l o g i s k e k s k u r s i o n ved Bagå. Leder: universi
tetslektor, dr. phil., fru Ellinor Bro Larsen, København. Et væld af skovens
skadelige insekter blev demonstreret og deres livsløb gennemgået, men
størst interesse tiltrak dog Ste nus bi.pu.nctatus, en lille rovbille, der lever
langs med de ganske små afløbsrender nede i bunden af lergraven ved åens
udløb. Lederen demonstrerede, hvordan dette dyr, når det ved uheld kom
mer ud i vandet, redder sig i land ved at udskyde et stof, som breder sig så
haftigt ud på overfladen, at dyret selv føres hurtigt fremad. Stenus har
altså en slags raketstyring, men udmærker sig desuden ved at have en lang,
klæbrig tunge, hvorved den på kamæleonvis fanger de diminutive Spling
haler (Colembola), samt ved binokulært syn med øjnene anbragt på siden
af hovedet .
17. 7. B o t a n i s k e k s k u r s i o n til Strandmarken i Poulsker med
særlig henblik på at genfinde Klokkelyng (Erica. tetralix). Leder: lektor
Arne Larsen. 40 deltagere. Ekskursionen påbegyndtes vest for Dammegård
i Poulsker, hvorfra deltagerne formeret i kæde gennemsøgte 3-4 km ter
ræn i østlig retning. På denne strækning blev Klokkelyng for en menneske
alder siden set sidste gang herovre. Den blev ikke genfundet, og det er
sandsynligst, at arten ikke forekommer på øen mere. Klokkelyng er i Ber!-(
stedts »Bornholms Flora« fra 1883 angivet som h. og h. i Bornholms hjørne.
iøvrigt som sjælden på øen.
20. 8. B o t a n i s k e k s k u r s i o n til kyststrækningen Gudhjem-Steve
len. Leder lektor Arne Larsen. 50 deltagere. Vegetationen er her typisk
bornholmsk, men særlig rig på ellers mindre hyppige arter. Vi fandt bl. a.
Kandelaber Kongelys (Verbascwn speciosum), >>Atlasvalmue« (Papaver
a.tla.nt.icwm.), der ved Gudhjemhavnen Nørresand står i stor mængde på
klipperne, Vedvarende Måneskulpe (Lwwria. ·redi.vi.va), Orientalsk Takke
klap (Bunias orientalis), Jordbær-Potentil (Potentil/a sterilis), Svalerod
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(Cynanchum. vlncetoxicwn) og Svaleurt (Chelidoni'fl.m ma;us). Den sidste
danner store bevoksninger på sprækkedalssiderne ved Stevelen, som om
den er spontan her.
1 1 . 9. F o r s t b o t a n i s k e k s k u r s i o n til Almindingen. Ledere:
Statsskovrider Trolie Nielsen, Almindingen, og amanuensis Bent Søegaard,
Arboretet, Hørsholm. Særlig interessant var det på denne ekskursion at
konstatere det udmærkede videnskabelige samarbejde, der er etableret
mellem arboretet i Hørsholm og statsskoven Almindingen. Vi så eksempel
vis en smuk bevoksning af Thuja plicata, hvorh-a der andetsteds er udplan
tet et betydeligt antal stiklinger. Denne Thuja er kendt for sit fantastisk
lette og holdbare ved, der bl. a. anvendes til drivhusbyggeri og til frem
stilling af meget lange stiger. Endvidere blev vi præsenteret for Hybrid�
lærken (Lari.x eumpaeus X leptolepis), der forener Europalærkens gode
form med Japanlærkens modstandsdygtighed mod den berygtede lærke
kræft.
25. 9. G e o l o g i s k e k s k u r s i o n til Læs å og kyststrækningen Bo
derne-Risebæk Leder: lektor Poul Nørgaard. 50 deltagere. Klinten ved
Aakirkeby dannede udgangspunkt for gennemgangen af hele den kambtisk
siluriske lagserie ved Læaa. Under kystturen fra Boderne til Risebæk gav
en redegørelse for Østersøens hydrografi yderligere forståelse af, hvorledes
de mørke skifre i Læsaaprofilet kan være opstået, hvorefter en afsluttende
demonstration af skifre og kalksten ved Risebæk supplerede deltagernes
viden om Kambrium-silur. - Ved den efterfølgende generalforsamling
genvalgtes foreningens formand, overlærer Th. Sørensen, Aakirkeby.
