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Fra redaktionen: 

Den 3. maj 1958 fejrede Natur
historisk Forening for Lolland-Fal
ster sit 50 års jubilæum. I den an
ledning er størsteparten af nær
værende dobbelthæfte af »Flora 
og Fauna« forbeholdt artikler om 
Lolland-Falsters natur. Dette af
snit (s. 41-112) forelå på jubiiæ
LUnsdagen som et festskrift med 
titlen: »Lolland-Falster mndt. -
Skildringer af plante- og dyrelivet 
på vore sydligste Øer<<. På denne 
måde markerede foreningen sit ju
bilæum overfor offentligheden og 
viste samtidig noget af det arbejde 
af botanisk og zoologisk art, med
lemmeme udfører i deres fritid. 
Tilskud fra en række lolland-fal
sterske institutioner muliggjorde 
udsendelsen af festshiftet. 

Her fra »Flora og Fauna<<s redak
tion skal der lyde de bedste lyk
Ønskninger til N a turhistorisk For
ening for Lolland-Falster, der sine 
50 år til b'ods endnu er så levende 
og virksom som nogensinde. Vi vil 
udtrykke håbet om fortsat frem
gang for foreningen i dens arbejde 
med at undersØge »sydl1avsøernes« 
sæqJægede natm. 

E. N. 

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 

Fauna, og manushipter til artikler, der 

ønskes optaget i bladet, sendes til redak

tionen. En anvisning på manuskripters 

formelle udformning samt andre oplys

ninger af interesse for forfatterne findes 

på 3. omslagsside. 

Annoncer kan, forsåvidt der er plads, op

tages på 3. og 4. omslagsside til en pris 

af 0,60 lu. pr. mm. Minimum 12,00 h. 
pr. annonce pr. indtykning. 
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Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster 

gennem 50 år. 
Af Rs. Dreyer. 

I begyndelsen af marts 1908 indeholdt dagbladene på Lol
land-Falster følgende notits: 

»Da der vistnok rundt i stiftet findes en del damer og herrer, 
der interesserer sig for den vilde planteverden, men som dog 
ikke dyrker denne interesse videre, har vi undertegnede tænkt 
os, at der måske var mulighed for at oprette en botanisk forening 
for Lolland-Falster og eventuelt Sydsjælland. 

Det er vor tanke, at deltagerne skulle samles til ekskursioner 
for derigennem at opfriske og udvide de botaniske kundskaber, 
ligesom der jo også ved sådanne ture fås et indgående kendskab 
til stiftets forskellige egne. 

De, der kan ønske at være med til at danne en sådan forening, 
bedes meddele det til en af os undertegnede snarest, helst inden 
15. marts. 

L. Kring, A. K. Rasmussen, lærere i Nykøbing F., Ludvig 
Saunte, lærer, Maribo. «  

Det var det første, som offentligheden hørte til N a t u r h i -
s t o r i s k F o r e n i n g f o r L o 11 a n d - F a l s t e r, som 
den 3. maj 1958 har bestået i 50 år. 

Foreningens første formand, nu afdøde lærer Ludvig Saunte, 
Maribo, fortæller om oprettelsen i foreningens første protokol, 
at han den 19. februar 1908 modtog en opfordring fra lærer L. 
Kring, Nykøbing F., om sammen med ham og realskolelærer 
A. K. Rasmussen (der af det yngre slægtled bedst kendes som 
overlærer A. K. Rendrup ), at være med til at søge dannet en 
botanisk forening for stiftet. Den 23. februar mødtes de tre her
rer i Maribo og drøftede spØrgsmålet. De vedtog at udsende den 
opfordring, som er gengivet i indledningen, og formodningen om 
den tilstedeværende interesse viste sig at holde stik. I løbet af 
kort tid havde man indmeldt over 40 medlemmer. Den kendte 
entomolog, lærer L. Jørgensen, Sh·andby skole, stillede dog for
slag om, at man i stedet for at danne en botanisk forening dan
nede en naturhistorisk forening, så man kunne få endnu flere 
med i arbejdet, og det syntes de b·e stiftere var en udmærket ide. 

Søndag den 3. maj 1908 samledes man ved jernbanestationen 
i Nykøbing F., og en rask fodtur bragte turens deltagere til skov
fogedhuset i Hamborgskoven, hvor man holdt den stiftende 
generalforsamling i N a t u r h i s t o r i s k F o r e n i n g f o r 
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L o 11 a n d - F a l s t e r. Til formand valgtes lærer Ludvig 
Saunte, Maribo, L. Kring, Nykøbing F., blev sekretær, og A. K. 
Rendrup valgtes til næstformand og kasserer. Adjunkt P. Ander
sen, Katedralskolen, Nykøbing F., som vil være kendt af en 
videre kreds for sine lærebøger i naturhistorie og geografi, blev 
revisor sammen med kontorist-Kruse Jensen, Nakskov. 

Da den stiftende generalforsamling var til side, begav de 21 
deltagere sig under lærer Krings ledelse ud på foreningens første 
ekskursion. Det var et sh·ålende vejr, og man fik et godt udbytte 
af turen, fortæller ekskursionsberetningen. Som det interessan
teste fund noteres femradet ulvefod. røvrigt beså man en kæm
pe-vedbend, som i brysthøjde målte 28 tommer i omkreds, og 
ved hejrekolonien, som dengang talte ca. 150 reder, holdt man 
frokostpause. 

På et bestyrelsesmøde den 20. maj vedtog man at dele for
eningens medlemmer i fire læsekredse, hvor man til cirkulation 
havde » Botanisk Tidsskrift«, »Flora og Fauna« og >>Naturen« .  

Det vil desværre føre for vidt at komme ind på  alle de ca. 250 
ekskursioner, som foreningen har foretaget gennem de 50 år. 
Men det skal her bemærkes, at mange ekskursionsberetninger 
er udformet med stor omhu, og navnlig floralisterne er udmær
kede hjælpemidler for den, der vil foretage sammenligning mel
lem plantefloret før og nu på de lokaliteter, som foreningen gen
nem årene har besøgt. Fra de første år indeholdei· ekskursions
beretningerne også navne på deltagerne, så man kan følge, hvor 
flittigt de forskellige medlemmer har deltaget i foreningens 
arrangementer. 

På generalforsamlingen i 1911, som holdtes i Maltrup Vænge, 
foreslog entomologen, lærer Laurids Jørgensen, Sh·andby skole, 
at der blev udgivet en fortegnelse over de medlemmer, som 
havde særlige specialer, så andre medlemmer altid vidste, hvor 
de kunne søge råd og vejledning om de naturhistoriske spØrgs
mål, som de ønskede oplyst. Denne meddelelse forelå trykt i 
maj 1912 og omfattede 15 lokale navne, foruden enkelte spe
cialister udenfor stiftet. 

Da cirkulationen af tidsskrifter i de før omtalte læsekredse 
frembød en del vanskeligheder, vedtog man i 1912, at >>Flora 
og Fauna« skulle være foreningens medlemsblad. Samtidig for
hØjedes kontingentet fra 2 til 3 kr. og senere til 4 kr. De tre be
styrelsesmedlemmer, som valgtes på den stiftende generalfor
samling, genvalgtes indtil 1919, da lærer Ludvig Saunte Ønskede 
at fratræde som formand. I hans sted valgtes L. Kring som for
mand, og lærerinde, frk. Ohlsson, Rødby, valgtes til sekretær. 
På et tidspunkt inden 1917, som ikke er oplyst i protokollerne, 
havde entomologerne også fået .en repræsentant i bestyrelsen. 



Lærer Ludvig Saunte, foreningens 
første formand fra 1908-1919. 
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Overlærer A. K. Rendrup, foremugens 
kasserer fra 1908-1945. 

Det var først maskinassistent N. Petersen, Sa..xkjØbing, som i 1917 
afløstes af lærer H. P. S. Sønderup, Maribo. 

I 1912 udgav foreningen h·ykt som manuskript et lille skrift, 
stud. mag. P. Jespersen havde udarbejdet om nøddekrige-besø
get på Lolland-Falster i efteråret 1911. 

I 1920 modtog foreningen afdøde provst H.  P. G. Kochs her
barium som gave fra provstens to sønner, dyrlæge L. M. Koch, 
SaxkjØbing, der var et af foreningens trofaste medlemmer, og 
pastor E. Koch, Odense. Foreningen sØrgede for et stØrre skab 
til herbariet, som først havde sin plads på Østre skole, derefter 
i >>Falsters Minder« og nu på Cenh·albiblioteket i Nykøbing F. 

På generalforsamlingen i 1921, der afholdtes i Systofte skov 
den 8. maj, blev det vedtaget, at » Flora og Fauna« ikke mere 
skulle være obligatorisk medlemsblad, men det stod eriliver frit, 
om han ville abonnere eller ikke. På generalforsamlingen i 1922 
nyvalgtes til bestyrelsen bogholder Enevoldsen, Nykøbing F., 
i stedet for frk. Ohlsson, Rødby, der var bmtrejst. I 1923 vedtog 
man at nedsætte kontingentet fra 4 kr. til 3 kr., da medlemmerne, 
som ønskede at holde » Flora og Fauna«, nu måtte betale dette 
abonnement ekstra. Videre vedtog man på dette års generalfor
samling at indsamle materiale til belysning af padders og slan
gers udbredelse på Lolland-Falster. Næste år foretog man for-
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Øvrigt på foranledning af lærer J arlund, Kalundborg, og ved 
dagbladenes hjælp en undersøgelse af overvinb·ende stæres fore
komst. Der indkom ca. 25 skriftlige og en del mundtlige besva
relser til belysning af spørgsmålet. 

På generalforsamlingen i 1924 nyvalgtes til bestyrelsen frk. 
Nielsen, Sa'<kjøbing, i stedet for lærer Sønderup, Maribo. Lærer 
F. H. Møller valgtes til bibliotekar for det lille bibliotek, som 
foreningen gennem årene havde samlet. BØgerne havde deres 
plads i det gamle skab fra provst Kochs herbarium, og det stod 
på Østre skole. Hovedbestanddelen af biblioteket blev senere 
overført til Centralbiblioteket, hvor det indgik i den almindelige 

·bogbestand. 
På generalforsamlingen i 1925 indledte bibliotekar Knud Han

sen forØvrigt en forhandling om tilskud fra foreningen til biblio
teket mod at dette udvidede bogbestanden af naturhistorisk 
litteratur. Tilskudstanken blev dog aldrig gennemført. På samme 
generalforsamling, blev dyrlæge L. M. Koch, tidligere SaxkjØ
bing, men dengang bosiddende i Odense, udnævnt til æresmed
lem. Det blev videre vedtaget at søge gennemfØrt ved hver 
ekskursion at holde en lille udstilling af sjældnere plantearter, 
som måtte være fundet. For de nærmest følgende år er ikke 
noteret særlige begivenheder. 

Ved generalforsamlingen i 1931 indvalgtes bager Robert Han
sen, NykØbing, i bestyrelsen i stedet for bogholder Enevoldsen, 
der var bortrejst. Ved generalforsamlingen i 1932, der holdtes på 
byskolen i NykØbing den 28. februar, demonsb·erede bager Ro
bert Hansen en præserveringsvædske, han havde opfundet til 
opbevaring af svampe. Den kom dog ikke til at svare til de stil
lede forventninger. Det blev på denne generalforsamling ved
taget, at der til hver ekskursion skulle være en leder med møde
pligt. Såfremt turen ikke gennemførtes, ville lederen få sine ud
gifter godtgjort af foreningen. 

I 1933 var man nået til 25 års jubilæet, og det blev fejret alle
rede ved generalforsamlingen, som holdtes i Maribo den 21. 
februaT. Der var 40 deltagere i festen, hvor de tre stiftere, som 
alle var til stede, fik overrakt smukke gaver, og der blev selv
følgelig holdt mange taler og sunget en del til dagen forfattede 
sange. Den 26. og 27. august samme år foretog foreningen en 
vellykket to dages tur til Nordsjælland med overnatning i Hille
rØd og besøg bl. a. ved ArresØ og i Liseleje. 

På generalforsamlingen i 1934 udh·ådte frk. E. Nielsen, Sax
kjøbing, efter eget Ønske af bestyrelsen, og det vedtoges for 
fremtiden kun at lade denne bestå af b·e medlemmer. Da man 
holdt generalforsamling i 1935, mødte bager Robert Hansen med 
planer til opførelse af et blokhus i Hamborgskoven. Det var me
ningen, at huset skulle kunne benyttes af naturhistorikere både 



Inspektør G. Dybkjær, for
mand; medlem af bestyrelsen 

siden 1944. 
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Farmaceut E. Pyndt, forenin
gens kasserer; medlem af be

styrelsen siden 1952. 

fra foreningen og fra andre foreninger af lignende art. Sagen 
blev udsat, og huset blev aldrig bygget. Det blev forØvrigt et 
meget virksomt år, hvor der gennemfØrtes hele 7 ekskursioner. 

I 1936 indledte man året med en stor udstilling på Cenh·al
biblioteket i påskedagene. Der var udstillet omkring 400 ud
stoppede fugle fordelt på ca. 150 arter, og der var lige ved 900 
besøgende. 

Sommeren 1937 bød forØvrigt på en stor oplevelse. Den 5. og 6. 
juni havde man besØg af 24 professorer, lærere og studenter fra 
universitetet i Rostock. Lederne var professorerne P. Schultze, 
von Guttenberg og Bauch. Den 5. juni var der udflugt til Trom
næs og Pomlenakke, og man aflagde besøg hos Alf Hansen i 
Stampen ved StubbekØbing og beså hans sneglesamling. Den 
næste dag var der udflugt til Møens Klint, og efter hjemkomsten 
var der afslutning på Guldborgsund-pavillonen. Tyskerne ind
bød foreningen til et genbesøg i Rostock i 1938, men på grund 
af manglende tilslutning måtte denne tur aflyses. 

Den 17. og 18. juni 1939 holdt man en to-dages ekskursion til 
Kalundborg-egnen og Refsnæs, og det blev en meget vellykket 
tur. Ved generalforsamlingen i 1940 stillede L. Kring forslag om, 
at F. H. Møller skulle afløse ham som formand. Møller ville dog 
ikke modtage valg til formandsposten, men gik ind på at over
tage et almindeligt bestyrelsesmandat, mens Kring fortsatte som 
formand. Den 9. juni holdt man natekskursion til Fuglsang stor-



Vægter Lindhard Hansen, 
næstformand; medlem af be

styrelsen siden 1944. 
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Trafikkonb·ollør H. A .  Peter
sen, medlem af bestyrelsen 

siden 1945. 

skov under ledelse af skovfoged Albrechtsen. Disse natekskur
sioner er nu en fast institution og formår sammen med svampe
ekskursionerne at samle usædvanlig mange deltagere. 

På generalforsamlingen på byskolen i Nykøbing den 21. marts 
1942 kunne formanden, L. Kring, oplyse, at 1941 havde været 
foreningens hidtil bedste, og man havde nu 80 medlemmer. Den 
opgangslinie, som indledtes for foreningen under krigen, fort
sat.tes også efter denne, og foreningens medlemstal har stadig 
været stigende, selv om der i de sidste år har været en lille dalen 
i antallet af de medlemmer, som aktivt støtter foreningens ar
bejde ved deltagelse i dens ekskursioner. 

Ved generalforsamlingen i 1944 vedtoges lovene i revideret 
stand. F. H. Møller ønskede ikke at modtage genvalg til besty
relsen. I hans sted valgtes inspektØr Gmmar Dybkjær, Nykøbing, 
og vægter Lindhard Hansen, Krenkerup, således at bestyrelsen 
kom op på fem medlemmer, som de reviderede love krævede 
det. Til æresmedlemmer udnævntes fhv. lærer H. P. S. Søndemp, 
som på det tidspunkt var bosat i Lemvig, og lærer Ludvig 
Sai.mte, Maribo. 

Generalforsamlingen i befrielsesåret 1945 holdtes i Rykkerup 
skov den 27. maj. Da både formand og kasserer havde meldt 
forfald, blev generalforsamlingen ledet af inspektør Gunnar 
Dybkjær. Overlærer Rendmp havde ikke Ønsket genvalg, og i 
hans sted nyvalgtes til bestyrelsen overassistent H .  A. Petersen, 
Maribo. 



Redaktør Rs. Dreyer, medlem 
af bestyrelsen 1953-1958. 
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Smedemester H. Petersen, 
bestyrelsen fra 1958. 

I 1946 holdt man for første gang en vinterekskursion. Den blev 
ledet af Lindhru·d Hansen, som var på hjemmebane, idet turen 
gik til skovene ved Krenkerup. 

Efter at have virket som formand i 28 år trak L. Kring sig på 
generalforsamlingen i 1947 tilbage fra denne post, hvor han af
løstes af kassereren, inspektør Gunnar Dybkjær, mens lærer 
A. Folmann nyvalgtes til bestyrelsen. L. K1ing stillede forslag 
om, at man foretog en meget grundig special-undersøgelse af et 
begrænset areal, og SaxkjØbing byråd stillede Holmeskoven ved 
SaxkjØbing til rådighed for en sådan undersøgelse. Desværre 
viste den nære beliggenhed ved byen sig uheldig for flere af 
undersØgelserne, og disse blev efter nogle års forløb indstillet. 

I de sidste år havde der som regel været foredrag eller films
fremvisning ved den årlige generalforsamling, men i vinterhalv
året 1947-48 udvidede man på forslag af fru Agnes Hansen dette 
arbejde, således at der nu holdes to til tre vinterforedrag fmuden 
foredraget ved generalforsamlingen, og i vinteren 1957-58 er 
dette arbejde yderligere udvidet med en studiekreds i botanik. 

På generalforsamlingen i 1948 udnævntes skoleinspektør A. K. 
Rendrup, viceskoleinspektør L. Kling og købmand Haugaru·d 
JØrgensen til foreningens æresmedlemmer. Forøvrigt blev 40 års 
jubilæet fejret ved en ekskursion _til Høvængeskoven den 2. maj 
med godt 30 deltagere. Der var afslutning i Vester Ulslev for
samlingshus med kaffebord, jubilæumstaler og sange. 
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I 1951 oplevede foreningen den hidtil største tilslutning til en 
tur, idet der var ca. 75 deltagere i en tur til VejrØ i Smålands
havet. Skipper Mejer Jensen, FemØ, sejlede de mange menne
sker i sin paketbåd fra NykØbing havn til den lille Ø, hvor man 
fik en dejlig dag i den frodige natur og blev gæstfrit beværtet 
på to af øens gårde. I 1952 nyvalgtes til bestyrelsen fannaceut 
Erik Pyndt, Nykøbing F., i stedet for Chr. Rasmussen, NykØbing 
F., der ikke Ønskede genvalg. I 1953 indvalgtes Rs. Dreyer, Ny
købing F., i bestyrelsen i stedet for lærer Folmann, NykØbing F., 
som ikke ønskede genvalg, og bestyrelsen havde da fået den 
sammensætning, som den fortsat har, mens dette skrives. Ved 
foreningens svampetur til Vemmetofteskovene den 21. septem
ber 1952 lod Statsradiofonien optage en udsendelse fra furen, 
der selvfølgelig blev ledet af F. H. Møller. I 1954 blev kontin
gentet forhøjet fra 3 kr. til 5 kr., og samtidig begyndte man J;lled 
små lørdagsture både for ornitologer og botanikere. Disse ture 
vandt god tilslutning og er blevet fortsat. I 1957 udnævntes F. H. 
Møller til æresmedlem. 

For at fuldstændiggØre denne udredning af foreningens hi
storie, vil jeg kort nævne nogle af de mænd, som har gjort en 
betydelig naturhistorisk forskningsindsats hernede i den tid, 
foreningen har bestået. Jeg tager disciplinerne i alfabetisk orden: 

Botanik: L. Kring, Nykøbing F., overlærer Ingerslev, NykØ
bing F., lærer L. Saunte, Maribo (død), læge Jonas Olsen, Nykø
bing F. (død), lærer S. M. Rasmussen, tidligere Stubbekøbing, 
nu Roskilde, lærer Larsen, tidligere Hillested, nu Ringst�d, og 
Rs. Dreyer, NykØbing F. 

Entomologi: Lærer Laurids JØrgensen, Strandby (død), lærer 
H. P. S. Sønderup, Maribo (død), lærer J. P. Kryger, Thoreby 
(død), og som eneste nuværende aktive entomolog i foreningen, 
farmaceut Eiik Pyndt, Sundby L. 