Arne Larsen.

Anmeldelser.
H . H . Seedorf, N. Blædel & F. W. Bræstrup: Danske dyr 3. Pindsvinet.
56 sider. 8 tavler med i alt 11 figurer. Pris : kr. 5,75. J. H. Schultz Forlag.
København 1957.
H . H . Seedorf, N. Blædel & F. W. Bræstrup: Danske dyr 4. Grævlingen.
55 sider. 8 tavler med i alt 14 figurer. Pris : kr. 5,75. J. H. Schultz Forlag.
København 1957.
Yderligere to bind af Seedotf, Blædel og Bræstrup's fortrinlige dyreserie
har set dagens lys. De to første bind (om egernet og viben) er tidligere om
talt på dette sted, og alle de pæne ting, der er sagt om disse to, kunne med
rette gentages her. Et par forandringer må noteres. Der benyttes nu finere
papir til ttykningen, og fotografierne er samlet på tavler, hvor de bedre
kommer til deres ret. Prisen er samtidig forhøjet lidt, men er dog endnu
særdeles timelig. Det kunne være fristende at referere mange af de inter
essante enkeltheder, disse to bøger rummer; men pladsen tillader det ikke.
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En sammenligning mellem, hvad man ved om de to dyrearters biologi fal
der ud til fordel for grævlingen. Denne har takket være sin j agtmæssige
betydning som eventuelt skadedyr på vildtet været genstand for grundige
undersøgelser i de sidste årtier. Knappere står det til med vor viden om
pindsvinet. Her forbløffes man over, at den gamle beretning om, at pind
svinet bærer frugter hjem til ungerne ved hjælp af piggene, ikke aldeles
afvises. Bogens forfattere synes at mene, at der må være noget om det uden
dog helt at kunne behæfte iagttagelsernes rigtighed. Der findes åbenbart
E. N.
en rig arbejdsmark for fremtidige pindsvineforskere.
Antonius Nielsen: Marker, Skove og Vildt. 1 6 6 sider. Pris: kr. 17,75.
Gyldendals Forlag. Købenl1avn 1957.
En velskrevet bog om vore daglige natw-omgivelser og vor mest almin
delige fauna set med en jægers øjne. Forfatteren er en god iagttager, der
ved meget om de dyr, bogen behandler: jagthunden og råvildtet, harer og
agerhøns, fasaner og vildgæs. Han er tillige en fin stilist, der forstår at
klæde sine iagttagelser og sin viden i et smukt sprog.
E. N.
L. Diels & F. Mattick: Pflanzengeographie. Sammiung Gasehen 389/
389a. 194 sider. 2 kortbilag. Pris DM 4,80. Walter de Gruyter & Co. Ber
lin 1957.
Denne 5. udgave af Diels plantegeografi er nybearbejdet af F. M attick
og stærkt udvidet på de punkter, hvor ny forskning har nødvendiggjort det.
Bogen omfatter bl. a. følgende kapitler: Floristisk plantegeografi: Historisk
genetisk do. ; Økologisk do. ; Vegetationstyper; Floraområder. Som det må
være i disse små bøger, er teksten meget kortfattet, men tillige klar og an
skuelig. Som indledning til et plantegeografisk studium kan bogen anbe
fales på grund af sin fine disposition og fyldige litteraturoversigt
E. N.
Bo Osterli:if: Vildtvård av i dag. 136 s. 8 tavler med i alt 16 fotografier.
Pris: SV. kr. 13,50. Almqvist & vVikseli!Gebers Forlag AB, Stockholm. 1957.
Alle, der interesserer sig for vildtet, vil have glæde af at læse den lille
bog om moderne vildtpleje, Jagmastare Bo Osterlaf har skrevet som resul
tat af en studierejse til USA.