Malakologi (Sneglelære): Alf Hansen, Stubbekøbing (død), 
bager Robert Hansen, Nykøbing F., og apoteker H. E. Pyndt, 
Nykøbing F. (død). 

Mykologerne bliver af deres førstemand, F. H. Møller, nævnt 
i en anden artikel, men lad mig her fremhæve, at F. H. Møller 
er en alsidig naturhistoriker, som også har arbejdet med under
søgelser af padder, krybdyr, slanger, flagermus og mus, for 
pattedyrenes vedkommende i samarbejde med vægter Lindhard 
Hansen, Krenkerup. 

Ornithologi: Vægter Lindhard Hansen, Krenkerup, frisØr
mester Sv. Johansen, Saxkjøbing, konservator H. Lunddahl, Ny
købing F., læge Osw. Brinck, Nakskov, og tandlæge Kærsgaard 
Hansen, Maiibo. 



49 

Hvad jeg ikke har skildret i det foregående er den forvent
ningens glæde, som fylder een før en ekskursions start om mor
genen, den dybe glæde, man føler ved at færdes i naturen, den 
muntre stemning som hersker, når frokostpakkerne er kommet 
frem, og det uforlignelige kammeratskab man finder i medlem
mernes kreds. 

N a t u r h i s t o r i s k  F o r e n i n g  f o r  L o l l a n d - F a l 
s t e r har altid lagt vægt på  at a l l e - også de, der uden spe
cielle forudsætninger blot Ønskede at finde glæden ved at færdes 
i naturen - skulle befinde sig godt i foreningen, og det kan næv
nes, at nogle af de mest trofaste til at møde op ved foreningens 
arrangementer netop er nogle få gamle medlemmer, som ikke 
dyrker noget speciale, men blot nyder den glæde, som naturen 
skænker sine elskere. 

Foreningen står nu ved 50 års jubilæet med sine ca. 180 med
lemmer som en frisk og levedygtig forening, men den står også 
på mange måder i et tidehverv. Interessen er ved at skifte fra 
botanikken til ornithologien, og vi må beldage, at vi ikke har ret 
mange entomologer i vor midte. Men vi er sikre på, at nye kræf
ter er parat til at løse af, hvor gamle falder fra, og at foreningen 
stadig vil holde idealerne højt og bevare den standard, som har 
givet den et godt ry ude i landet. 
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Lærer Kring og Naturhistorisk Forening 

for Lolland-Falster gennem 50 år. 
Af G. Dybhjær 

(Stubbckøbingvej 47, Nykøbing F.). 

Den 3. maj 1908 samledes nogle unge lærere m. fl. i » Ham
borghuset« ved Guldborgsund på Lollandssiden lidt nord for 
NykØbing F. for der i de mest naturskønne omgivelser at starte 
>>Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster«. Foreningen blev 
den første af sin art her i landet, og den kom senere til at danne 
forbillede for lignende foreninger andre steder i Damnm·k. Den 
samme dag - den 3. maj 1908 - holdt foreningen sin første eks
kursion i Hamborgskoven under ledelse af lærer L. Kring. Det 
var til det sidste lærer Krings stØrste Ønske, at han skulle opnå at 
lede en ekskursion for foreningen den 3. maj 1958. Det nåede han 
ikke, han døde den 25. februar 1958. 

Når man læser i de gamle bereh1inger om tiden forud for den 
konstituerende generalforsamling, bliver man kim· over, at det 
var lærerne L. Kring og A. K. Rasmussen (senere Rendrup), 
begge Nykøbing F., og lærer Ludvig Saunte, Malibo, der opfor
drede til at danne en forening om naturhistoriske interesser. Vi, 
der har kendt de tre herrer germem nogen tid, er efterhånden 
blevet klar over, at det var lærer L. Kring, der var fader til ideen 
med foreningen. Og det blev også ham, der gennem sin store 
interesse for foreningen og sin store kærlighed til naturen fik den 
største betydning for foreningens h'ivsel. Kring var med i den 
første bestyrelse som sekretær. En tillidspost han beklædte i 11 
år. Da jeg engang spurgte hmn, hvorfor han ikke blev dens før
ste formand, svm·ede han: »Det var jo ikke nødvendigt, der skulle 
også nogen til at gøre arbejdet«. Da foreningen i 1919 kom ind i 
en periode, hvor interessen var faldende, trådte han imidlertid til 
som formand. Han beklædte denne tillidspost til 1947 - 28 år. 
Næste år - da foreningen holdt 40-års jubilæum - udnævntes 
lærer Kring fortjent til æresmedlem af foreningen. Det er ikke 
for meget at sige, at der skal ledes længe efter et tilfælde som 
dette: et medlems uhyre store, uselviske arbejde for en forening 
gennem 39 år. Alle medlemmer skylder ham den største tak 
herfor l 

Lærer Krings hele indstilling til naturen blev afgørende for 
foreningens formål: »At udbrede kendskab til naturen - særlig 
gennem ekskursioner«. Talrige er de ekskursioner, lærer Kring 
hm· ledet på så fin en måde, at det næppe kan gøres bedre. Kring 
blev aldrig træt af at svare andre i botanikken knapt så velbevan
drede medlemmer. Ved sin ro, sit redebarme væsen og sin store 
viden om såvel planter som deres voksesteder har Kring altid 
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Viceskoleinspektør L. Kring, f. 3. 3. 1880 - d. 25. 2. 1958. 
(H. A. Petersen fot.) 

kunnet skabe interessante ekskursioner, hvor alle fik udbytte af 
turen, hvis interessen for emnerne var til stede. Kring skånede 
aldrig sig selv på disse mange ture. Målbevidst, men alligevel 
altid søgende efter andet interessant på vejen, vidste han at lede 
os hen til det sted, hvor de stØrste sjældenheder voksede. 

Germem sin store interesse for den vilde flora og sin kærlighed 
til naturen var det en selvfølge for Kring, at han deltog i det 
topografisk botaniske arbejde. Kring var altid glad, når han fik 
noget at notere, han var begejstret, når der var flere sjælden
heder at berette om. Det bliver svært for andre at tage det topo
grafiske arbejde op efter ham. 
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L. Kring på sin sidste tur som leder af en 
botanisk ekskursion. - Ulvshale på Møn 

23. 6. 1957. (Henning Petersen fat.) 

Det var alle dage en stor 
oplevelse at færdes sam
men med lærer Kring ude 
i naturen, hvadenten det 
var på de store eller små 
ekskursioner. Nahuligvis 
var det bedst at være sam
men med Kring på >>små
huene<< . Da kum1e man 
ikke undgå at nyde godt 
af hans store viden, og 
man kunne mærke hans 
umiddelbare glæde ved at 
kunne få lov til at færdes i 
d e t f r i e .  Et lille eksem
pel: engang i 1956 var vi, 
hele familien, taget ud på 
nøddeh1r med Kring. Da vi 
kom ind i skoven til nødde

busken e, var disse bugnende fulde af nØdder. Kring slog hæn
derne sammen og sagde: >>Nu har jeg aldrig i mine levedage 
kendt magen<<, En lille pige på to år, der var med på nøddetur 
for første gang - det blev Krings sidste - slog også sine små 
hænder sammen, så op på Kring og sagde: »Det har jeg sandelig 
heller ikke!<< Det er ikke muligt at sige, hvis glæde der var størst 
- Krings eller den lille piges. Kring tog den lille pige på armen, 
og det var tydeligt, at deres glæde var lige umiddelbar - sådan 
var Kring lige til det sidste - han kunne altid finde noget at glæ
des over og stnitte andre med sin glæde. Samme år - Kring var 
den gang 76 år - kom vi engang hjem fra en heldagstur, der 
havde været lang og - syntes vi andre - lidt anstrengende. Da vi 
havde sagt farvel til Kring, dansede han hopsa hen ad fortovet til 
sin gadedør. 

Foreningens mange medlemmer skylder lærer Kring tak for 
det store, uselviske arbejde, han gjorde for foreningen. Han var 
med til at starte den rigtigt; han vidste - som ovenfor antydet -
at træde til som formand, da det i 1919 kneb med interessen. 
Gennem sin store kærlighed til sine medmennesker og til nahu·en 
har han forstået at lade sin glæde og interesse gå videre til alle 
de mange mennesker, der getmem de 50 år har været medlem
mer af foreningen. Det er svært - for ikke at sige umuligt - at 
sige en mand, der gem1em så lang tid har glædet så mange, tak 
på rette måde. Måtte vi, der nu skal føre foreningen videre, 
kunne gØre dette i den gamle ånd, sådan at Kring savnes mindst 
muligt! Det vil være den måde, han selv ville synes bedst om. 

,,ÆRET V ÆRE HANS MINDE!'' 
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Lidt om Lolland-Falsters natur. 
Af G. Dybkjær 

(Stubbekøbing1•ej 47, Nykøbiug F.). 

Lolland-Falsters natur er præget af det øklima, der for det 
meste er fremherskende på »sydhavsøerne«. Om efteråret varer 
det forholdsvis længe, inden nattefrosten viser, at vinteren er på 
vej. Har der ikke været hård vinter, så Østersøen blev islagt over 
alt, varer det ej heller så længe om foråret, inden nattefrosten 
forsvinder. Dette lidt mildere klima, end den øvrige del af landet 
har - i gennemsnit er temperaturen ca. 2° højere her end i det 
øvrige land hele året igennem - er med til at sætte sit præg på 
flora og fauna på Lolland-Falster. Jeg skal dog ikke i denne lille 
artikel komme nærmere ind på de egentlige forskelligheder, men 
nØjes med at nævne, at vi har eksempler på i floraen, at nord
ligere arter kan findes i andre landsdele, men ikke her, ligesom 
der også er eksempler på det modsatte. Det samme gælder for 
fugle og sommerfugle. 

Går man Øerne mndt langs kysterne, er det i særdeleshed 
digerne, der beskytter det lave land mod oversvømmelser, der 
præger turen mod øst og syd, hvor man næsten overalt træffer 
sh·ømskæringskyster. Mod nord og gennem Guldborgsund er det 
derimod tilgroningskysterne, der er de fremherskende. Mod vest 
er det Nakskov fjord, vi naturelskere tænker på, og da i ganske 
særlig grad Nakskov Inderfjord, der som reservat altid er inter
essant at besøge. (Det kan her i parentes bemærkes, at det altid 
glæder foreningens medlemmer, når såvel bybefolkning som 
landboere viser naturen så megen interesse, at man vil gøre noget 
for at bevare og frede det eksisterende og detmed også skabe 
mulighed for, at nye ting - jeg tænker på Rødhovedet and - kan 
vinde indpas og trives!) 

Begynder man turen i Østm·søskovene ved Hæsnæs, møder 
man langs hele kystsh·ækningen ud mod sh·anden en udpræget 
m01·dannelse, der giver mulighed for, at planter, man ellers ikke 
træffer almindeligt på Lolland-Falster, kan trives . Selvom det er 
vinden og vindsliddet, der er medvirkende til m01·dannelsen, må 
kysten dog betegnes som venlig med skov helt ud til skrænten. 
Ved Sdr. Alslev hØrer skoven op, og lige syd for Ulslev ved El
kenØre møder man de første havdiger og denned noget, der præ
ger vor landsdels natur overordentlig meget. Rent klimamæssigt 
er der tale om ret stor forskel mellem klimaet ud mod havet og 
klimaet bag diget mod land. På forlandet mellem diget og Øster
søen h·æffer man store bevoksninger af Bjergrørhvene (Calama
gr6sl'is epigeios), der danner krydsninger med Hjælme (Am
m6phila arenatia) i så høj en grad, at krydsningerne har fået nav-
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Kyst ved Famlenakke på Falsters østside. 

net: »Østersøhjælme«. Også Filtet hestehov- Petasites spu.rius
er det almindeligt at træffe langs hele Østkysten. Yderst mod 
stranden, hvor forlandet går over i klitter, findes meget ofte Grå 
sandskæg (Corynephonts canescens). 

Sydspidsen af Falster ligger relativt hØjt - ca. 10 m over dag
lig vande - Det blæser altid her - man siger ca. 360 dage om 
året - og klimaet bliver da også koldt og blæsende. Ved Gedser 
præger b'afik og kultur kysten så meget, at det eneste, der kan 
interessere os, er eventuelle indslæbte planter. Der går forår og 
efterår et meget stærkt fugletræk over Sydfalster. 

Vi sætter over til Lolland, hvor Guldborgsund og Østersøen 
lempeligt glider over i hinanden, idet kystsb·ækningen her forbi 
Nysted (der ligesom Nakskov har gjort Nysted Nor til reservat 
for søens fugle) til Errindlev ligger beskyttet af den store sand
revle, som hele Rødsandområdet jo i virkeligheden er. Ved Ny-
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sted finder man Læge-stokrose (Althaea offici11alis). Ved Brun
dragene begynder det egentlige lollandske havdige, der med 
sine mere end 50 km når helt til Nakskov. Af sh·ækningen kender 
foreningen bedst den Østlige del ved Hyllekrog fyr og mellem 
Rødbyhavn og Kramnitze pumpestation. Også her kan man 
h·æffe den nævnte Filtet hestehov, Sandskæg og enkelte steder 
Bjergrørhvenen og Hjælmen, følgelig ses også ØstersØhjælmen, 
men forekomsten her er dog ikke så almindelig som på Falster. 
Vi finder mange eksemplarer af Klæbrig limurt (S-ilene visc6sa) 
og mærkeligt nok på steder ret store samfund af Blåtappet ko
føde (Melmnpynun nemor6smn) . Klimaet på sydkysten er barskt 
og minder meget om vestkystens klima. 

Hele kyststrækningen mod nord er som før nævnt tilgronings
kyster i overvejende grad. Der er vanskeligt at færdes, fordi 
strandengene alle steder er hegnet med pigh·åd på tværs af kyst
rehungen. Når foreningen har haft ekskursioner til disse om
råder, er det som oftest endt med, at deltagerne er trukket så 
langt fra sh·anden, at hegnene er blevet undgået. Et helt kapitel 
for sig fortjente >>småØerne«. De er ofte besøgt og grundigt efter
set overalt, men det vil føre for vidt at komme ind på enkeltheder 
herom. Nævnes skal det dog, at >>RågØ Sand« vest for RågØ Kalv 
gennem flere år har været under observation (herom har L. Kring 
skrevet i Flora og Fauna). Vinteren 1955/56 var imidlertid med 
sit højvande og isgang så hård ved RågØ Sand, at store dele for
svandt. Vi kan il<ke komme forbi Bandholm, uden at vi bemær
ker K n u t h e n b o r g P a r k, der i sin enestående skønhed og 
fyldt med mange sjældne h·æer er en naturpark med interna
tional berømmelse. N a t u r h i s t o r i s k F o r e n i n g har tit 
gæstet parken, og det er et af de steder, vi vender tilbage til gang 
på gang. (Da parken er omtalt andet steds i en speciel artikel, 
skal den blot nævnes her.) 

På >>Fladet« ved Oreby gods træffer vi atter et fuglereservat, 
der er meget benyttet som mål for de tidlige forårsekskursioner. 
Sammen med spadsereturen fra Orebygård rundt om Skovnak
ken og Rodsnæs har vi ofte på denne lokalitet haft glimrende 
bota11iske, ornitologiske og zoologiske ekskursioner. Terrænet er 
tilstrækkelig åbent - ubeboet om man vil - til, at de store rov
fugle - HavØrn og Kongeørn - kan træffes på disse lokaliteter 
om vinteren. 

Falsters nordkyst er som Lollands tilgroningskyst På små
Øerne kan der undertiden iagttages sælhunde. 

Inde i landet lægger man sh·aks mærke til, at det er et fladt 
land med kun meget ringe højde over daglig vande. Nordfalster 
har ligesom lånt lidt fra Sydsjælland, man træffer her det mest 
kuperede terræn med en anelse af de store, bløde linjer i land-
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Lollandsk bøgeskov i løvspring. 

skabet som på den anden side af StorstrØmmen. Vi finder ved 
Nr. Taash·up i en sandgrav den meget sjældne Liden padderokke 
(E qu-isetum va:riegatum). 

·Lolland er meget fladt, og det er ikke ret mange steder, der er 
tale om bakker. Tidligere var der mange levende hegn mellem 
landbrugsejendommene, og på de større ejendomme - herregår
dene - var der hegn mellem de forskellige marker. iVIest almin
delige var pilehegnene og i de egne, hvor der var mange sten, 
kønne stendiger. De levende hegn forsvinder mere og mere. Den 
dag er sikkert ikke fjern, da det er en sjældenhed at se et sådant 
gammelt pilehegn med småbuske, langt græs og andet ukrudt 
uberØrt som for 50 år siden. :tvied hegnenes forsvinden ændres 
klimaet umærkeligt. Levende hegn giver læ, som igen er med til 
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at give en højere temperatur i såvel luften som jorden. Betydnin
gen heraf hører hjemme i et fagblad; men det kan ikke forbigås 
her, at vi naturelskere er meget kede af at se de dekorative hegn 
helt forsvinde vigende pladsen for en skelpæl i hver ende af 
agrene. Fjernelsen af de levende hegn har som nævnt forandret 
klimaet, og landskabet er ændret fra at være mildt og venligt 
med mange, lune kroge til at blive åbent og forblæst. Hvor jor
den er mild - ja endog på ret gode jorder - ser man ofte i for
sommeren sand- eller jordfygning, der meget let kunne være 
hindret eller meget neddæmpet med gode hegn. 

Det flade land, som i tidernes morgen har givet meget dårlige 
afvandingsforhold, har uden al tvivl været medvirkende til, at 
der på god jordbund findes store skovsh·ækninger. Man har ikke 
kunnet få afledt nedbøren så hurtigt, at stagnerende skadelig 
vand i jordbunden har kunnet undgås. Derfor har jorden været 
uegnet til landbrug. Endnu bærer mange af Lolland-Falsters 
skove præg heraf - det er »blandede« løvskove med en under
skov, der er karakteristisk for den våde bund. De er, om jeg så 
må sige, naturlige skove uden megen indgriben af menneske
hånd, men også her lægger man mærke til, at der sker forandlin
ger. Skovene skal også nu om stunder drives med økonomi for 
Øje. Der grØftes ud og afvandes lidt efter lidt, der kultiveres, og 
mange steder plantes der nu nåleh·æer, som ved deres hurtige 
vækst giver skovejerne bedre økonomi end den løvskov, der før 
var fremherskende. 

Naturhistorisk Forening har gennem tiderne haft mange glim
rende ekskursioner i skovene, og vi havde egentlig ikke noget 
imod de gamle løvskove med de store ege ragende op over un
derskoven med den rige afveksling i buske og blomsterplanter. 
Det er forståeligt, at der må ske forandring, men derfor må det 
alligevel være tilladt at sukke over forandringen. Skovene vil dog 
altid være interessante at færdes i, og det skal være sagt med det 
samme, at foreningen altid har mØdt den stØrste velvilje og gæst
frihed, når vi har gæstet disse. 

Roden Skov står for mig som - lad mig sige det lidt fm·sig
tigt - en af de interessanteste skove i nahu·historisk henseende 
her på Lolland-Falster. Der er - som omtalt af E. Pyndt andet 
steds - taget mange sjældne sommerfugle, der findes Forskellig
bladet tidsel (Ci1'siu·1n heterophyllwn), og mon det ikke er den 
lokalitet, hvor der findes flest Guldpiroler. Om vinteren er der 
HavØrne, som tit slår til de store flokke af Blishøns, der holder til 
i Guldborgsund ud for skoven. Det er et storslået syn at se de 
tusindvis af fugle piske vandet til skum forsøgende på at dække 
sig for fjenden. 
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Stynede pile. 

Af moser har vi kun ganske få højmoser. Af disse er Horreby 
Lyng den største og mest interessante, men også Virket Lyng 
byder os velkommen med sit tætte buskads og mange tØrvegrave. 
I krattet gemte sig langt inde en Berberis-busk - B. vulgaris -
måske er den der endnu, hvis den har overlevet eftersh·æbelserne 
for få år siden p. gr. a. dens værtsskifte med Hvedens sorb1.1st. 
Den største mose, der findes på Lolland-Falster, er Flintinge, 
Grænge og Radsted moser. Denne mosestrækning går lige fra 
Guldborgsund til Saxkøbing fjord - muligvis tidligere et sund 
mellem de to farvande. Under den sidste verdenskrig fra 1939-45 
blev der i denne mose skåret en masse tørv. Heldigvis havde jeg 
nær sagt. Thi denne brug af moserne har givet disse en tilh·ængt 
fornyelse, der har gjmi dem interessante at færdes i, og even
tuelle afvandingsplaner har fået en kærkommen udsættelse. I 
mosen findes en koloni af den lille moseterne samt mange ænder. 
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Maribo sØ - eller søerne ved Maribo - er dejlige perler i na
turhistorisk henseende. Foreningen har regelmæssigt hvert andet 
år sin årlige natekskursion hertil. Det er det mest fuglerige sted 
på sydhavsøerne, også floraen er interessant. Desværre har for
eningen ingen specialist i ferskvandsbiologi. (Sikkert et inter
essant emne for en maribonit at dyrke. )  

De store kunstigt afvandede arealer Bøtø nor, Vålse vig, 
Rødby fjord og Onsevig m. m. fl. sætter sammen med de tilstø
dende arealer sit karakteristiske præg på landskabet Øerne rundt. 
Der kunne skrives mangt og meget om disse lave arealer, der 
hver for sig m·· særprægede lokaliteter. For dem alle gælder det, 
at klimaet takket være den lave beliggenhed som oftest nær 
sb·anden bliver mere råt og barskt end i den øvrige landsdel. Det 
skorter næsten i dem alle på h·ævækster og læplantninger, måske 
nok fordi man ikke er helt herre over afpumpningen hele året 
rundt. Oversvømmelser er der jo ikke ret mange træer, der tåler. 

Jeg slutter denne korte omtale af Lolland-Falsters nahu· med 
en inderlig tak til alle de lodsejere - store og små - der gem1em 
50 år har været værter for foreningens medlemmer. Overalt har 
vi mødt god forståelse og interesse for vor hobby. Vi håber, at 
det samme vil være tilfældet i foreningens næste 50 år. 
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Lolland-Falsters plantevækst. 

M L. Kring t 

J a, det går tilbage! Det går sørgeligt tilbage med den vilde 
flora, skrev K. Wiinstedt for nogle år siden som svar på en bekla
gelse fra min side. Nahu·en selv virker noget i den retning. 
Damme og søer gror til og bliver efterhånden til græsenge, hvor 
de løsgående kreahu·er "botaniserer« langt grundigere end de 
ivrigste florister. Sådan er det bl. a. gået med den)ille sØ mellem 
Tvedegård og Liselund ved StubbekØbing, og Vantore StoresØ 
ved Nysted er nået langt frem i denne udvilding. Men det er dog 
menneskets indgriben, der særligt indskrænker voksestederne for 
interessante planter. Nævnt er allerede indhegningerne med de 
tilbundsgnavende kreaturer. De sjældne planter er jo for en stor 
del uden for deres egentlige område, klima og jordbund passer 
dem ikke så godt her, de er derfor meget følsomme overfor brutal 
indgriben. I Hasselø Nor er således Dynd-klaseskærm og Spids
kapslet siv nu forsvunden. Også Kantet koføde er væk Det blev 
færre og færre planter, der nåede at kaste frø. Måske har kreatu
rerne også skylden for, at Vellugtende festgræs kun var der i en 
kort periode. 

Men det, som bevirker de største forandringer, er udtørringer 
og sænkning af grundvandet ved dræning og kanalisering. Disse 
i og for sig udmærkede foranstaltninger er årsag til mange 
sjældne planters forsvinden. Her følger et par eksempler: Den 
sjældne gØgeurt Trådspore er af Koch i Falsters Flora opgivet fra 
3 steder. Det er det samme i Rostrup »Lollands Flora«. Yder
ligere er den senere fundet på en sh·andmark syd for N ag els ti, 
men da denne mark blev drænet, forsvandt planten og findes vist 
kun i en mose Øst for Birket. 

Store Mose på FejØ er udtørret, dermed forsvandt bl. a. Avne
knippe, Butfinnet og Kær-mangeløv fra småøernes planteliste. 
BøtØ Nor var tidligere berømt for sine måneruder, alle fire dan
ske arter har mere eller mindre stadig vokset der. Stilk-måne
rude på mange steder og til tider talrigt, især efter en fugtig som
mer. Nu efter den sidste store vandstandssænkning synes det, at 
de alle er borte. 

Det kan jo tænkes, at andre sjældnere planter, der ynder en tØr 
bund, kan indvamhe. Det er allerede sket med Tue-kogleaks ved 
nordvesthjørnet af Bøtø Plantage. Den er dog ikke udpræget 
tørbundsplan te. 

BØtØ-området vil dog stadig være meget interessant. På og 
udenfor diget er der fred, og her vil man sikkert altid kunne 
finde mange sjældne arter som Nikkende limurt, Kantet konval, 
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Due-skabiose, Filtet hestehov, Sand- og Småfrugtet frØstjerne, 
medens Klit-brandbæger endnu ikke er set der, skønt den findes 
både på Lollands sydkyst og ved Hårbølle på Møen. 

Da N a t u r h i s t o r i s k F o r e n i n g begyndte sin virk
somhed, lå egnen ved Marielyst hen som et Øde landskab af klit 
og sand, sådan som det var arrangeret af stormfloden 1872. Kun 
bunden af lavningerne var grøn. Her var Liden vintergrøn og 
Alm. ulvefod karaktergivende, somme steder sammen med pile
buske. Det er nu helt anderledes. I fyldgravene inden for diget 
var en rig vegetation. Mange steder var der Stilk-månerude, 
Fermadet og Alm. ulvefod, og i den sydlige, lave del masser af 
Liden ulvefod. Af den er der vel endnu lidt tilbage, men det vil 
nok gå den, som det gik Flad ulvefod i nordøsthjØrnet af Bøtø 
plantage for 40 år siden, den forsvandt, kvalt af nåletræeme. 

Men i plantagen vil man stadig finde de prægtige Kongebreg
ner og nær Fårevasken lidt Kambregne. Forsvinder En blomstæt 
vintergrØn et sted, hvor der bliver for åbent og tØrt, dukker den 
nok op et andet sted. Dens slægtning, Aben sommerkonval, er i 
Stouby klit stærkt på retur, men flere sommerhusejere har plan
tet den ind på deres grund. 

På markeme ved Søndervang finder man stadig Glat konge
pen og ofte i stor mængde Langstakket gulaks, og bag marken 
nær landkanalen er der en ret talrig bestand af Nyse-rØllike. Den 
findes i langt stØrre tal på strandmarken ved Hyllekrog. Hvor 
den ellers er dukket op, er den hurtigt forsvundet igen. H vorfor 
kan jeg ikke forklare, men det er det samme på Møen, her er den 
talrig ved nordvesthjØrnet af Ulfshale. Endnu mere gådefuld er 
H vid døvnælde, der er hyppig på Østlolland, men næppe findes 
på Vestlolland, og på Falster har den kun kunnet findes til sta
dighed i Stubbekøbing. Nu er der dog kommet en ret kraftig 
bestand på det af statsbanerne opfyldte terræn på Kroghage ved 
Gedser. Her vil den nok blive vedvarende, hvis fylden får lov til 
at ligge uforstyrret. 

Et andet mægtigt udtørringsarbejde er nu lige afsluttet ved 
Lungsholms og tilstødende arealer på strandmarkerne omkring 
Lyttesholm og Sa:djed. Her er en ejendommelig flora på sb·æk
ningen mellem Saxfjed og Brundragene. Det er tvivlsomt, om 
Skov-b·oldurt og Børste-siv vil holde sig. De store pletter af Kat
tefod vil måske blive endnu større. I modsætning til Vestlolland 
er Østlolland og Falster guldstjernes hjem frem for det øvrige 
Damnark. Især Ager-guldstjeme er eksklusiv. Den findes trods 
navnet aldrig på agre, derimod på næsten alle de nævnte egnes 
kirkegårde. Her var tidligere den minch·e gode renholdelse, som 
den ynder. Den tiltagende kirkegårdskultur går stærkt ud over 
den, den når sjældent at komme til fuld udfoldelse. Fremtidig vil 
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Nordisk radeløv, Aspleni11m septent·l'ionale. Halskov Vænge 
på Øst-Falster. 

den nok bedre kunne findes i blomst på vejkanter, hvor det 
Øvrige plantedække ikke er for tæt eller helt fjernet. Eng-guld
stjerne findes lignende steder og er tit et besværligt haveukrudt, 
også den er sjælden på Vestlolland. De andre tre arter er i sik
kerhed i skovene. 

Ukrudtet på de dyrkede marker er også på retur, dels på grund 
af renere udsæd, dels den hårde bekæmpelse. Det er gået ud 
over planter som Korn-ridderspore, Ager-ranunkel og Rund
skulpe. Klinte og Rug-hejre, der tidligere var almindelige, er 
næsten helt forsvunden. Flyvehavren har indtil fornylig været 
eksempel på et ukrudt, der tog til. Nu skal vi se, om kampagnen 
mod den lykkes, sådan som krigen mod den vilde Berberis for 
nogle år siden. Den er jo nu sjælden, måske meget sjælden. 

Et andet indgreb på markerne lykkes nok, selv om det vil tage 
nogen tid. Det er opfyldningen af mergelgravene. For tiden er 
mange af dem lidet pyntelige. Hvor gedden før stod på lur mel
lem dunhammer og padderokker, ser man måske en rotte pile af 
sted mellem al slags skrammel og smutte ned i sit hul i den gamle 
halm, men en dag har ejeren nået sit mål, han kan lade ploven gå 
i lige linie fra den ene ende af marken til den anden. Han har 
vundet derved, men floraen er blevet fattigere. 

I landsbyerne " regulerer« man nu gadekærene, en nyttig for
anstaltning, men floraen, der voksede på de fede dyndkanter, 
forsvinder. Det vil efterhånden blive svært at finde den lille mor
somme Dyndurt, og dens hyppige ledsager Kær-guldkarse, der 
kaldes almindelig, vil blive langt mindre hyppig. Almindelig 
loppeurt, der nu kun kendes fra BursØ gadekær, er truet med 
udryddelse. 
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Strand-kamille, Matricaria marithna, Rågø Sand 28. 7. 1952. 
(H. A. Petersen fot.) 

Strandenge præget af saltvand er der næsten ingen af på Fal
ster, på Lolland er der lidt, men i gammel tid må her have været 
mægtige og interessante strækninger, men digerne holder nu 
saltvandet ude, og inddæmningsplaner drøftes stadig. Den, der 
har mest udsigt til at blive realiseret, er inddæmningen af Kalø
grå nord for S<Lxkøbing, det vil betyde udtyddeJse af Tangurt på 
stedet for dens talrigste forekomst. 

Men på de stumper strandenge, vi har, kan vi dog glæde os 
over Spidshale, Tangurt, Kilebæger og Hindebæger m. fl . De to 
sidstnævnte findes dog ikke på Falster. 

Den lokalitet, hvor urtevæksten forandrer sig mindst, er sko
ven, og vi kan jo glæde os over, at vor skovbund er både meget 
frodig og artsrig, det sidste i så høj grad, at jeg slet ikke tØr be
gynde at nævne arter. Som eksempel på, at en ny art kan dukke 
op, skal nævnes, at Skov-springklap i 1949 fandtes i et antal af ca. 
40 i et hjulspor i Grænge skov sammen med l stk. Kronløs spring
klap. De er aldrig fundet senere. Den sjældneste skovplante her 
er nok Betonie i Rudbjerggårds skov. Her er den set i stort tal, 
medens den i det andet voksested, ved Bjerremark, nu er meget 
fåtallig. 

Vestlolland har hidtil nærmest været nævnt for, hvad der 
manglede. Foruden Betonien har det dog et par smukke og 
sjældne arter, som ikke eller næsten ikke findes i de andre egne. 
Storblomsb·et kodriver findes i store mængder i skove og haver 
langs Langelandsbæltet og om til Torrig skov. Den danner ba
starder med de andre kodriverarter. Men det øvrige Lolland-
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Liden padderokke, Equisetales variegatum. Nr. Taastrup 
grusgrav. 

Falster passer den vist ikke. Der er lidt på halvøen Skelnæs i 
Malibo sØ, og den må også have groet i Frejlev skov, da man 
med lidt held der kan finde dens krydsning med Fladkravet ko
driver. Fra de sydligste marker i Gloeslunde, Dannemarre og 
Tillitze sogne og i et bælte til TjØrnebygård og Hjelmhalt finder 
man Rundbladet torskemund. Sydligst er den i stor mængde, 
især i stubmarken efter vintersæd, mod nord er den mere spredt. 
Hvis den ikke angribes med alt for voldsomme midler, vil den 
sikkert brede sig over større og stØrre områder, derimod ser det 
ikke ud til, at den har stØrre muligheder for spring til fjernere 
steder. I 1949 fandtes dog l eksemplar i en gartnerhave i Stouby 
på Falster. Det, der skete een gang, kan vel ske igen. 

Vore vejkanter er ikke alene kø1me i maj, når mælkebøtterne 
dam1er deres gyldne striber langs dem, også i hØj- og eftersom
mer er der et dejligt flor af de høje blå og gule stauder. En plante, 
der breder sig stærkt, er Pyrenæisk storkenæb, og i landsbyerne 
blåner græskanter flere og flere steder af den lille Tråd-ærenpris, 
der fra stenkanter har taget græsplæner og nu vejkanter i besid
delse. 

Naturligvis forekommer jævnlig indvandring af nye arter, især 
på lossepladser og omkring byer, men de fleste holder sig ikke. 
Nogle befinder sig dog godt her. Canadisk bakkestjerne og Skive
kamille er velkendte eksempler, og i de senere år breder de to 
arter Kortkrone sig, især den kirtelhårede. Her er den dog sjæl
den uden for byer og haver, i mange gartnerhaver er den et be
sværligt ukrudt. I SorØ-egnen har den i mange år kunnet findes 
pletvis i kornmarker, og jeg har i Sønderjylland set den i et 
hjØrne af en bygmark, hvor den havde kvalt næsten alt kornet. 
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Langs jernbanerne indvandrer en del planter hos os, flere ste
der Fingeraks og Rosetsennep (Diplotaxis), og på den før om
talte losseplads ved Gedser Tornet salat og andre arter. 

Menneskenes virken er dog ikke blot til skade for den vilde 
plantevækst. Den stærke tørvegravning under verdenskrigen vil 
i længden gøre moserne meget interessantere end ellers. H vor 
tØrvelaget er tykt og udgravet til bunds, vil det tage tid. Andre 
steder, hvor laget er tyndere, og det øverste er smidt ud i de 
tØmte grave, vil plantelivet efter forholdsvis få år blive rigt og 
interessant. Endelig er der den bevidste beskyttelse, som ydes 

Hvid hestehov, Petasites alba. Korselitze 
Skov. (Henning Petersen fot.) 

gennem natmfredninger. Af sådanne, som har betydning for 
floraen, skal nævnes de vigtigste. Den lille skov ved Frede1iksdal 
på Vestlolland er yderst interessant for dem, der interesserer sig 
for en vildtvoksende skov. Den er dog ikke typisk med sine 
sumpe og sild<ert godt sure bund. For småplanternes vedkom
mende er de store midtlollandske fredninger: :Maribo søerne og 
deres nærmeste omgivelser og Knuthenborg park til stor glæde 
for alle naturvenner, selv om den sidste er på tidsbegrænset kon
h·akt, vil den sikkert aldrig blive helt hævet. Den lille mose 
under Junkergården i Stubberup ved Nysted vil forhåbentlig 
fremdeles være hjemsted for Langbladet soldug og Hjertelæbe 
m. m., og på stendigerne ved Fuglsang vil der være fredet vokse
plads for blandt andet Bægerbregne og Rundfinnet mangeløv. 

Der vil altid være meget dejligt at se for den, der holder af 
småplanterne, og >>SØger, så skal I finde«, vil altid være en 
sandhed. 
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Hieracium orupense nov. sp. 
Af L. Ingerslev 

(Ejegodvej 25, Nykøbing F.). 

Som bekendt frembyder herregårdsparker ofte en interessant, 
med fremmede græsarter indslæbt flora, for Sverrigs vedkom
mende grundigt behandlet i Hylanders »Die Grassameneinkom
linge schwedischer Parke« . 

Lolland-Falsters talrige parker danner ikke undtagelse herfra. 
F. eks. er Krenkerup park flere steder omtalt i den botaniske 
litteratur, og i 1953 fandt jeg i Orupgård park et sandt eldorado, 
især med talrige Hiemcier. Der findes (bestemt eller konh·olleret 
af hieraciologen K. vViinstedt, hvem jeg herved takker for mange 
års beredvillig hjælp og vejledning): H. grancl-idens, pellucidum, 
se'Dericeps, basifoUwn samt bestemt med forbehold: H. informe, 
ny for Danmark. Desuden findes ifølge meddelelse fra hr. K. 
Wiinstedt en ild<e tidligere opstillet art, som jeg med nedenstå
ende diagnose navngiver Hiemdum orupense. 

Af arten er iagttaget en klon på 10-15 eksemplarer samt 4-5 
stk. voksende spredt i parken. Den er antagelig som andre fra 
parkfund opstillede arter indslæbt med græsfrø og hører formo
dentlig til, hvad Hylancler i nævnte værk kalder »Den tyske 
gruppe« .  I hvert fald fandtes et eksemplar i en bevoksning med 
arter heraf: Poa. Chaixii, Festuca rub·ra var. conuntt.tata Gaud og 
Luzula luzulo·ides. Dog findes i nærheden også arter af den 
gruppe, Hylancler benævner » Festuca capillata-gruppen«,  nem
lig Festuca capUlata (i to former), Festuca trachyphylla, samt en 
form af Festuca ouina med små hårede aks, måske var. hispidtt.la 
Hackel; men også Fest. ca.p. -gruppen er ifølge Hylancler af tysk 
oprindelse, hvorfor Hiemcium orupense antagelig er af mellem
europæisk oprindelse. 

Beskrivelse af den nye art: 
Stængel 40-70 cm hØj med hvide hår, der ved grunden er 

lange og tætsiddende - opefter kortere og mere spredte. Bla
dene på oversiden mørkegrØime og sparsomt hårede, på under
siden lysere med spredte hvide hår og tæthåret hovedribbe. 
Alle bladstilke med tætsiddende, lange, hvide hår. Grundbla
dene lavt og bredt tandede, nedløbende i stilken, de ydre ovale 
buttede, de indre elliptiske. Stængelbladene 4-8, lavt spids
tandede, de nedre og mellemste stilkede, elliptisk til elliptisk æg
formede, de øvre siddende, langt tilspidset ægformede, gradvis 
gående over i de små støtteblade. Blomsterstanden en halv
skærm, hvis grene er tæt besat med stjernehår og lange spinkle 
kirtelhår. Svøbet mørkt. De ydre svøbblade korte, de mellemste 
og indre lange, smalle og langt tilspidsede. Stjernehår temmelig 
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få, kun på de ydre svøbblade; kirtelhår lange, spinkle, mørke, 
på de ydre og mellemste svøbblade tætsiddende, på de indre, 
som er lysere farvede, ingen. Griffelen mørk. 

H-ieraciwn oru.pense nov. sp. 

Hieracium orupense n. sp. 
Caulis 40-70 cm altus, pilis albis, ad bashn langis crebris, 

sursum brevioribus paucioribus obsesstts. Folio supra obscure 
viridia, pm·ce pilosa, subtus col01·e pallidiore, pilis albis in lmni
rz.is sparsis, in mchibus densis ·induta, petiolis pilis albis, langis 
dense vestitis; basalia dentibus brevibus latis ornata, in petiolos 
decurrentia., exteriora. ovalia., obtusa., interiom elliptica; caulina 
4-8, dentibus brevibus aetdis ornata, media ut inferiom petio
lata, elliptica vel elliptico-ovalia, su.periora sessiUa, longe acu
·m:inate ovaUa, in bra.cteas sensim tmnsientia. Calathia corym
bU?n formantia, mmis pilis stellatis crebris ctnn glanduliferis 
langis tenuibtts vest·it·is. Involucru.m. obscu.rum, phyllis exteriori
bus brevibus, m.ediis ut interioribus longis, angustis, longe acu
m.inatis; piU stellati satis paud, in phyllis exterioribus solum; 
glanduliferi longi, tenues, obscwri, in exterioribus et m.edi·is cre
bri, in interioribus pallidius colamUs nulU. Stylus obscu.rus. 