Bogens fremstilling af det jagtbare vildt er baseret på det omfattende
forskningsmateriale, som USA takket være bevillinger på hundreder af
millioner af dollars har fremskaffet gennem mere end 25 år. - Man har i
særlig grad bestræbt sig på at klarlægge vildtets økologi - dets forhold til
de omgivende kår - og har på dette grundlag søgt at drage de konsekven
ser, en sådan viden har for den praktiske vildtpleje.
Med udgangspunkt i de vældige formeringsmuligheder, de fleste vildt
arter besidder (der gives bl. a. eksempler på årlige tilvækster i fasan
bestande på op til 300 Ofo), gøres det klart, at også omsætningen i vildt
bestandene må være fantastisk hurtig. I bestande af mindæ vildtarter når
kun de færreste individer, der kommer til verden, at opleve eet års alde-
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ren. Selv hos større vildtarter - hjorte o. a. - er gennemsnitslevealderen
for de v o k s n e dyr kun 2-3 år.
Der gives en udmærket skildring af de faktorer, som øver indflydelse på,
hvor mange individer af en given vildtart et bestemt revir kan rumme pr.
arealenhed. Kun ved nøje studium af denne såkaldte "vildtbonitet« vil man
have reelle chancer for i givet fald at ændre et revir i en fo·r vildtet gunstig
retning.
Også spørgsmålet om, hvor meget jægeren kan høste som sin andel af
vildtstammernes årlige overskud, behandles. De amerikanske resultater må
siges at afvige ganske væsentlig fra gængse, danske jægeranskuelser. Man
mener a t kunne tillade en meget hård beskydning af vildtet uden at skade
bestanden. Også anskuelserne vedrørende mvvildtet går i USA på tværs af
de gængse herhjemme. Amerikanske forskere tillægger ikke mvvildtet
nogen afgørende betydning for størrelsen af "nyttevildt«-bestanden.
Den indholdsrige og tankevækkende bog slutter med et forslag om at
overføre USAs forskningsmetoder og vildtpleje til Sverige. Det vil betyde
noget af en omkalfatring. - Her i Danmark, hvor man geirnem en årrække
fra Vildtbiologisk Station på Kalø har fulgt tilsvarende retningslinier som i
Amerika, har man erfaring for, at det ikke er helt let at erstatte gamle
H. l'vl. Thamdrup.
jægeranskuelser med nye.
V. Hansen: Biller 19. Almindelig del. Danmarks Fauna 63. 248 sider.
290 figurer. Larveafsnittet ved Sv. G. Larsson. Pris : kr. 18,00. G. E. C. Gads
Forlag. København 1957.
Afsnittet om biller i Danmarks Fauna er med dette 19. bind afsluttet, og
alle, der er interesserede i og arbejder med biller, må være Victor Hansen
tak skyldig for den energi og indsigt, der har ført til dette enestående
resultat.
Det er mit indtryk, at antallet af billesamlere i de senere år er gået noget
tilbage. Det bind, der nu er fremkommet, skulle imidlertid have mulig
heder for at sætte interesserede i gang. Man vil her finde det nødvendige
om billernes morfologi, en redegørelse for, hvorledes og hvor man skal
samle, samt hvorledes man skal præparere, ordne og bestemme sin samling,
og endvidere kan man ved hjælp af oversigten over billefamilierne, hvortil
er knyttet mange billeder af karakteristiske biller, forholdsvis hurtigt og sik
kert nå frem til den familie, det drejer sig om, og følgelig hvilke billebind,
man skal benytte.
Afsnittet om imagines må således siges først og fremmest at henvende
sig til begynderen. Det samme gælder ikke om larveafsnittet. Det kan ofte
være vanskeligt at henføre en larve til den rigtige familie, og det er derfor
glædeligt, at vi nu har fået en fuldstændig oversigt over familierne, man
må blot håbe, at Sv. G. Larsson frem i tiden må få lejlighed til at udaxbejde
larveafsnit til de sidste af Victor Hansens Billebind, hvor disse afsnit bekla
geligvis mangler.
Afsnittet er iøvrigt opbygget som det foregående, idet det giver en over
sigt over larvernes morfologi, biologi og systematik.
SchjAtz-Christensen.
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