Typus die 26. Jul. 1957 in ho·rto praedii Orupgårcl Falstriae 
ab a.uctore lectus, in Museo Batanica Hauniensi clepositus. 
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En sjælden græshybrid på Lolland. 
M Alfred Hansen 

(Den kgl. Veterinær· og Landbohøjskole, København). 

Indtil 1955 var hybriden mellem Marehalm (Elymus arena
rius) og Strand-Kvik (Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica el. 
Agropyron junceum) i Danmark kun kendt fra eet voksested, 
halvøen Uhrehoved ved ÆrøskØbing på Ærø, en lokalitet, som 
har været kendt i hvert fald i over 100 år. 

Hybliden Elymus arenari.us X Elytrigia juncea ssp. boreoat.
lantica. »Albuen<< ved Nakskov, 1 1 .  8. 1957. (A. Hansen fot.) 

Sammen med overlærer L. Ingerslev, Nykøbing F., lykkedes 
det mig imidlertid i 1955 at opdage nogle få eksemplarer af 
planten på sh·anden ud for Vindeholme Vesterskov syd for Nak
skov. Året efter besøgte jeg igen stedet, men opdagede da, at 
planterne på grund af arbejde med forstærkning af havdiget 
desværre var gået til grunde, og siden har hybliden ikke vist sig 
på den lokalitet. 

Men i august 1957 havde jeg lejlighed til at besøge den bota
nisk set meget interessante halvø Albuen ved Nakskov fjord, og 
her lykkedes det at påvise 2 nye voksesteder for den sjældne 
plante. Det ene voksested fandtes straks ved halvØens begyn
delse, det andet 4-500 m længere ude på halvøen. Begge steder 
var der en ret stor, rigt blomstrende bestand, se billedet, og 
begge forældrearter var rigt repræsenteret. Mon man i det hele 
taget andetsteds i landet finder så store og pragtfulde bevoks-
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ninger af Strand-Kvik som netop på havdiget langs Lollands syd
kyst specielt på sh·ækningen, lige før havdiget går over i Albuen? 
J eg h·or det ikke. 

Hybriden er sandsynligvis endemisk for den vestlige ØstersØs 
kyster, idet den foruden fra de danske findesteder kun er kendt 
fra to lokaliteter på Skånes syd- og østkyst samt fra nogle få loka
liteter på den tyske Østersøkyst fra Holsten til Greifswalder Boel
den. I noget herbariemateriale fra den tyske ØstersØkyst, som jeg 
sidste år modtog fra det botaniske institut ved universitetet i 
Halle, påvistes også et nyt fund fra halvØen DaJ:Ss (sydØst for 
Gedser), så planten er måske almindeligere der end op1indelig 
antaget. - Langs Lollands sydkyst, f. eks. på Hyllekrog, kan der 
utvivlsomt også gøres endnu flere fund. 

Fra foreningens arbejdsmark l.  

Botanisk ekskursion til Rågø Sand 1956. Den kmme plante i 
midten er Sb·andkål, Crambe mariti:ma. Personerne er fra 

venstre : G. Dybkjær, Rs. Dreyer, L. Kring. 
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Knuthenborg Park. 
Af ]. B. H. Pedersen 

(Knuthenborg Skovbrug og Park, Bandholm). 

Det nuværende parkområde bestod indtil for ca. 100 år siden 
af mere eller mindre sammenhængende skovstykker og marker, 
der omgav det gamle Knuthenborg slot, oprindelig et ret anseligt 
renæssanceslot, der i tidens løb var undergået adskillige om
bygninger. 

Den daværende ejer, lensgreve Frederik Marcus Knuth, ud
videde omkring midten af forrige århundrede den gamle slots
have mod vest, nemlig med paTtiet omhing Svanesøen: »Vinter
haven«, der nu danner kernen i hele det storslåede anlæg. 

Sønnen, lensgreve Eggert Christopher Knuth, påbegyndte i 
1865, inspireret af rejser i England, anlægget af den nuværende 
park, der i stØrrelse og karakter er enestående på det europæiske 
fastland. 

Omkring parken blev der i løbet af 4 år med en arbejderstab 
på 300 mand bygget en 7,2 km lang og 2 m  høj kampestensmur. 
Stenene blev opfisket i Smålandshavet og derefter tilhugget. -
�·1uren omgiver parken på de tre sider; mod nord dam1er Små
landshavet grænsen. Arealet inden for muren er 603 ha eller 
omtrent 1100 tdr. land. Heraf udgøres dog de 200 ha af avls
gårdens marker. 

Der er adgang for publikum gennem de to porte: Maglemer
porten og Bandholmporten, og især den sidste er et fornemt 
stykke kunsthåndværk Dmme port kostede alene 21.000 rigs
daler, efter den tids forhold en formidabel sum. Fra Maglemer
porten til landsbyen Maglemer blev der anlagt en 1,2 km lang 
alle af engelsk elm (Ul·m11s procera). Denne alle danner i dag en 
værdig indgang til selve parken. 

Af det gamle slot, der lå i den nuværende dyrehave, er der kun 
nogle få munkestensmure tilbage. Slottet blev tillige med de 
andre bygninger nedrevet for at give plads til andre opfØrt i 
engelsk stil af røde teglsten med rig ornamentering af bremer
sandsten. Et kapitel for sig er » Flintehuset«, bygget 1872 af ter
ninghugget flintesten. Spredt i parken ligger funktionærboliger 
og arbejderboliger, alle i den stilart, der giver parken sit sær
præg. I den Østlige del af parken, uden for publikumsruten, lig
ger Knutl1enborg avlsgård (ligeledes i engelsk stil) .  

Samtlige bygninger er  tegnet af  arldtekten Sibbern. Ved ud
formningen af selve parkanlægget havde grundlæggeren assi
stance af den engelske havearkitekt Milner. 

Store dele af de dengang existerende skovstykker blev ryddet, 
dog med undtagelse af de mest dekorative h·æer eller trægrup
per; disse arealer fremtræder nu som svagt bølgede sletter med 
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Gamle egetræer i Knuthenborg Park med en underplantning 
af rhododendron. 

store fritstående ege og bøge med græssende fåreflokke og er af 
stor æstetisk værdi. 

Langs med muren blev der ved parkens anlæg plantet indtil 
150 m brede bælter af løv- og nåleh·æer, især eg, fyr og ædel
granarter. Disse randbevoksninger bevirker, at parken udgØr 
ligesom et afsluttet hele, en verden for sig, kun med flere åbne 
partier ud mod Smålandshavet. Stormen den 21. januar 1956 har 
enkelte steder slået hul i denne » beskyttelseskappe « .  

Vejen gennem parken løber inden for Maglemerporten gen
nem et stort parti spredtstående ca. 300-årige ege med svære, 
søjlerette stammer og forvredne grene. De er på en lang stræk
ning underplantet med en tæt bevoksning af rhododendron, der 
i blomsbingstiden sidst i maj og først i juni er en flyd for Øjet, 
dels på gmnd af deres farvepragt og dels på grund af beliggen
heden under egene. Kombinationen, rhododendron-eg, findes 
flere andre steder i parken, således ved hovedvejen ca. 3-400 m 
Øst for slottet, og gØr altid et betagende indhyk på publikum. 

I » Svanesølandet« og ved statuen af parkens grundlægger, 
Eggert Christopher Knuth, findes en stor mængde exotiske nåle
træer, såsom diverse cypres- og thujaarter, hvoraf Thuja pl:ica.ta 
dominerer billedet, desuden bambus (Sinanmdinaria 11:iUcla m.fl. 
arter) og ikke at forglemme mistelten (Viscum. album), der snyl
ter på birk og popler ved Svanesøens bred. Den er ineHørt hertil 
fra Tyskland og Frankrig. 
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Fra dyrehaven i Knuthenborg Park. 

Nær indkørslen til parkeringspladsen ved dyrehaven (med 
japanske kirsebærtræer) bemærkes en ældgammel eg: » Kong 
Hans' Eg«,  hårdt medtaget af tidens tand. Ved siden af denne 
en kæmpemæssig blodbøg. 

Bag Flintelmset og flere andre steder ses velvoksne eksempla
rer af den californiske kæmpefyr: Sequoiadendron giganteum 
"big b·ee« , der skal kunne opnå en alder af 2-3000 år. De her
værende er foreløbig kun 85-90 år og ca. 30 m høje. 

I Vinterhaven forekommer enkelte ganske unge individer af 
dens nære slægh1ing: Sequoia sempervirens » redwood«,  hvoraf 
veddet er meget værdifuldt. Dens hidtidige vækst her på stedet 
tyder dog ikke på, at man under vore klimaforhold skal vente for 
meget af den. I samme område findes en lidt fjernere slægming 
af sequoia, nemlig: Metasequoia glyptostroboides, der stammer 
fra Kina, og som man troede forlængst uddød, da man kun 
kendte det fra forsteninger. Træet blev imidlertid fundet i 1944 
i en afsides del af Kina, og fra et parti frØ heraf taget i 1947 stam
mer de nuværende hurtigtvoksende eksemplarer i parken, der 
nu har søskende mange steder i Europa og USA. Planterne kom 
fra arboretet i Hørsholm. 

Nær Flintehuset findes en lille indhegnet planh1ing af den 
meget ejendommelige chilensiske fyr: Araucaria hnbricata. Også 
dennes udseende er meget karakteristisk. Dens nåle er syle
spidse. Forhåbentlig er den ikke for sart til vore vinb·e. 

I Vinterhaven og nær Maglemerporten (ved godsforvalter-
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boligen) findes mange arter af ædelgran, f. eks. Ab-ies grandis og 
Ab'ies concolor af over 30 m højde. Desuden den græske ædel
gran Ab-ies cephalon-ica og spansk ædelgran Ab'ies p-insapo og 
forskellige Østasiatiske ædelgraner. Nær Vinterhaven findes i en 
lærkeplantning en stor mængde sydeuropæiske egearter plantet 
ca. 1940. Nogle af dem vokser forhinligt h·ods stærkt afvigende 
klima. 

Af douglasgran (Pseudotsuga tax-ifolia var. viridis) bemærkes 
især 3 meget store h·æer (30-35 m høje) i randen ved landevejen 
Maribo-Bandholm. 

Nær slottet findes ved åbredden et par sumpcypresser: Taxo
diu.m. distichu:m, og den sjældne TaxocUu:1n ascendens. De er 
hjemmehørende i Florida og sydøstlige USA. I 1955 blev der 
plantet over 1000 stk. japanske kirsebærtræer fordelt på 30 for
skellige sorter. De vil om få år i maj-juni blive et blomstervid
under, hvis mage kun findes i Japan og Washington D. C. 

Narcisser: Især hvide og gule påskeliljer blomstrer i april-maj 
og dam1er en skovbundsflora af stor skønhed. 

Parkens plantebestand er siden grundlæggelsen stadig blevet 
mere omfattende, idet efterfølgende ejere næsten hvert år har 
indkøbt sjældne og ejendommelige træarter, hvoraf de fleste 
trives godt takket være de gunstige klima- og jordbundsforhold. 

Det vil føre for vidt at komme nænnere ind på flere af de fore
kommende arter af træer og buske - der er ialt over 500 forskel
lige arter, hvori ikke er medregnet et meget stort antal arter og 
varieteter af rhoclodendron. De omtalte er blot de mest karak
teristiske eller mest iØjnefaldende på grund af deres størrelse. 

En del af parken er indhegnet som dyrehave og her ses især 
morgen og aften japanske sikahjorte, europæiske dådyr samt 
mufloner (korsikanske bjergfår). Overalt vrimler det med harer 
og fasaner, der næppe tager notits af publikum. Den store vildt
bestand trækker en masse rovfugle til, f. eks. er musvåger meget 
talrige. 

Der har i mange år været en hejrekoloni i parken. Til denne 
knytter der sig følgende dramatiske optrin: 

Kolonien fandtes indtil foråret 1955 i parkens centrale del, 
hvor nogle høje ædelgraner husede adskillige reder. Kort efter at 
hejrerne var vendt tilbage til kolonien, indfandt der sig et fiske
Ørnepar, der slog sig ned i de samme b·æer. Dette havde i løbet 
af et par dage til følge, at alle hejrerne flyttede over til en anden 
del af parken. Fiskeørnene forsvandt desværre efter et par ugers 
forløb, men hejrerne holder stadig til på det nye sted. 

Især for den botanisk interesserede læser af >>Flora og Fauna• 
vil Knuthenborg Park, som den blanding af natur og kultur den 
er, byde på mange seværdigheder, man ikke har mange mulig
heder for at studere andre steder i landet. 
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Svampefund i Ryde Skov på Lolland. 
Af F. H. Møller 

(Vesterskovvej 66, Nykøbing F.). 

Midtvejs mellem Maribo og Søllested ligger Lollands stØrste 
sammenhængende skovstrækning, som under fællesnavnet Ryde 
Skov omfatter forskellige skovpartier med selvstændige navne og 
under forskellige ejere. Lollandsbanen og en offentlig vej gen
nemskærer den henholdsvis i øst-vestlig og i nord-sydlig retning, 
og ved disse h·afikliniers skæringspunkt ligger den lille Ryde 
Station og et savværk 

Med udgang herfra har Naturhistorisk Forening for Lolland
Falster i de henrundne 50 år startet adskillige ekskursioner forår, 
sommer og efterår og altid mødt stor imØdekommenhed fra skov
ejernes side, ligesom en snævrere kreds af denne forenings med
lemmer jævnligt, undertiden flere gange om året, har arrangeret 
fælles svampeture hertil. Der er ved foreningens jubilæum gmnd 
til at nævne disses navne, fordi det jo også var dem, der ved de 
årlige foreningssvampeekskursioner også til andre egne førte an 
og var skyld i, at disse blev en fast institution i foreningens liv. 
Disse svampeinteresserede var bl. a. følgende: afd. direkh"ice, 
frk. Vilhelmine Christensen, afd. vinhandler Gustav Ebbesen, 
guldsmed, frk. Valborg Larsen, kontorchef N. Juul Nielsen og 
boghandler C. H. Westergaard, alle af Nakskov, og fra Nykøbing 
F. :  vicebibliotekar L. Døssing med frue, bogholder Richard Ene
voldsen, nu Odense, overlærer, fru Agnes Hansen og forfat
teren. Mange dejlige ture har vi haft til Ryde Skov, diskuteret 
vore kurves indhold med hinanden og hyggeligt nydt de med
bragte klemmer sammen enten i det lille, spartansk udstyrede 
venteværelse på Ryde Station eller på en træstamme ude i den 
duftende, farvemættede efterårsskov. Jo, Ryde Skov betyder for 
os en skat af fælles minder om vidunderligt samvær og store, 
uforglemmelige svampefund! 

Tallet på fundne storsvampearter i Ryde Skov overstiger sik
kert 500, idet en enkelt af os (N. J .  Nielsen) har opnoteret 447 
arter. Nogle af de mest bemærkelsesværdige fund er omtalt i 
det følgende. 

Hurtigt viste det sig, at det bedste svampeterræn syntes at 
være omkring stationen og til begge sider af banelinien samt i et 
bredt bælte mod syd langs landevejen til Christianssæde, og der 
blev b·adition for, at dette område med den blandede ældre b·æ
bevoksning, særligt af bøg, eg, avnbøg, ask, birk, rØdgran, ædel
gran og lærk, hver gang vi kom til skoven, skulle undersØges. Vi 
skulle jo hilse på vore sjældne svampe hvert år, hvilket kan have 
sin store værdi, og forsømte på den måde den Øvrige del af den 
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store skov. Der er i terrænet ingen moser og ingen sandede om
råder, så svampefloraen har et ret ensidigt præg, sammensat 
vistnok mest af kalkyndende arter, men til gengæld kunne vi 
hver gang, også i tørkeperioder, hjembringe et stort udvalg af 
interessante storsvampearter fra denne lave og ret fugtige skov 
med den fede, lerede bund. 

l. Storsvampe, voksende på ved. 

Tæt Øst for stationen i nærheden af, hvor det ældre nu ned
revne savværk lå, fandtes i sin tid (1927-1934) et par gamle sav
smuldhobe, som afgav grobund for nogle interessante arter stor
svampe, således to mindre kendte skælhatte: Pholiota confmgosa 
(fundet omtalt af J ak. E .  Lange, Fl. Ag. Dan. III, p. 39) og Pho
liota fulvella Bres. ;  desuden en meget smuk flammehat: Flam
nwla limulata (også publiceret af Lange l. c. IV, p. 9), en blæk
hat med piggede sporer ved navn Cop1'inus echinosporus Buller 
og en lille lys, grenet køllesvamp, GTavaria afflata Lagg., der an
løber lilla efter berØring, og som også er kendt fra Vallø Storskov 
(M. P. Christiansen leg. ) .  Blækhatten er bestemt ved hjælp af en 
akvarel udført af Miss E. M .  Wakefield, London. 

I disse åringer henter vi jævnligt fra en tredje savsmuldbunke 
forskellige skænnhatte: Pluteus cervinus v. scaber, P. ephebeus, 
P. nanus v. lutescens, P. patricius Schulz. (= P. petasatus Lange, 
non Fr. )  og en lille lys art, der ligner Pluteus gracilis (Bres. )  
Lange, men har blæld1atagtig sh·ibet hah·and. Mellem disse vok
ser en mindre, gul skælhat, hvis kød anløber stærkt bmnt, nemlig 
Pholiota lucifera, endvidere den mærkelige melduftende østers
hat Pleurotus geogenius sensu Ricken, hvilke to sidste arter lige
som den sjældne posesvamp V ol varia volvacea er fundet af C. H. 
Westergaard. 

Lignende krav til næring stiller en lang række af arter vok
sende på nedfaldne pinde eller grene, på stød eller på rØdder, 
eventuelt på døde stammer. 

På pinde eller grene er bl. a. noteret: huesvampen Mycena 
subalpina v. H oh n. ( = Collybia pseucloraclicata), navlehatten 
Omphalia speirea, de to bruskhatte: Marasmius foetidtts (Stin
kende b . )  og M. chordalis (Bregne-b.), Pluteus leoni:ntts (Løvegul 
skærmhat), poresvampene Polypoms cinnabarinus (Cinnober-p.) 
og P. mtila:ns ( Okkerrødlig p.) ,  samt Sarcoscypha coccinea (Skar
lagen bægersvamp) og den lille bmne bægersvamp Rutstroemia 
firma. 

Mere knyttet til stød er følgende arter, hvoraf de tre første 
vokser på nåletræ: Navlehatten Omphalia abiegna (på gran), 
Pluteus cervinus var. rigens (Stiv skænnhat) på gran og en stor 
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Vinhandler G. Ebbesen, Nakskov, som yngre 
(1882-1938). Han vru· en begejstret arrangør 
af svampeekskursioner, bl. a. til Ryde Skov. 

brun bægersvamp ved navn Diseina perla.ta (på mosdækket fyr
restød); endvidere tre små arter på halvråddent løvtræ: Guldhat
ten Bolbit-ius alem·iatus, knaphatten Natteoria centuncultts og 
nøgenhatten Psilocybe (Decon:ica) crobu.la; på mere frisk mate
riale: Pluteus salicinus (Grønstokket skærmhat), de to pralende, 
knippevoksende skælhatte: Pholiota adiposa (Slimet s . )  og P.  
spectabilis (Prægtig s . ) ,  den mørke svovlhat Hypholoma melan
tin .. um samt de to tåreblad-arter med »pælerod« knyttet til rØd
der: Hebelama radicosU?n og H. spoUatmn og endelig den på 
egestammer voksende sjældne poresvamp Polyporus qu.ercintts. 
8 af disse vedsvampe får nu en nærmere omtale i det følgende. 

Marasm.ius chorda.Us voksede et par år på tØrre bladstilke af 
Ørnebregner i den Østlige kant af skovparten Gl. Fredskov (We
stergaard leg.) .  Den kendes ellers, så vidt vides, i Danmark kun 
fra Vallø Storskov (M. P. Christiansen leg.), men må forekomme 
også i andre egne, da Ørnebregnen er en så udbredt plante i vore 
skove. - Pluteus leoninus blev plukket i Ryde Skov to gange 
samme år på to forskellige lokaliteter, nemlig 1953 af L. Døssing 
og af Westergaard. Også i Ellenæs ved Søholt (Lolland) samt i 
Ulvshale Skov (:tviøen) forekommer denne smukke art, der i vir
keligheden er renere gul end løvens pels. - Polyporus dn-na
barinus fandt Ebbesen på nedfaldne grene af eg eller bøg i nær
heden af stationen, vish1ok i 1932. - En lille stump kød af Poly-
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porus rut'ila:ns, ikke større end en ært, farver sprit smukt vinrØdt 
På to voksesteder i Ryde Skov konstaterede Westergaard i 1943 
vor vistnok smukkeste svampeart Sarcoscypha coccinea. Denne 
har en mærkelig sporadisk forekomst her i landet. I det sydØst
lige Danmark er den foruden fra Ryde Skov kendt fra Konge
skoven ved Rudbjerggård syd for Nakskov (Westergaard leg. 
1944), fra Kjeld Skov ved Skovgård syd for Vester Ulslev på Lol
land (Inge Lindholm leg. 19.38 og 1939), fra Skerne Skov ved 
Nørre Alslev (S. M. Rasmussen leg. 1943) og fra Stensby Skov 
ved Vordingborg (G. Dybkjær leg. 1954). I Nælderenden på 
J\1IØens Klint, hvor der er en rig bevoksning af denne art, kan man 
finde den i flor uden for dens sæson (vinter og forår) også om 
sommeren og efteråret. - Pl-uteus ceru·inus v. rigens forveksles 
undertiden med Pluteus saUcinus, men den afviger fra denne 
ved at være større, ved at have en glinsende grå hat med mørkere 
strålefibre, men uden pukkelskæl og ved at vokse på nåleh"æs
stød. - H ypholoma melanUnum er rigtigt tydet af J ak. E .  Lange, 
men forkert af Komad & !vlaublanc, der kalder den H. scobina
ceu.m, og den behøver intet nyt navn (Drosophila maculata 
(Peck) Kuhn. & Romagn.), fordi nærv. forfatter har fundet indi
vider af svampen med en skælklædning fuldstændigt, som Fries 
afbilder den i Ieon. se!. 

I 1926 mødte der os en stor mykologisk overraskelse, da vi på 
stammen af den gamle døde egekæmpe, som i mange år har lig
get på langs i nærheden af stationen, og som ofte fejlagtigt bliver 
kaldet >>Adam« ,  traf en poresvamp, der bærer det betegnende 
navn Polyporus quercinus. På grund af dens sjældenhed blev 
den tilsendt Lars Romeli i Stockl1olm, og vor egen poresvampe
specialist, prof. N. Fabritius Buclnvald, gjorde sig den ulejlighed 
fra Bisserup i en ferie at cykle herned for at besigtige det sjældne 
fund. i'viærkeligt nok var vi samtidig så heldige på levende eges 
udgåede grene at konstatere dens forekomst i Fuglsang Storskov 
(Lolland) og i Krenkerup Park. Flygtigt set kan den minde om 
oksetungesvampen i form og størrelse, men den har tØrt, oste
agtigt kød. 

2. Storsvampe fra nålehund. 

Undersøgt er særligt 4 nåleskovspartier, nemlig en lille ung 
granlund Øst for stationen ved jernbaneleddet og h·e ældre gran
skove, den ene beliggende nordøst for stationen, den anden, som 
nu er fældet, lå vest for denne, og den tredje findes tæt op til 
Christianssædevejen ved >>Plantagehuset«, hvor den gamle dyre
have i sin tid fandtes. Denne sidste er meget svamperig, hvilket 
til dels kan foridares ved, at der her vokser forskellige nåletræer 
mellem hinanden, isprængt enkelte birketræer (Picea, Abies, 
Larix og Betu.la.) . 
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På denne bund er der i tidens løb iagttaget ikke få interessante 
eller sjældne arter. Af bladhatte således de pyntelige små para
solhatte: Lep'iota castanea (Katanje-parasolhat), L. felina og L. 
subgracUis Ki.ihn. f. major Lange (vistnok identisk med L. cly
peolaria v. latispora Ki.ihn.), ridderhattene: Tricholoma (Leuco
pax-illus) albo-al:utaceum, den smukke, violette Tricholoma ioni
cles (måske nu forsvundet), T. psam:mopus (Lærke-ridderhat) og 
den hygrofane, melduftende T. put-iclum; endvidere tragthattene 
Clitocybe gangraenosa, som skal være en clitocyboid form af 
Tricholoma leucophaeatmn, og Clitocybe squamulosa, to flad
hatte med melduft, nemlig Collybia inolens (en albino-form, om
talt af J ak E. Lange i Fl . Ag. Dan. Il, p. 16) og Collybia rancida 
(Mel-fladhat), huesvampene Mycena lactea v. pyth:ia, M. msella 
(Rosenrød h.)  og M. scabripes Murr. (fundet af N. Juul Nielsen 
1951 i den nævnte lille granlund), et par sjældne mælkehatte: 
Lactarius gluti-no-pallens og L. violascens, en ret ukendt skørhat 
Russula integra v. xanthophaea Lange og den mørkstribede po
sesvamp Valvaria murinella v. umbonata Lange. Desuden har vi 
fundet en lille sortnende netbladhat Paxillopsis mu.nclulus (nu 
forsvundet) og en hel del af de 1950-51 opstillede danske cham
pignonarter, f. eks. Psall-iota excellens, P. leu.cotricha, P. mac·ro
carpa, P. squamul:ifera, foruden de gammelkendte arter: P. 
abruptibulba, P. augusta og P. subfloccosa. 

Af køllesvampe er plukket de to fingrenede, hvide arter ela
varia gracil-is (med anisduft) og Ptent.la multificla (BØrste-kølle
svamp) .  Desuden den mørke Thelephora palmata (Stinkende 
frynsesvamp) og de to sæksporesvampe Spathula:ria fla.v'icla (Spa
telsvamp) under lærk og den smukke, gule, knippevoksende 
bægersvamp Sarcoscypha racliculata (Rod-bægersvamp). 

Af denne lange liste behøver et par arter en nænnere omtale. 
Mycena scabripes er beskrevet fra USA, men en lille form fra 

høgeskov er omtalt af J ak. E. Lange (Fl. Ag. Dan. II, p. 39) under 
navn af Mycena excisa (Lasch) Fr. Lange's figur er ikke så god, 
men der er ingen tvivl om identitet med Rydesvampen, dog 
måske om, at det er Fries' art. Den samme svamp med den ru 
stok er også påvist i granskov af Westergaard i Nordre Fredskov 
ved Vesterborg på Vestlolland 1944. 

Lactarius violascens, som kendes fra Lactarius uviclus ved sin 
mørke, bæltede hat, er sandsynligvis knyttet til birk Sammen 
med Lactarius glutino-pallens forekommer den i granskoven ved 
>>Plantagehuset« .  - Beretningen om, hvorledes den sidstnævnte 
mælkehat blev opdaget og opstillet til art her i landet, er vistnok 
ikke kendt i enkeltheder undtagen af vor lille svampekreds på 
Lolland-Falster. Ebbesen fandt i 1926 i Nøbbet Vesterskov nord 
for Nakskov en underlig bleg, stærkt slimet mælkehat og sendte 
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den til bestemmelse hos nærværende forfatter, som da havde for
bindelse med den tidligere nævnte svenske mykolog L. Romell, 
til hvem vi da sendte svampen, da den syntes umulig at bestem
me. Romeli erklærede den straks for en ukendt art. Derefter gik 
den frisk pr. post ned til Bresadola i Trient, hvor den blev erklæ
ret for at være Laetaritis fascinans Fr., og så vis var Bresadola i 
sin bestemmelse, at han afbildede den i sit hovedværk >>Icono
graphia Mycologica« på tavle 900, hvor Ebbesens figurer er 
reproduceret og signeret med Ebbesens navn. Imidlertid var 
ingen af os, der kendte Fries' beskrivelse af L. faseinans, tilfreds 
med denne bestemmelse, og derfor opstillede J ak. E. Lange og 
forfatteren senere efter Ebbesens død svampen som ny art. 
Den svarer udmærket til sit navn, idet den er en mærkelig, bleg 
mælkehat med et par millimeter tykt slimlag på hatten. Den 
forekommer altid under Abies, således også i Ryde Skov, og er 
på Lolland-Falster truffet to steder i Fuglsang Storskov og i Kor
selitze-skovene ved Donnemose. Identisk er Laetaritis trivial·is 
hos Konrad & Maublanc. 

Paxillopsis mtmdttltts voksede i sin tid hyppigt i den nu af
drevne granskov vest for stationen, altid på grannåle og meget 
let sortnende ved berØring. Den lugtede aldrig af mel, men 
havde en ubestemmelig, lidt ilde lugt som Clitocybe hwrnata. 
Derved og ved sin meget bitre smag skilles den let fra den i græs 
voksende, stærkt mellugtende Paxillopsis popinaUs. En anden 
form, som har sværere ved at sortne ved berØring, fandtes senere 
på en anden lokalitet under lØvb·æ. Det må være denne form, 
som er den typiske P. m undult1s (Lasch). 

3. Storsvampe fra løvskov voksende på muld 
eller løv. 

Den samme rybne i svampesæsonen, som vi kender fra andre 
løvskove, er meget fremtrædende i R yde Skovs løvskovsområder. 
Først har vi en forsæson omkring l. august med talrige arter 
skørhatte og rørhatte og med mange individer af hver svampe
art, dernæst plejer der at komme en lille stilstand, når tørken 
indfinder sig senere i august, hvorpå hovedfloret gØr sig gæl
dende i september, og til sidst ebber dette ud i oktober med en 
kortvarig eftersæson bestående af slørhatte, tåge-tragthatte, hon
ningsvampe og andre efternølere. 

Dette billede uddybes vistnok ved den kendsgerning, at selv 
om bøgen er det fremherskende træ i skoven, forekommer der 
her indblandet - som allerede omtalt - mange ege og avnbøge, 
på sine steder hassel, birk og ask, så at de storsvampe, der ved 
symbiose eller på anden måde er knyttet til disse træer, forøger 
artsantallet ganske betydeligt. I den efterfølgende oversigt er 
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Pholiota aurea ( G  y l d e n s k æ l h a t )  fra den store flok, der i et par år 
forekom i R yde Skov, den eneste lokalitet for denne smukke og statelige art 
på Lolland-Falster. 15. 10. 1944. (2 : 3). F. H.  Møller del. 





81 

derfor medtaget enkelte ganske almindelige svampe, der følger 
visse b:æer som hunden dens herre. 

Fluesvampene plejer at være tidligt fremme, således omkring 
l. august den store, hvide Amanita strobiliformis (Kæmpe-f.), 
som blev plukket i selve skoven af Ebbesen og tillige findes i den 
lindealle, der fører hen til ChTistianssæde PaTk. Ikke ret langt 
herfra på og ved festpladsen, hvor egeh·æet >>Adam« har stået, 
ligger et område med næsten alle de nedenfor omtalte rØrhatte 
og slørhatte, og her finder vi jævnligt den smukke, gulskællede 
fluesvamp Amanda aspe·ra. med dennes hvide varietet v. fran
cheti og A virosa (Snehvid f. ) .  

Parasolsvampene repræsenteres bl. a .  ved de h·e elegante arter: 
Lepiota acutesqua:mosa (Pigget parasolhat), L. echinella v. 
eriophora og L. fulvella (de to sidste fundet af Westergaard), 
samt L. haematosperma (Sodet p.), ridderhattene ved Tricho
loma arcuatum (N. J. Nielsen leg.), T. atmsqtta:nwsmn (Sortskæl
let r . ), T. columbetta (Silke-r.), T. crassifolitt:ln (Tykbladet r.), T. 
irinu1n (Viol-r.), T. oriru.bens (Rødbladet r.; fundet af N. J .  Niel
sen) og T. seju.nctum sensu Lange under eg, h·agthattene ved 
CUtocybe inornata og huesvampene ved Mycena adonis (Rønne
rød h.) med tosporede basiclier (N. J. Nielsen leg.) samt bmsk
hattene ved Marasm:i-us prasiosm:us (N. J. Nielsen Jeg. ) .  

Til tider ses enkelte individer af  Limaciu:m. ch:rysodon (Gul
fnugget sneglehat) og den selskabeligt voksende Limaciu.m. leu
cophaeum. 

:tvlælkehattefloret, som indledes med store, hvide flokke af 
Lactarius piperatus (Peber-m.) under bøg, fortsætter med avn
bøgsvampen L. C'ircellatus med hatbælter, L. cremo·r (under eg), 
L. pymgaltts (under hassel, uden bælter), L. qtt:ietus (Ege-m. )  
under eg, L. volem.us (Spiselig m.)  og L.  zonarius. 

Skørhattenes kavalkade, spredt ud over hele terrænet har givet 
os vore stØrste svampeoplevelser i Ryde Skov, for næsten alle 
danske arter med undtagelse af fyrreskovs- og sphagnum-arterne 
kan træffes her, vel ca. 40 arter i det hele, bl. a. : Russu.la albo
n:igm, R. atropu.rptt:rea. (Purpurbroget s . )  under eg, R. aurata 
(Gylden s.) , R. cU?tipes (Kortfodet s.) ,  R. densissima (= R. adu
sta ss. Lange), forskellige former af R. xerampelina (Hummer-s .) ,  
R. Wacea. med rød stok (under eg), R. luteotacta. (under eg), R. 
m.elUolens (Honning-s . ), R. pseudointegra., R. r01nellU, R. urens 
(under eg) og R. velenovskyi (under birk). Flora var os særlig 
gunstig, da mssulogen Julius Schaffer, Potsdam, i 1933 bl. a. her 
hentede værdifuldt stof til sin store Russu.la-monografi, og de 
af os, som deltog i ekskursionerne til Sæbyholmskoven, Ryde 
Skov og Korselitzeskovene, har bevaret et kært minde om denne 
udmærkede mykolog og om denne sommers oplevelser. 
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I denne forbindelse må endvidere nævnes, at snyltehat (Nyc
talis parasitica) nogle gange er taget på Russula delica. 

Af rødsporede arter er fundet Pluteus mtwinus (Musegrå 
skærmhat), der ofte vokser på jorden (se beskrivelse i >>Flora og 
Fauna« 62, p. 104, 1956), de to rødbladarter: Entoloma ameides 
(Duftende rødblad; N. J. Nielsen leg.) og under eg Entoloma 
lividtun (Giftig rødblad); endvidere de smukke blåhatte Lep
tonia chloropolia (også fundet i Sdr. Kohave ved Nykøbing Fal
ster) og L. serntlata (Savbladet b.) i græs og bægerhattene Eeci
lia griseo-rubella sensu Lange (i fugtigt krat) samt E. ca?·neo
alba (på moseagtig bund) .  

Russula-specialisten J .  Schaffer (1882-1944) 
under sit besøg på Lolland-Falster. 

De bmnsporede bladhatte har i tidens løb givet en rig høst. 
Mest opsigtsvækkende var i 1944 og 1945 fundet af Pholiota 
au·rea (Gylden skælhat) under unge bøge nær ved den føromtalte 
lille granlund (se >>Flora og Fauna« 53, p. 110, 1947, og Erna 
Bach: The Agalic Pholiota aurea, p. 14, 1956); endvidere er no
teret Natteoria arvalis (Knoldet knaphat), tårebladarten Hebe
lama trunca.tum (L. Døssing leg.) og muslingesvampen Crepi
dottts fragilis Joss. 1939 (= C. autochthonus Lange 1940). 

Visse bladhatslægter, indeholdende arter, der er vanskelige at 
bestemme på ekskursionerne, drukner let i mængden af de ind
samlede svampe eller kastes bort ved hjemkomsten på grund af 
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En pigsvamp (Hydnum repandum) studeres af unge myko
loger på en svampeekskursion. Mon en af disse unge skal 

fortsætte undersøgelsen af Ryde Skov? 

travlhed. Derfor er kun få trevlehatte opnoterede i dagbøgerne. 
I disse findes dog omtalt bl. a. nogle karakteristiske arter, således 
som den duftende Inocybe coryda.lina v. a.lbido-palle11S, den me
get store I. fasUgiata. v. superba. Fr., se Fries, le. se!. II, p. 7, 
t. 108, fig. l, og l. lwemacta. (med røde og grønne farver). 

Det samme gælder små arter af den store slørhatslægt, der 
også har været stedbørn på ekskursionerne. Af de i løvskoven 
fundne større arter, de fleste knyttet til bøg, gives her et lille 
udvalg: Cortina.rius a.lbo-violaceus (Lysviolet slørhat), C. ca
lochrous (Lillabladet s . ), C. ca.ndelaris, C. cinna.barinus (Cinno
ber-s. ) ,  C. elaricoZar sensu Lange, C. ela.tior (HØj s .) ,  C. fulgens 
(Gyldenbmn s.) ,  C. hinnuleus (Ildelugtende s . )  under eg, C. in
fractus, C. nemarensis (Violeh·andet s . ) ,  C. olidus (N. J. Nielsen 
leg.), C. raphanoides (N. J. Nielsen leg.), C. subpurpurasce1lS, 
C. torvus (Champignon-s.) og C.  triumpha.ns (Gulbæltet s . ,  under 
birk). 

Af de mørksporede bladhatte er der kun anledning til at 
nævne Champignonarten Psa.lliota decora.ta. (typelokalitet: Ryde 
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Skov), som nu også er konstateret forekommende på Mols, nem
lig i Femmøller, samt den orangefarvede varietet af Stmpha:ria 
squamosa (Skællet bredblad) og stribehatten Psathyra stipatis
sima, hvis knipper kan bestå af ca. 50 individer. 

iVIeget dominerende i løvskoven er rørhattene. Her kan i som
mertiden hentes sækfulde af Boletus aereus (Bronce-rørhat) . B.  
appendiculatus (Tenstokket r . )  og B.  edul·is (Spiselig r . )  til spise
brug. Sjældnere er Boletus eryth:ropus Pers. non Fr. (sandsynlig
vis identisk med B. queletU Schulz.), B. pseudoscaber (under 
avnbøg), B. mdicans (Rod-r.), B. rhocloxa·nthus (Purpur r., fundet 
af L. Døssing), B. satcmas (Satans-r.), B. stmb'ilaceus (Kogleskæl
let r.), og B. versicolor (i græs). 

Mindre iØjnefaldende skovbundsarter fra løvskoven er føl
gende: Thelephom moWssima Pers. ex Fr., voksende i græs, ofte 
sammenvævende visne blade, kviste eller lignende. Måske er den 
identisk med Thelephom cristata, afbildet i Fl. Dan. t .  2273, 
fig. 3. Desuden sæksporesvampene: Geoglossum hirsutu.m f. ca
pitatu.m Pers. (Håret jordtunge) i græs, Helvella atm (Sort fold
hat), H. elastica (Elastisk f.) og H. sulcata v. cine·rea, samt bæ
gersvampen Galacti·nia plebeia Le Gal (identisk med G. howsei 
Bond. sensu Bres.) .  

Til sidst skal gives et par supplerende oplysninger om oven
stående løvskovssvampe. 

Amanita strobiUformis er til dato konstateret på Lolland for
uden i Ryde Skov i Aalholm Park under lind (se » Medd. fra For. 
t. Svampek. Fremme« 2, p. 89-92), i Krenkerup Park, i Knuthen
borg Park ved Svanesøen flere steder og i lindealleen i Sundby L. 
(hovedvej 7) . - Lactarius zonaritts er ofte knyttet til poppel, 
således på Lolland i Høvængeskoven ved Høvængegård og på 
Falster ved Hulsø samt ved Donnemosen ved Pomle. �1Ien i R yde 
Skov og i Dyrehaven ved Hjelm (Lolland) blev poppel ikke be
mærket. - Som mange svampeinteresserede ved, har Jak. E .  
Lange en anden tydning a f  Russu.la atmpwrpurea, end de  fleste 
andre mykologer, der anser den art, som Lange har kaldt Russula 
fusco-vinacea, for den rigtige R. atmpu.rpu.rea. Det er kedeligt, 
at vi har to svampe med samme navn, men meget tyder på, at 
den ene, nemlig Lange's art, er R. viscida Kudr., som er kendt fra 
Jylland (Fr. Terkelsen leg. ) .  

Den del af  Ryde Skov, hvor storsvampefloraen ikke er under
søgt, vil rimeligvis i fremtiden kunne byde på andre overraskel
ser end dem, der i Øjeblikket er afslØret, og man må håbe, at 
medlemmerne af vor forening fremdeles vil lægge deres ekskur
sioner til dette store og taknemmelige forsknings gebet. 
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Mosfloraen på Falster. 

Af S. M. Rasmussen 
(Mnrgretbesbåb 12, Roskilde). 

Det er med en vis betænkelighed, jeg er gået ind på at skrive 
lidt om Falsters mosflora, da jeg er klar over, at mit kendskab til 
emnet er ret mangelfuldt, idet jeg kun har beskæftiget mig mere 
indgående med Øens nordøstlige del og kun undtagelsesvis har 
samlet i andre egne, f. eks. i BØtØ-området og i Nykøbing-egnen. 
Selv om jeg har beskæftiget mig en del med mosser gennem en 
årrække, er mit kendskab til arteme ikke så stor, at jeg kan 
garantere for, at alt er rigtigt bestemt. Ved de mest tvivlsomme 
er der sat ?. Efterfølgende liste kan således iklce opfattes som 
udtryk for arternes udbredelse, men kun som eksempel på fore
komst af de forskellige ruter. 

De interessanteste lokaliteter i denne egn er moserne. Tvede 
mose er vel den bedst undersøgte, og her er fundet en del 
sjældne eller endog meget sjældne arter, der sikke1t ikke findes 
andre steder på Øen og kun er kendt fra få steder i landet i det 
hele taget, men også Virket- og SkØninge lyng rummer adskillige 
gode ting, ligesom den lille mose ved Fjensb·up: Fjenshclp lyng, 
der nu er så godt som helt opdyrket, så der kun er levnet mos
serne et meget begrænset område. I forrige århundrede vru· Hor
re by lyng et af de interessanteste områder, men den intensive 
tørvefabrikation har siklcert ud1yddet de største sjældenheder 
både af faneragarner og kryptogamer. På Kochs tid (1862) fand
tes her Pal:udella, der er knyttet til vældmoser og en karakter
plante for disse, men da disse moser næsten overalt er taget 
under kultur, er denne mosart en sjælden plante her i landet nu 
om stunder. Den er søgt forgæves i Horreby lyng ligesom den 
endnu sjældnere Meesea tr-iquetra, der også fandtes der på 
Kochs tid. 

Mosserne stiller som andre planter visse krav til jordbunden 
(eller andet subsb·at), idet nogle er kalkkrævende, andre kalk
skyende og en meget stor del vel nærmest må betegnes som 
indifferente, der kan h·ives på mange forskellige slags jordbund. 
Dertil kommer, at en meget stor del er epifyter; særlig vejtræer 
kan rumme et stort antal ruter, medens andre er knyttet til sten, 
mure eller sb·åtag. Mærkeligt nok synes det, som om en del arter, 
der andet steds i landet særlig vokser på b·æstammer (bark), på 
Falster overvejende vokser på sten, f. eks. AnUtrich:ia. curtipen
dula og Isotheciu:m myasuroides samt Tortula rnutica. En enkelt 
familie: Splachrwceae er knyttet til kvælstofholdigt s u bsb·at som 
lig af gnavere og fugle eller til gødning og rovfuglegylp. Den 
hyppigste art af denne familie: Splachnun" arnpullaceurn er 
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fundet i Horreby lyng af Koch. Jeg har dog ikke genfundet den 
her og heller ikke andre steder på Falster. 

En sammenligning med Kochs liste viser, at han har 14 arter, 
som ikke er genfundet af mig (disse er betegnet med -o- i listen), 
til gengæld har jeg ca. 90 arter, som ikke findes hos Koch, for
uden et halvt hundrede halvmosser, som han ikke har medtaget i 
sin liste, så Kochs antal, 144 arter, er nu vokset til 265 eller om
trent halvdelen af, hvad der findes i Danmark uden for Bom
holm (og FærØerne), og der er ingen tvivl om, at dette antal kan 
sættes yderligere op ved en mere grundig undersøgelse af Syd
Falster, især BØtØ-området. Der er måske også andre, der har 
samlet mos på Falster siden Koch, så ikke alle tilkomne fund kan 
gælde for nye. Jeg kender dog for lidt dertil og går over til at 
give en liste over de arter, der findes i Kochs og min liste, idet 
navne hos Koch er bragt i overensstemmelse med den nyere 
nomenklatur, som er anvendt i C. Jensen: Skandinaviens Blad
mos-flora. I øvrigt er stoffet ordnet efter C. Jensen: Danmarks 
Mosser, l og 2. 

Halvmosser. 
Riccia soroca.rpa. (Stjerneløv); alm. især på stubmarker om efteråret og om 

foråret i første års græsmark. 
R. crystalUna.; Skeme og Oure på dynd ved vandhuller. 
R. fluita.ns; Donnemose, Abildvig skov (dam v.  »Præstestenen«) og Særslev 

K l ep. 
Ricciocarpus natallS (Skælløv); Maglebrænde mose i tørvegravene, vandhul 

ved vejen Moseby Skovled-Hestehoved Fyr. (Tidligere fundet i Fri
brødredalen af C. Ostenfeld (1909) og i »Gåsesøen« ved Liselund af C. 

Andersen (1868).) 

Conocephalwm conicu.m (Keglehoved) ; Sadelmager-renden syd for Hers
lebslund. 

Preissia. quadmta (Voldfrugt); Tvede mose, Sullerup mose, Skørringe lyng, 
Gunslevrnagle mose (på kalkholdig mosebund). 

Marchantia polymorplw. (Stjernefrugt) ; alm. i moserne. 
Pellia epiphylla (Ribbeløv) ; Fjenstrup lyng, Borreby lyng. 
P. fabbroniana (= P. endi.vi-ifolia) ; Hannenov, Abildvig, Tårup grusgrav. 
Moerckia hibemica (Skælribbe) ; Tvede mose (kun kendt fra 5 steder på 

Sjælland). 
Fossombronia foveolata (= F. Dwnortieri) (Kuglehoved) ;  Sullemp mose. 
Riccardia pinguis (Nerveløs) ; Tvede mose, Virket lyng, Horreby lyng. 
R. i.ncu.rvata; Virket lyng, Horreby lyng. 
R. laUfmns; Virket lyng, Horreby lyng. 
R. ma;or; Tvede mose (fundet v. Stubbekøbing af Rostrup). 
Metzgeria fu.·rcata (Gaffelløv) ; alm. på træstammer og sten. 
Tritarnaria exsectiformis (= hmgemwnia exsecti.formis) ; Skørringe lyng. 
Lophozia incisa (= Jungermania ·incisa) ; Skørringe lyng. 
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L. ventricosa (= J. ventricosa) ; Borreby lyng, Virket lyng. 
Isopacl1es bierenatus (= J. bicrenata); Abildvig skov v. »Præstestenen«. 
Leiocolea. Schultzii (= J . Sclwltzii); Tvede mose (meget sjælden). 
Mylia a.nomala. (Maskeblad) ;  Borreby lyng, Virket lyng. 
Plagiochila. asplenioides; Hesnæs, Nr. Alslev skov. 
Diplophyllu.m. albicans (Dobbeltblad) ; Abildvig skov på grøftekanter. 
Scapania. paludicola (= Mmtinellia. palttdicola.) (Foldblad) ; Borreby lyng. 
PtilicUu.m (= Bleplwrozia) ciliare; Abildvig skov på sten, Stubbekøbing 

anlæg på Birk. 
Pt. (= Bl.) p ulcherrimum; Virket lyng, Skørringe lyng, Hannenav skov 

på Birk. 
Chiloscyphus polya.nthus; Borreby lyng, Fjenstrup lyng. 
Laphocolea heterophylla (Kamsvøb) ; alm. i skove. 
L. minor; Nr. Tåstrup grusgrav (sjælden). 
L. cuspidata.; alm. i skove. 
L. bidentata.; alm. især i granskov. 
Odontoschisma sphagni (Rundblad) ; Borreby lyng, Virket lyng, Tvede 

mose. 
Cladopodiella fluitans; Borreby lyng, Virket lyng. 
Cephalozia. bicuspidata ; alm. i moser, Abildvig skov. 
C. conni.vens; Tvede mose, Borreby-, Virket- og Skørringe lyng. 
C. media; Tvede mose, Abildvig. 
Ceplwloziella byssacea (= C. divaricata) ; Sullemp (antagelig flere steder). 
C. Cumowi.i; Borreby lyng, Virket lyng. 
C. Ha.m:pea.na (? ) ;  Hannenav skov (måske C. byssacea). 
Calypogeia Trichomanis (= Kant·ia T.) (Skrueklap); alm. i skove og moser. 
Lepidozia reptans (Fingerblad) ; Abildvig, Hannenov, Borreby lyng. 
L. setacea.; Borreby lyng, Virket lyng, Tvede mose. 
Porelia Cordaeana ( = P. r·i.vttla.ris) (Kraveblad) ;  >>Amevænge<< v. Sortsø (på 

s ten i grøft). 
P. platyphylla; Hannenov, Famæs, Skjoldrup, Abildvig, Stubbekøbing an-

læg på træstammer, Abildvig på jord. 
RaduTa complanata (Shabejern) ; alm. især på Ask i skove. 
Le;eunea cavi.folia (Blæreblad); Tårup skov på fugtigt liggende sten. 
Fruilania dilatata (Hjælmblad) ; alm. på h·æstammer, især Elm og Poppel. 
F. Tama.risci; Resnæs på morbund i skoven. Ellers hyppigst på træstammer 

og sten. 
Anthoceros p unctatus (Homkapsel) ; Oure på stubmark. 
N. B . :  De danske navne er for en stor del selvlavede, ikke autoriserede. 

Tørvernosser (Sphagnum). 
S.  cuspidatum; alm. i tørvegrave. (Koch: Borreby lyng). 
S. obtusum; Honeby lyng. 
S. a.piculat·um; Honeby lyng, Virket lyng (i  gamle tørvegrave). 
S. amblyphyllum; Virket lyng. 
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S. a ngustifoliwn; Virket lyng, Tvede mose. 
S. tenellum; Virket lyng (meget sparsomt). 
S. fuscwn; Virket lyng, Tvede mose. (Koch: S. awtifolium coll. alm.). 
S. 1·ubelltlm; Tvede mose, Virket lyng, Borreby lyng. (Koch: S. acutifoliwn 

coll. alm.). 
S .  plunwloswn; Tvede mose, Virket lyng, Borreby lyng. (Koch: S. acu.ti.-

foli.tun coll. alm.). 
S .  Russowii.; Virket lyng, Honeby lyng, Bøtø fang. 
S. fi:mbriatmn; Tvede mose, Virket lyng, Borreby lyng. 
S. subsecu.ndu.m.; Borreby lyng. 
S. subsecundmn var. immdatnm; Borreby lyng, Skørringe lyng. 
S. contort·mn; Virket lyng. 
S. squarrosum; Virket lyng, Borreby lyng. (Koch: Borreby lyng). 
S. teres; Borreby lyng, Tvede mose. 
S. palustre; Borreby lyng, ViJ·ket lyng, Tvede mose. (Koch : Sp. pal·ustre 

coll. Honeby lyng, Dalbygård, Næsgård). 
S. papillosum; Borreby lyng, Vhket lyng. (Koch: Sp. palustre coll. Honeby 

lyng, Dalbygårcl, Næsgårcl). 
S. magellanicum.; Virket lyng, Tvede mose. (Koch: Sp. palustre coll. Horre

by lyng, Dalbygård, Næsgård). 

Bladmosser. 
Anom.odon vit·iculosus (Halemos) ;  hyppig i skovkløfter fra Hestehoved til 

Donnemose, Bellinge, fertil på bøg v. ViJ·ket sø. (Koch: Korselitze skov). 
Anom.odon attenuatus (?) ; Skjoldrup (på sten i en skovbæk). 
Leskea polycarpa var. paludosa; Nykøbing Kohave (angivet hos C. Jensen). 
Thuidi.ttm abietimnn (Thujamos) ; -7- (Koch : skrænt mod Østersøen ved 

Lillesø). 
Th. clelicatulum (eller T. recogni.tum.); Virket lyng. (Koch: alm. fertil i 

Korselitze skov). ? (Mon ikke næste m-t?) 
Th. Philibertii.; Tvede mose, Fjenstrup lyng, Torkilstrup sandgrav, Skerne 

grusgrav, Havnsø. 
Th. tmnariscifolium; Tvede mose, alm. i skovene. (Koch: alm. fert. i hat 

ved Egebjerg). 
Grataneuron glauctl-m var. falcatwn (Bregnemos) ;  -7- (Koch: mose v. Hulle

bæk). 
C. filicinum; Fribrødredalen, Porre, Ravnse m. fl. st. (Koch : alm.). 

Amblystegium tenax (= A. irrigu.u.m) (Stumphætte); Nr. Alslev skov, Stub-
bekøbing, Skjoldrup. (Koch : bæk i Korselitze skov v. Halskov). 

A. val'i.um; Dalbygårds mose. 
A. serpens; m. alm. (Koch: m. alm.). 
A. Juratzkanu:m.; Skeme, Carlsfeld. 
A. trichopodimn; Stubbekøbing, Oure strand, Hestehoved. 
A. 1'i.parimn; Nykøbing Kohave, v. Virket sø, Hestehoved. (Koch: h. h.) .  
Campyl-ium helodes (= A. helodes); Skøninge lyng, Tvede mose. 
C. polygamwn (= A . polygamum) ; alm. 
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C. stellatu.m (= A. stellatu.m); alm. (Koch : tern. alm. fert. v. HuUebæk). 
C. protenswn (= A. protensu.m); Tvede mose. 
C. chrysophyllum (= A. chrys.); Abildvig. (Koch: Sdr. Alslev, fertil 

Horreby lyng. (Mon ikke polygamum?).) 
C. hispicltdu.m (= A. Sommerfeltii); Nr. Alslev skov, Hestehoved, Her

slebslund. 
DrepanocladtiS adt/.11CtiS (= Hypn u.m ad.) (Kloblad) ; alm. (Koch : alm. i 

�oser, fert. v. Hullebæk). 
Dr. intermedi:us; Tvede mose. 
Dr. fluitans; Horreby lyng fert. (Koch : alm. fert. i Horreby lyng). 
D r. t/.ncinatus; Bøtø fang. (Koch: Hor:reby lyng). 
Sco11Jidium scorpioides (Skorpionmos) ;  Tvede mose fert. (Koch: mose v. 

HuUebæk). 
Calliergon cordi.foliu.m (Skønmos) ; Horreby- og Virket lyng, Hannenev 

skov. (Koch : alm. fert. i Horreby lyng). 
C. gi.ganteum.; Tvede mose, Skørringe lyng, Bøtø fertil. 
C. stra.mi.neu:m.; -;- (Koch: Horreby lyng). 
Calliergonella cuspidata (= Acroclaclium. c.) (Spidsskud);  alm. (Koch: 

m. alm.). 
Plagiotheci.u.m tllldulat·mn(Skævkapsel);  Abild vig, Hannenov, Horreby lyng. 
Pl. siLvatlcu.m; alm. i skovene. 
Pl. denticulatu.m; alm. (Koch: h. h . ) .  
Pl. stl'iatell-um; Abildvig skov. 
lsopterygium. Seligeri (= Plagiothecinm repens); Hannenev skov, Virket 

holt, Hestehoved, Moseby skovled, Abildvig. 
l. elegans; Hannerrov skov, Abildvig skov. 
Hypml'm. cupressiforme (= Stereodon c.) (Cypresmos) ;  m. alm. (Koch : m. 

alm. m. var.). 
H. cupressi.forme var. ericetomm; Honeby lyng, Tvede mose. 
Homoma/li.um. incttrvatwn (= Stereodon inc.) (?) ;  Strandsten v. Heste

hoved fyr. 
Pylaisia polyantha (Mangefrugt); Skeme, Liselund, Oure mølle. (Koch : 

alm. på træer). 
Ctenidimn mollusct.lm (Kammes) ; Tvede mose, Fjenstrup lyng. (Koch: la-at 

v. Egebjerg). 
PtiUtun crista-castrensis (= Ctenium c.-c.) (Strudsfjmmos); Tvede mose 

mellem lyng. 
Hylocomitun brevh·ostre (KTansemos) ;  -;- (Koch: hat v. Egebjerg. Durup

gård, Bjørup have). 
H. Schrebe·ri. (= H. parietin mn) ;  alm. især i moser og Bøtø omTådet (her 

fertil). (Koch: h. h. fert. v. Sdr. Kirkeby). 
H. splendens (= H. proli.ferum); alm. som foreg. (Koch: tem. alm. i skove 

og på Hon:eby lyng). 
H. triq vetnnn; alm. fert. v. Næsgård. (Koch : m. alm. fert. v. Næsgård og 

krat v. Egebjerg). 
H. sqrtarrosum; m. alm. (Koch: m. alm. fertil h. h.) . 
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H. loreum; Hannenov skov, Abildvig, Hesnæs, Pomle. (Koch: Korselitze, 
Lindeskoven) . 

Homalothecium sericettm (Silkemos) ; alm. på træ og sten. (Koch: m. alm.) .  
Ca.mptotheciu.m lutescens (Shibeblad); alm. h. h. fertil. (Koch : m. alm. 

fert. h. h.) .  
Tomenthypnu.m nitens (= Campt. trichoides); Tvede mose. (Koch: Dalby 

mose). 
B rachytheci.u.m albica.ns (Grenmos) ; Grønsund, Garnevrå, Nyby, Oure 

mølle. (Koch: alm. på stråtage og sandj .) .  
Br. gla.reosu.m; Carlsfeld. (Koch: Næsgård v. et stengærde). 
Br. salebrosum (= B r. pltmwloswn); Oure krat. (Koch: Næsgård, Bjørup 

have). 
Br. rivula.re; Nr. Alslev skov, Ravnse pestgrav, Vejringe krat, Abildvig 

skov, Skjoldrup. (Koch: bæk ved Lillesø). 
Br. ru.tabulu.m; m. alm. (Koch: m. alm.). 
Br. velu.tinu.m; alm. i skove. (Koch: alm. i skove). 
Br. reflexum; Tårup skov. (Koch: Bjørup have ved Ellestød). 
Br. populeum (= Br. viride) ; Virket, Oure krat, Tåmp skov. (Koch: tem. 

alm. på sten og træ). 
Pseudoscleropodium purum (= Scleropodiu.m p.) (Hulblad); m. alm. (Koch: 

alm. fert. v. Næsgård og krat v. Egebjerg). 
Cirriphyllum piliferu.m (= E urhynciu.m pil.); Stubbekøbing anlæg, Fri

brødredalen, Virket, Honeby grusgrav, Hestehoved. (Koch: Sdr. Kirkeby, 
Sdr. Alslev). 

Rhynchostegium confertum (= Eurh. confert.) ; Oure krat på sten. 
Eu.rhynchi.u.m Swartzii (Langnæb) ;  alm. især i skove og på skrænter. 
E. Swa.rtzii var. dista.ns; alm. på græsmarker. 
E. Schleicheri; Havnsø skov, Korselitze, Herslebslund. 
E. prælongum; m. alm. (Koch : m. alm., var. Stokesii h. h.). 
E. pulchellum (= E. strigosu.m) ; Oure. (Koch: sandet dige v. Bjørup). 
E. stria.tum; alm. i skove og krat. (Koch: alm. i skove). 
E. Zetterstedtii (kort- og bredbladet form af foregående); Tvede mose, 

Hannenov. 
Isotheci.tun myu-mm (= I. vivi.pa.ru.m) (Krølhårsmos) ;  alm. i skove. (Koch: 

m. alm. i skove). 
I. myosu.roides; Liselund, Famæs (= Sortsø strandskov), Abildvig, Heste

hoved, Tårup skov (alle steder på større sten). 
Thmnniu.m alopecu.mm (= Porotriclwm al.) (Rævehalemos) ; Tårup skov, 

Abildvig, Skjoldrup. 
H omalia. trichomanoides (Knivsblad) ;  Nr. Alslev, Stubbekøbing, Astrup, 

Hesnæs, Korselitze (oftest fertil). (Koch : alm. fertil i Korselitze skov). 
Neckera. complanata. (Fladmos) ;  alm. på skovtræer. (Koch: tem. alm.). 
Climacium dendroides (Engkost) ; alm. i enge og moser, men kun steril. 

(Koch: alm.). 
Fontinalis anti.pyretica. (Kildemos) ;  Gunslevrnagle mose, fertil i Borreby 

lyng og Virket lyng. (Koch: h. h. fertil i Bjørup have). 
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Antitrichia cwtipendula (Krogtand);  Abildvig, Herslebslund (på sten). 
(Koch: tern. alm. på skovtræer, fertil i Korselitze skov). 

Leucodon sci.uroides (Egernhalemos) ; alm. især på fritstående træer. (Koch: 
m. alm. især på piletræer). 

Hedwigia. ciliata. (= H. albicans) (Hårmos) ; alm. på sten. (Koch: m. alm. 
på sten). 

Ulota. BntchU. (= Weissia. Br.) (Låddenhætte) ; Pomle på Eg. 
U. erispa (= Weissia. ·ulophylla.); Hannenav skov, Moseby skovled (på Bøg). 

(Koch: alm. på skovtræer). 
U. phylla.ntlw. (= vV. p .); Ravnse strand på Pil, Hestehoved fyr på store 

sten v. stranden. (Koch: Sten på strandengen v. Lindeskov). 
01thotrichum ru.pestre (Furehætte) ; tern. alm. på sten. (Koch: alm. på sten). 
O. anomalum; Stubbekøbing, Skørringe, Virket, Garnevrå. (Koch : alm. på 

sten). 
O. pulchelltun, -7- (Koch: På et bøgetræ i Korselitze skov). 
O. dia.phanum.; alm. på sten og træstammer i det fri. (Koch : alm. på træer, 

på sten i Sdr. Kirkeby). 
O. strami.neum; Liselund, Borreby. (Koch: alm. på træer). 
O. octoblephare (= O. a.ffine); alm. især på vejtræer. (Koch: alm. på træer). 
O. octoblepha.re var. fastigiat!l'ln; Næsgård, Skørringe, Ravnse strand. 
O. specioswn; -7- (Koch: h. h. på træer). 
O. st·riatum; Havnsø, Ravnse strand, Lindeskoven. (Koch: alm. på træer). 
O. Lyellii; alm. på h·æer i og uden for skove. (Koch: Korselitze skov, Linde

skoven). 
Stroemia obtusifolia. (Butblad); Skovby holme på Pil, Næsgård på Elm. 

(Koch: alm. fertil på piletræ mellem Sdr. Kirkeby og Nr. Ørslev). 
Zygodan v iri.dissinws (Grønmos) ; Stubbekøbing og Borreby på sten. Vålse 

vesterskov, Ravnse strand, Sortsø og Oure mølle på træer. 
Schistidium apocarpum (Rødtand) ; alm. på sten. (Koch: m. alm. på sten). 
Gl'immia pulvi.nata. (Stenmos) ; alm. på sten. (Koch: alm. på sten). 
Gr. decipiens; -7- (Koch: Sdr. Kirkeby Vænger på stengærde). 
Gr. trichophylla; Stubbekøbing anlæg, Oure. 
Gr. Hartmanci.i.; Moseby skovled, Lillebrænde, Oure krat. (Koch: sten i 

skoven ved Dalbygård). 
Rhac01ni.t·rimn heterostichum (Gråmos) ;  h. h. på sten. (Koch : store sten 

ved Bjørup, Systofte og Næsgård). 
Rh. fasciculare; -7- (Koch: en sten på Ouregårds mark (forsv. før 1882)). 
Rh. canescens; Bøtø, Nr. Tåstrup grusgrav. (Koch: Bøtø, fert. på >>San

elene<< i Korselitze skov). 
Dicranoweisia cirrata. (Dolktand) ; Gamevrå på sten, Borreby og Virket 

lyng, Tvede mose på Birk. 
Ceratodon purpu.reus (Horntand) ; m. alm. på jord, på træstammer v. Tve

degård og i Fribrødredalen. (Koch: m. alm.). 
Pleuridi.u.m subulatum (= Pl. altemi.folium) (Børsteblad) ; alm. (Koch: alm.) .  
Ditr-ichum pall-idwn (Hårtand) ; (?) Abildvig skov (meget sjælden art; 

best. usikker) . 
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Anisothecitnn varium (= An. mbrum) (Giatkapsel) ; alm. på fugtige strand
skrænter, vejshænter og bunden af gl. grusgrave. (Koch: alm. på fugtig 
bund). 

Dieranella heteroi1Wlla (Tvehorn); alm. på skrænter i skov. (Koch: tem. 
alm. i skove). 

D. cerviculata; Borreby lyng. (Koch: Lilholm i Vålse vig). 
Campylopus fragilis (Bredribbe) ; ViJ:ket lyng, Skøninge lyng. 
C. p irifomtis; Borreby lyng, Virket lyng, Tvede mose, SulJerup mose. 
D ierantun m ontanu·m (Kiøvtand); Virket lyng to steder på Birk. 
D. fuscescens; Virket lyng ved foden af en Birk. 
D. Bergeri (= D. intem1edium.); Virket lyng, Skøninge lyng, Tvede mose. 
D. scopariwn; alm. i skove og moser (Koch : alm. i skove og på Borreby 

lyng). 
D. Bonjeani ;  Virket lyng, Tvede mose (Koch: krat v .  Egebjerg, Hannenov, 

Honeby lyng). 
D. w1dulatum (� D. mgosum); Hannenov, Nr. Alslev skov, Tvede mose. 
D. nwjus; Hannenov, Abildvig, Don

.
nemose-øen. (Koch: Lindeskoven v. 

Nykøbing F.) .  
Leucobrymn glaucmn (Hvidmos) ; Hesnæs, Bøtø, Borreby lyng, Virket 

lyng, fert. i Skøninge lyng. (Koch: alm. fertil i Bjørup have). 
Paraleucobryum longifol-ium (Ribbeblad) ; Hestehoved, Abildvig, Sortsø 

strandskov. 
Fissidens bryoides (Rademos); alm. i skove. (Koch: meget alm.). 
F. vi.ridul-us; E ged, Oure og Skerne på stubmarker (sparsomt). 
F. exilis; Korselitze. (Koch: et par steder i Korselitze skov). 
F. osmundoides; Virket lyng, Fjenstrup lyng. 
F. tax·ifol-ius; alm. i skove, særlig på grøftekanter. (Koch: alm.) .  
F. adiantlwides; Pone, Tvede mose, Skørtinge lyng, Fjenshup lyng, Vir

ket lyng, Skjoldrup. (Koch: hat v. Egebjerg, mose v. Systofte). 
Weisia erispa (= To1tella er.) (Snoblad) ; Sortenshave på vejshænt. (Koch: 

Sdr. Kirkeby ved et gærde). 
vV. m.icrostoma (= T01tella mic.); Kongsnæs, Sortsø Hestehave, Skerne. 
,V, controversa (= T. vir·idula); Abildvig, »Arnevænget<< v. Sortsø. (Koch: 

alm. i hat og ved gærder). 
Barbula mwrvirostris (= Barb. mbella) (Skægtand) ;  h. h. på jord, Ravnse 

på et stråtag. (Koch: Ourupgård, Egebjerg og Korselitze). 
B. cyUndrica; Kongsnæs, Oure strand, Garnevrå, Hesnæs, Skjoldrup. 
B. fallax; tern. alm. på Nordfalster. (Koch: h. h . ) .  
B. fallax var. brevifolia; Abildvig. 
B. tophacea (= B. brevifol-ia); stranden neden for Hestehoved fyr, Ravnse 

strand på cementkumme v. artesisk brønd. 
B. Homsclwchiana; Næsgård på stengærde. 
B. convol·uta; tern. alm. især på lidt sandet bund, fertil i Nr. Tåstrup grus

grav, Torkilstrup i sandgrav og i Hannenav skov på gl. vej. 
B. ·nnguiculata; meget alm. (Koch: meget alm.). 
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Acaulon muUcwm (Stængelløs) ;  Carlsfeld, Oure, Garnevrå, Skerne på græs
marker. (Koch: krat v. Egebjerg). 

Phascu:m cuspidatum (=Ph. acaulon) (Dværgmos) ;  meget alm. (Koch: 
m. alm.) .  

Pottia DavalUana (Ægkapsel); O ure strandmark, Carlsfeld, Tvede gård, 
Fjenstrup, Nebøllegård v. Nr. Alslev, Torkildstrup. (Koch: Bjørup (på 
sand), Bellinge (på tørv)). 

P. i.ntermedia; meget alm. især på græsmarker. (Koch: meget alm.). 
P. tnmcata; tem. alm. på græsmarker. (Koch: m. alm.). 
P. lanceolata; Ome Mølle, Garnevrå, Grønsund, Nr. Tåstrup grusgrav,_ 

Ravnse, Skerne (på sand). (Koch : Sdr. Alslev (ler), Bjørup og Næsgård 
(sand)). 

P. Hei:m-ii; Skovby holme, Qure, Gedser (strandenge). (Koch: Strandeng 
v. Lindeskov). 

Pterygoneurwm ouatu:m (= Pt. pusillwn) (Vingeribbe) ; Garnevrå, Horreby, 
Skerne (i eller ved grusgrave). (Koch: h. h.). 

Aloina ·rigida (=A. stellata) (Aloemos) ; Nr. Tåstrup grusgrav, Ravnse 
pestgrav, to grusgrave v. Skerne (Syd f. Skerne sø og S. f. Gunslev kirke). 

A. alo-ides; v. >>Borre Knold« (v. Grønsund), Oure strandhotel og i Nr. 
Tåstrup grusgrav. 

Tortula mural-is (Snotand) ; alm. på mure o. lign. steder. (Koch: tem. alm.). 
T. su.bulata; alm. på jord, på træ i Skørringe alle. (Koch: m.  alm.). 
T. subulata var. lapidicola; Korselitze. 
T. papillosa; hyppig på træstammer i det fri især på vejtræer, men sjældent 

i større mængder, f. eks. Næsgård, Oure, Stubbekøbing, Maglebrænde, 
Skøninge, Gunslev, Ravnse strand. 

T. nwtica; Stubbekøbing anlæg og Virket by (begge steder på sten). (Koch : 
Horbelev, Sdr. Kirkeby (på sten), Horreby (dødt h·æ)). 

T. laeuipila; Oure, Maglebrænde, Gunslev, Ravnse sh·and, Vålse Vester
skov. (Koch : Sdr. Alslev, Sdr. Kirkeby). 

T. rural-is; alm. på stråtag og sand, sjælden på træstammer (Gunslev). 
(Koch: alm. fertil v .  Sdr. Kirkeby og »Nøjsomhed<< (på sten)). 

T. puluinata; Gunslev, Horreby. 
Encalypta vulgaris (= E .  ext-inctoria) (Klokkehætte); Eskilstrup kirkegårds

dige, Skerne grusgrave, Skovby holme, Grønsund og »Borre Knold«. 
(Koch: tem. alm. på stengærder) . 

E. streptocarpa (= E. contorta); Nr. Tåstrups grusgrav, Skjoldrup. 
Physcom.itriwn pyriforme (Pærekapsel) ; tem. alm. på fugtig jord. (Koch: 

almindelig). 
Ftmaria fascicularis (Sno børste) ; tem. alm. især på græsmarker. (Koch : 

alm.). 
F. hygromet-rica; alm. på åben bund (brandpletter, lossepladser o .  lign.). 

(Koch: alm.) .  
Ephemeru.m m'i.lwtissimum (Savblad) ; Oure på græsmark. 
Amblyodon dealbatus (Stumptand) ; Tvede mose på siden af gl. tørvegrav 

(sjælden). 
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Meesea triquetra (Langbørste) ; --7- (Koch: Borreby lyng) . 
Paludella. squarrosa (Vældmos) ; -;-. (Koch: Honeby lyng) . 
Splachnum am:pullacewn (Tykhals) ;  -;-. (Koch : Honeby lyng) . 
Bartram ia pom:iformis (Æblekapsel) ; strandbrink mellem Abildvig og 

Lodshus e. 
Philonotis fontmw (Skærmmos); Skerne østre grusgrav. (Koch : tem. alm. 

i kilder). 
Ph. calcarea; Tvede mose. (Koch: kilde i strandklinten mod Østersø). 
Leptobryum pyriforme (Tyndmos); Skøninge lyng, Tvede mose, Stubbe

købing anlæg. 
Webera n utans (= Pohlia nutans) (Langsvøb) ; alm. i skove og moser. 

(Koch: alm.) .  
W. nutans var. longiseta; Abildvig, Borreby lyng. (Koch: Korselitze skov 

og Honeby lyng). 
W. cruda (= Pohlia crudn); Nr. Alslev skov (ved en skovbæk). 
W. delicat·ula (= P. camea); Borreby grusgrav. (Koch: h. h.) .  
W. albicans (= P. alb.); Bøtøgå:rd, Abildvig, Skerne og Borreby grusgrave. 

(Koch: vandløb ved Bjørup Have). 
Bryum pendtdu.m (Tuemos); Carlsfeld, Stubbekøbing, Skerne, Tårup og 

HmTeby grusgrave, Hasselø nor ved banen. 
Br. ·inclinatum.; Fribrødredalen, Skeme østre grusgrav. 
B1·. cernu.u.m.; Tvede mose, Borreby grusgrav. (Koch : mose v. Egebjerg, 

vandløb i strandklint v. Østersøen). 
BT. pallens; Nr. Tåstrup-, Borreby- og Skeme østre grusgrav. 
Br. i-ntermedium; Borreby-, Tårup- og Skeme grusgrave. 
B·r. affine; Fribrødredalen, Hasselø nor v. banen. 
Br. b imum.; v. Virket sø, Hasselø nor, Nr. Alslev mose, Fjenstrup lyng. 

(Koch: alm. i tørvemoser). 

Br. DentTicosum; Hannerrov skov, Hasselø nor. (Koch: alm. i tørvemoser). 
BT. tu.Tbi.nat·wn; Tvede mose. (Koch: h. h.). 
Br. neodamense; Skørringe lyng. (Koch: mose v. Systofte). 
Br. erythrocarpwn; tern. alm. på græs- og stubmarker (kun steril) .. 

(Koch: h. h.) . 
Br. caespit-icium; alm. på tørre steder. (Koch: m. alm.) .  
BT. argentewn; m. alm., undertiden fertil. (Koch: alm. fert. på stengærde 

v. Omupgård). 
Br. bicolor; Abildvig, Gamevrå, Carlsfeld, Stubbekøbing. (Koch: Egebjerg, 

Bjørup, »Nøjsomhed«). 
Br. capillare; alm. på jord og træstammer. (Koch: tem. alm.) .  
Br. elegans; Skørringe alle (på Elm). 
Rhodobrywn rosewn (Rosetmos); -;-. (Koch: alm. på sandjord). 
Mni.u.m hom'!lm (Stjernemos); alm. i skove og moser. (Koch : alm.) .  
M. stel/m·e; Nr. Alslev skov, Skjoldrup ved skovbæk 
M. langirastre ( = M. rostratmn) ; Pomle. (Koch : Korselitze skov, Sdr. Kir

keby Vænger). 
M. cu�pidat·um (= silvaticum); Abildvig, Borreby. (Koch: alm.). 
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M. affine (= cuspidatum Neck); Oure strand, Stubbekøbing m. fl. steder. 
(Koch: alm. i enge). 

M. rugicum (M. cusp. var. ela.tum) ; Tvede mose, SulJerup mose, Pone. 
M. Seligeri; Tvede mose, Porre krat. 
M. tmdttlatum; alm. fertil ved Hestehoved. (Koch: alm. fertil i Korselitze 

skov). 
M. punctatum; Nr. Alslev skov, Skjoldrup v. »Sadelmagenenden«. 
M. pseudopunctatmn; Tvede mose. 
Cinclidium stygium (Gitterkuppel) ;  Tvede mose. 
Aula.comnium palustre (= Gymnocybe p.) (Nøgenhoved) ; alm. i moser og 

kær. (Koch: Horreby lyng i stor mængde). 
A. androgynwn; Virket lyng, Skjørringe lyng, Fjenstrup lyng, SulJerup 

mose, Hannenav skov, Orenæs, Abildvig, Moseby, Hestehoved. (Koch: 
h. h. fertil i Horreby lyng). 

Tetra.phis pellucida. (= Georgia pel.) (Firetand) ; Honeby og Virket lyng 
(fertil). (Koch: Honeby lyng). 

Atrichum undulattun (Cathari.naea. und.) (Kattinemos) ; alm. i skove. (Koch: 
meget almindelig). 

Pogonatum aloides Hedw. (= P. twmun Møller) (Urnekapsel) ; -;- (Koch: 
gærde ved Idestrup). 

P. natmm Hedw. (= P. polytl'ichoides Brockm.) ; -;- (Koch: alm. på sand). 
Polytrichmn gracile (Jomfruhår) ; Honeby lyng, Skørringe lyng, Sullemp 

mose, Tvede mose. (Koch: Honeby lyng). 
P. fol'lnosum (= P. attenua.tus) ; alm. i skove. (Koch: alm. i skove). 
P. piliferum; alm. på sand (grusgrave o. l. steder). (Koch: alm. på sand). 
P. juniperinu.m; Grønsund, Abildvig, Fjenstrup, Hannenov. (Koch: alm. 

i skove). 
P. strictum; Tvede mose, Virket lyng. (Koch: Horreby lyng). 
P. comrmme;  Bøtø, Virket lyng, Hannenav skov. 

Enkelte af Kochs lokaliteter har det ikke været mig muligt at 
finde. Det ofte nævnte krat ved Egebjerg, der har været et af de 
på sjældnere mosser rigeste lokaliteter, er ryddet før 1882, da 
supplementet til Kochs fortegnelse udkom. Det samme gælder 
for en del også for andre nævnte lokaliteter, som stengærder og 
»Stor sten« ved Ourupgård. Den et par gange nævnte »LillesØ<< i 
Korselitze skov har jeg ikke kunnet identificere, måske er det den 
nuværende Donnemose. Koch tager også Korselitze skov i en 
mere omfattende betydning end jeg, nemlig fomden skovene 
omkring Korselitze også det, vi nu kalder Østerskoven og Mel
lemskov, med andre ord hele skovkomplekset fra Næsgård til 
Tromnæs. Mit Korselitze skov omfatter kun skoven mellem 
Tromnæs, Tunderup og Bellinge. 
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Fra foreningens arbejdsmark 2. 

Til venstre ses den pedaltrukne chris-craft, der fører nogle af foreningens 
medlemmer over til Borgø i Maribo sø på ekskursionen i 1955. 

Billedet til højre viser ringmærkning af flagermus fundet på Priorskov i 
marts 1954. Personeme er fra venstre: vægter Lindhard Hansen, overlærer 

F. H. Møller og fm Girly Knudsen. 

Ornithologisk ekskursion til Borgø i 1955. Personerne er fra venstre: lektor 
Aa. Kappelgaard, vægter Lindhard Hansen, inspektør G. Dybkjær, O. Kap

pelgaard, fru G. Dybkjær, trafikkontrollør H. A. Petersen. 
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Sommerfugle på Lolland-Falster. 

Lidt om indsamlingsarbejdet og omtale af en 

interessant lokalitet. 

Af E. Pyndt. 
(Kildegnnrdsvej 3, Nykøbing F.). 

Siden afd. lærer Laurids JØrgensen, Strandby på Lolland, i 
F. og F. 1913 udgav sin: » Fortegnelse over Lolland-Falsters stor
sommerfugle«,  foreligger der ikke nogen senere samlet for
tegnelse af denne art. Der er naturligvis siden samlet meget -
og man kan vist godt sige mere energisk end i andre dele af 
landet - på vor Øgruppe, og dette i forbindelse med forbedrede 
fangstmetoder - især de senere års fangst med ultraviolette 
lamper, der faktisk har revolutioneret vore begreber om arternes 
forekomst, har bevirket, at vort kendskab til Lolland-Falsters 
sommerfuglefauna er betydeligt forøget siden da. Det kmme 
derfor ved denne lejlighed være fristende at udarbejde en fuld
stændig fortegnelse derover, men en sådan ville sprænge dette 
skrifts rammer, desuden ville en sådan fortegnelse ret hurtigt -
p. gr. af ovennævnte fangstmetode - være forældet, og - selv 
om det kan lyde mærkeligt - er vort område endnu ikke tilstræk
keligt undersøgt m. h. til sommerfugle. Det drejer sig særligt om 
den del af Lolland, der ligger vest for en linie fra Maribo til 
Rødby. Egnen omkring :tvlaribo er godt undersøgt, men fra det 
Øvrige 01nråde foreligger kun sparsmmne meddelelser, hvilket 
i første instans skyldes, at der ikke, siden tandlæge Madelung 
fra ca. 1910-1920 boede i og samlede omkring Nakskov, har 
været nogen bosiddende samler i dette område. 

På den tid, da Laurids Jørgensen virkede som lærer i Strandby 
skole på Sydlolland, fra 1897-1932, og ivrigt - især i den første 
tid - samlede sommerfugle i omegnen, var befordringsmidlerne 
jo ikke så gode, og ekskursionerne måtte da foregå til de nærlig
gende lokaliteter, hvad også hans fortegnelse bærer vidnesbyrd 
om, navne som Keldskov, Bremersvold, Høvænge, Paddeskov, 
Brundragene er kendte navne fra Kløckers bøger om sommer
fugle i serien : Danmarks Fauna. På Laurids Jørgensens tid var 
indsamlingen af sommerfugle inde i en opgangsperiode. Før 
hans tid var dette arbejde kun sporadisk, men flere samlere for
tjener at nævnes i den forbindelse. 

Den, der arbejder med mieros og denned med C. S. Larsens 
microsfortegnelse, vil gang på gang støde på navnet: Benzon 
(Klækkehuset i Nykøbing F. ) .  Denne Benzon er købmand Edv. 
Benzon, der fra 1843-1875 boede i NykØbing F. Han var meget 
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interesseret i sommerfugle, og hans forbindelse med sin gamle 
lærer - den senere professor i zoologi J. C. Schiødte - resul
terede i, at denne og andre entomologer var hyppige gæster i 
Benzons hjem, og et energisk indsamlingsarbejde var resultatet 
heraf. Edv. Benzon etablerede ikke selv nogen samling, men alt 
gik til Schiødte og dermed til Zoologisk Museum. 

To andre navne, der også hyppigt træffes med tilknytning til 
Lolland-Falster i de ældre sommerfugleværker, er Dohlmann og 
Viale. Viale var Dohlmanns svoger og boede ved Guldborgsund, 
og under besøg hos denne samlede de i omegnen af hans bopæl. 
I årene 1910-1920 blev der samlet en del i Nakskov og omegn af . 
den der bosiddende tandlæge Hjalmar Madelung, der desværre 
i 1920 forlod Nakskov og rejste til Canada, men i den tid, han 
samlede her, nåede han at konstatere mange gode arter fra den 
del af Lolland. 

I årene 1900-1920 nåede indsamlingsarbejdet et maksimum, 
idet flere af vore bedste samlere på dette tidspunkt for kortere 
eller længere tid var bosat på vor Øgruppe. Jeg har flere gange 
nævnt lærer Laurids JØrgensen, Strandby, desuden skovrider 
Iversen, Keldskov; det var ikke langt fra Sb·andby, og dette re
sulterede i et nært samarbejde mellem disse. - I 1909 kom H .  P. 
S. Sønderup til Maribo som lærer ved Maribo borger- og real
skole og virkede der i mange år. Sønderup samlede ivrigt som
merfugle i ��Iaribos omegn og andre steder på Lolland-Falster, 
bl. a. meget på Bøtø og ved Gedser og Alstrup på Falster, hvor 
han havde familie. Senere blev hans interesse mere fanget af 
mieros og i forbindelse dermed minerende insekter, inden for 
hvilket han udførte et kæmpearbejde, hvis resultater han før sin 
død nåede at nedfælde i sit værk: Fortegnelse over de danske 
Miner (Hyponomer) 1949. Men talrige artikler i forskellige tids
skrifter vidner om hans store indsats m. h. t. fund af sommerfugle 
på Lolland-Falster. - Samtidig samlede to unge mænd ivtigt 
sommerfugle på Knuthenborg gods, det var forsteleverne Ma
gius og den senere for dansk lepidopterologi så betydnings
fulde C. S. Larsen. 

Efterhånden som disse samlere døde eller forlod Lolland-Fal
ster, gik indsamlingsarbejdet i stå for en tid. Først i 30-erne be
gyndte der at komme gang i det igen, og især efter krigen er der 
foregået et meget intensivt indsamlingsarbejde på dette område, 
især af udenø's samlere, et arbejde, der har resulteret i, at Lol
land-Falster i sommerfuglemæssig henseende hører blandt de 
områder i vort land, der er bedst undersØgt og hvad artsantal 
angår ligger blandt de hØjeste, og vi har haft den glæde, at 
mange af de arter, der er fundet som nye for Danmark, siden 
Kløckers bøger udkom, er fundet første gang på Lolland-Falster, 
og mange lokaliteter - Bøtø, Mellemskoven, Hannenov, Horre-
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by-Lyng, Hamborgskoven, Roden Skov - er blevet klassiske, 
kendt og sØgt af mange samlere. 

Horreby Lyng, 1957. 
(Henning Petersen fot.) 

Vor Øgruppe er meget rig på skove, men b·ods disse og den 
stærke opdyrkning af den gode jord hernede har vi dog råd til at 
have nogle områder, der i det store og hele ligger hen i naturtil
stand, omend tidens krav også her h·ænger sig mere og mere på. 
Et af disse områder er Horreby Lyng på Falster, en lokalitet der 
er så forskellig fra vor Øgruppes Øvrige natur, at den bl. a. m. h .  t. 
sommerfugle byder på en del arter, som vi ikke - eller kun spar
somt - træffer andre steder på Lolland-Falster. 

Som navnet siger, ligger lokaliteten ved landsbyen Horreby 
midt på Falster, ca. l km Øst og syd for denne. Man ser den ikke 
meget fra landevejen, og selv mange hernede aner ikke, at der 
her ligger et stykke natur, der kan få een til at føle sig hensat til 
en anden verden. Fra Horreby drejer en vej til højre, og ad denne 
kommer man lige dertil. - Horreby Lyng er en stor højmose, til
hørende dels det Classenske fideikommis, dels forskellige lods
ejere. Jorden er fin tØrvejord, og gennem tiderne er der skåret en 
masse tØrv, ikke mindst under krigen, men efter denne er pro
duktionen faldet til et minimum. På flere af de gamle læggeplad
ser er nu plantet gran af forskellig slags, og mange tørvegrave 
gror efterhånden til og danner nye lokaliteter. 

Den overvejende b·ævækst er birk og forskellige arter pil, men 
også tørstetræ, bævreasp, el og skovfyr er hyppig, enkelte steder 
en del vrietorn, rØn, eg og forskellige buske. Blandt den øvrige 
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plantevækst er lyngen ( Calluna vulgaris) dominerende i en sådan 
grad, at den har givet lokaliteten navn. Lyngen er jo ikke nogen 
hyppig plante hernede, men her trives den i en sådan frodighed, 
at man føler sig hensat til Jyllands heder. I dens følge er revling, 
tranebær og enkelte steder tyttebær for at nævne nogle af de 
karakteristiske planter her. Tørvegravene er rigt bevoksede med 
begge arter dunhammer, nogle steder tagrØr, forskellige arter 
star og kæruld samt mange andre planter. - Det har da også vist 
sig, at mange af de sommerfuglearter, hvis larver er knyttet til en 
plantevækst af den art, som vi finder på Horreby Lyng" har 
fundet livsbetingelser her, hvor der er fred og ro. 

Man skylder Horreby Lyng straks at nævne, at den huser vor 
måske mest interessante art, nemlig den smukke dagsmmnedugl 
Heades dispar rutilus Wernb. Den blev fundet her første gang af 
lærer Nymann, Moseby, i 1935 og anmeldt i F. og F. i 1937. -
Horreby Lyng er det eneste sted i hele Norden, hvor denne art 
findes. Fra England er den kendt fra gammel tid, men nu uddød. 
Fra vore sydlige nabolande i få fund fra Holland og fra MeckJen
burg til Polen, så vi har grund til at være stolte af denne art. Om 
arten fortsat vil h·ives der, er et spØrgsmål. Larvens foderplante, 
vandskræppe, er der nok af, men det synes, som om arten er ved 
at forsvinde. - En art, der også synes at forsvinde herfra, er den 
store smukke svalehale (P. machaon L.) .  Da jeg som dreng sam
lede herude, var den almindelig. Siden jeg i 1946 kom tilbage til 
Falster, har jeg ikke set den. Blandt andre dagsommedugle kan 
nævnes perlemorsfuglen Brenth:is 'ino Rott., der er alm. her, lige
ledes randøjen, Coenonympha tull-ia Muller (tiphon), den store 
ræv, Vanessa polychloros L. Tidligere sås ofte sørgekåben, Va
nessa æntiopa L., i selskab med denne og andre dagsommerfugle 
sugende på svedende birkeh·æer, men også denne synes at være 
blevet sjældnere. Det må også nævnes, at vor forholdsvis nye art, 
Hetempterus morpheus Pall., en enkelt gang er taget her. Knyt
tet til tranebær er blåfuglen, Lycaena optilete Knoch., og denne 
lille, smukke, violblå dagsommerfugl er heller ikke sjælden visse 
steder på Horreby Lyng. Typisk for Birkemosen er den smukke, 
brune Strymon p1·u:ni L. med grØn underside, der gØr den næsten 
usynlig, når den sidder på et grØnt blad. Om foråret tumler den 
lille, smukke bredpand e, H esperia mal-vae L., sig mellem blom
sterne, tidligere ofte i selskab med pletvingen, MeUtaea cinxia 
L., men også denne sidste art synes forsvundet herfra. 

Med lyngen som dominerende plante træffer vi en del af de 
arter sommerfugle, der er knyttet hertil, den også her alm. lyng
måler, Ematu:rga atomaria L., de to almindelige lyngugler, Rhy
acia strigula Thbg. og Anarta myrtilli L., den første om natten, 
den anden når den om dagen i solskirmet i stærk flugt flyver over 
lyngen. Om efteråret bankes deres smukke larver let af lyng-
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buskene, og hvis man er heldig den smukke, i lyngens brune 
farver varierende småsommerfugl, Acle1'is m.ixtana Hb., en art 
jeg hernede kun har fundet på denne lokalitet. Endvidere de to 
målere EupUhecia nanata Hb. og goossensiata Mab. 

Vender vi os mod tØrvegravene med deres bevoksning, da fin
der vi de fleste af de arter, der er knyttet hertil, mange af vore 
»rØrdyr« .  Blandt de bedste er Archanam clissoluta Fr., gemini
puncta Hw. og sparganU Esp., Nonagria maritima Tauch., fra 
kærulden Oligia hawo1'thii Curt. Her på disse fugtige områder 
er også de 3 af vore Apamea-arter alm. ,  nemlig oculea L., lucens 
Fr. og fucosa Fr.; de b·æffes om aftenen i antal sugende på dug
våde græssb·å i selskab med mange andre arter. Enkelte gange 
har jeg taget den hernede sjældne lille noctuide, Hypenodes 
costmestrigalis Stdgr., på lyslokning, fomden der naturligvis 
kommer mange andre mere eller mindre sjældne arter. Således 
er mange af vore notadontider ikke sjældne her, og i fjor lykke
des det mig, sammen med min samleven, gartner Kaj Chlistof
fersen, her at konstatere forekomsten af Odontosia carmelita 
Esp., en art der hernede kun er kendt fra Hannenov og Virket 
Lyng. - En anden art, hvis navn er knyttet til Borreby Lyng, er 
den lille måler Acidalia corrivalæl'ia Kretschm., som første gang i 
Danmark blev fundet her af Kaj Pedersen, Horbelev, i 1938. Den 
findes her endnu og vistnok kun på det ene sted, hvor den først 
blev taget. Senere er taget et enkelt stk. i Hannenav af biskop 
Hoffmeyer. - Som eneste sted - hidtil - på Lolland-Falster 
b·æffer vi også her den ene af vore penselspindere, Orgu·ia e1'i
cae Germ. Den blev første gang fundet af Hoffmeyer, selv har 
jeg fundet larver og klækket disse. Også denne holder til lyngen 
som næringsplante. 

Blandt vore spindere b·æffer vi om dagen egespinderens (La
sioca:mpa qtte1'qtts L.) hanner i deres vilde jagt efter de ved jor
den siddende hunner, endvidere fyrrespinderen, Denclrolinnts 
pin·i L., den store Gastropacha quercifolia L. samt mange af vore 
mere almindelige arter. Blandt vore "bjØrnespindere« må næv
nes, at en typisk art for en sådan lokalitet, nemlig den smukke, 
rØdrandet bjØrn (Diacrisia sann·io L.)  ikke er sjælden her, lige
ledes den ualmindelig smukke, grønne, metalglinsende Procris 
statices L., der hyppig b·æffes i solskinnet på blomstrende tidsler. 

Af vore ugler (Noctuidae) har jeg allerede nævnt en del, men 
flere af de sjældnere fortjener også at nævnes, således Acronucta 
lepo'l'ina L. i den sjældne, helt hvide nomiriatfonn, Aplecta tineta 
Bral1m., Cloantha solidaginis Hb., Ipimorpha. retusa L. og sub
tusa. F., Erastria deceptor·ia Sc. og ve·nustula Hb. Det blå or
densbånd, Ca.toca.la fraxin·i L., er ikke sjælden visse steder, og i 
de senere år er vor nye art, Maclopa saiica.Us Schiff., taget her, 
også et fornemt fund. 
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Blandt vore målere (Geometridae) b·æffer vi tidligt om foråret 
- allerede sidst i marts - den smukke Brephos parthenias L. 
flyvende i solskinnet omkring birkene, på hvilke dens larver 
lever. Knyttet til birken er også den store, grØnne »birkemåler« , 
Geometra papilionm·ia L., den er alm. her, ligeledes Cosymbia 
pendularia Cl. Ikke sjælden er den lille, smukke, i gult og rØdt 
flammende måler Sten·ha muricata Hfn. Blandt vore Lobopho
ra-arter må nævnes viretata Hb., der træffes flere steder her, 
Scotosia transversata Hfn. (dwmnata Schiff.), Lygris testata L. 
er typisk for lokaliteten. Blandt vore bedste Cidaria-arter her er 
saggitata F. og rubidata F. Alle vore Macm·ia-arter findes her, 
ligeledes begge vore Epione-arter. Blandt vore Ennomos er den 
fornemste autumnaria Wernb. ,  som jeg flere gange har taget her, 
medens den endnu var en stor sjældenhed, og for at slutte, vor 
alm. fyrremåler, B upalus piniarius L., der også her hører med i 
billedet af denne lokalitet. 

Lad mig da slutte denne skildring af Horreby Lyng med håbet 
om, at vi må få lov til at bevare dette smukke stykke natur til 
gavn og glæde for alle naturinteresserede. 
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Fuglene sydligst i Danmark. 

Af Lindhard Hansen 
(Krenkerup, Snxkjobing). 

Skønt Danmark ikke rummer de meget store kontraster som 
egentlige bjerge, ørkner eller urskove, så er livsbetingelserne 
dog så forskellige fra Lollands frodige marker og løvskove til 
Jyllands heder og klitter, og fra Smålandshavets dyndede vige til 
Vesterhavets brændingskyst, at det falder naturligt at give disse 
forhold skylden for de variationer i fuglebestanden, man jo let 
ser, der er fra egn til egn. 

Men selv om Danmark kun er et lille land, er afstandene dog 
store nok til, at vor fugleverden også har geografisk betingede 
forskelle. Når jeg i anledning af N a t u r h i s t o r i s k F o r 
e n i n g f o r L o 11  a n d - F a l s t e r s 50-års jubilæum skulle 
fortælle lidt om fuglene i denne vor sydligste landsdel, fandt 
jeg det naturligt at beskæftige mig netop med de geografisk 
betingede forskelle, der er mellem fuglebestanden her og i det 
Øvrige Danmark. 

Sommerens fugle. 

De fleste ved, at vil man høre nattergalen, Luscinia luscinia. 
(L.), rigtig udfolde sig, skal man sydpå. Intet sted i Danmark 
er der flere nattergale end i Lolland-Falsters egeskove, mose
krat og herregårdsparker. Allerede når man kommer lidt op i 
Østjylland er nattergalebestanden tynd, og nord for Limfjorden 
skal man være meget heldig for at få en enkelt at høre. Og så er 
nattergalen endda ikke det helt typiske eksempel på en sydlig 
art. Dens udbredelsesområde ligger nemlig i forhold til Dan
mark mere Østlig end sydlig, og Østpå forløber dens grænse langt 
nordligere end her. 

Det er et betydeligt antal fuglearter, hvis yngleoml'ådes nord
grænse går gennem Danmark eller så nær nord eller nordøst 
herfor, at man kan konstatere en stØrre bestand i vor landsdel 
end i det Øvrige Danmark. Nu er det jo ikke så ligetil at foretage 
en tælling af fugle, men fra de senere år har man dog optællinger 
eller i hvert fald oversigter, der viser, at 1 l 5 af Danmarks kolo
nier af sortterner, Chlidonias n. niger (L.), 1 l 6 af de gråstrubede 
lappedykkere, Podiceps g. g1'iseigena (Bodd.) ,  118 af fiskehej
rerne, Anlea c. cinerea L. og 1 l 9 af knopsvanerne, C y gnus olor 
(Gm.), findes på Lolland-Falster, hvis areal kun er 112 4 af hele 
landets. 

Om de Øvrige fugle må man nøjes med at skønne, men i mange 
tilfælde er forskellen meget iØjnefaldende. 
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Rødhovedet and, Netta m.fi.na, o .  (Osw. Brinch fot.) 

Rødhovedet and, Netta 1·ufina (Pall.), har fundet sig en for
træffelig yngleplads i Nakskov Indedjord, og herfra har få par 
fundet frem til andre lokaliteter på Sydlolland; men andre steder 
i Danmark yngler den ikke, og den er overhovedet kun buffet 
få gange der. Pirolen, Oriolus o. oriolus (L)., findes kun fåtallig 
uden for Lolland-Falster og det sydligste Jylland. Sortkragen, 
ConJus c. comne L., er fra sit yngleområde i Vesteuropa h·ængt 
op i Sønde1iylland, men også her på Lolland er der så mange, 
at bestanden af ynglefugle ved Lungholm og Vindeholme består 
af omh·ent lige mange sortkrager og gråkrager, Corvus corone 
cornix L., og overalt i landsdelen h·æffer man nu i hvert fald 
enkelte sortkrager. 

Sorthalset lappedykker, Pocli.ceps 'I'L n·igricolUs Br., har et af 
sine bedste tilholdssteder i Nakskov Inderfjord, og nogle få par 
yngler flere steder. FØr mellemskarven, Phalacrocorax carbo 
si.nensis (Shavv & Nodd. )  i 1938 begyndte at yngle i Danmark, 
holdt den i stort antal til i Smålandshavet, Nakskov Fjord m. fl. 
steder, og siden 1949 har der været en stor koloni ved Alholm. 
Så vidt mig bekendt kendes ingen sikre forekomster af ynglen 
af knarand, Anas strepera L., fra det Øvrige Danmark, men i 
Nakskov Inderfjord er reden fundet, og i de senere år er her set 
2-3 par, ligesom arten er set i yngletiden i Maribo Søndersø. 
Lille dompap, Pyrrhula p. mhwr Br., er kun fåtallig ynglefugl 
i Danmark, men her har jeg h·uffet den i yngletiden på adskillige 
lokaliteter og et enkelt sted en halv snes år i h·æk. 

Lille lappedykker, Podiceps 1'. ruficollis (Pall . ) ,  taffeland, 
Aythya ferina. (L.), rØrhøg, Circus a. aeruginosus (L.), stor kob-
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bersneppe, Limosa l. Umosa (L.), klyde, Recuroirostra a. avosetta 
L., slømgle, Tyto alba guttata (Br.), husrødstjert, Phoen·icunts 
ochnwos gibraltariensis (Gm.), græshoppesanger, Locustella n. 
na.evia (Bodel.), drosselrørsanger, Acrocephalus a. a:mndinaceus 
(L.), kærsanger, Acrocephalus palustris (Bechst.), høgesanger, 
Sylvia nisoria (Bechst.), kærnebider, Coccothraustes c. cocco
thraustes (L.), stillits, Gæreluelis c. carcluel-is (L.) og bomlærke, 
Emberiza c. calanclm L., forekommer også alle forholdsvis hyp
pigt her. 

- Visse fugle, der indvandrer sydfra, synes at omgå Østersøen, 
således at de først indfinder sig i det sydlige Jylland og senere 
breder sig mod øst over Fyn, hvorfor de sent kommer til Lolland
Falster til trods for, at der er en ret tæt bestand lige syd for. 
Sydlig gransanger, Phylloscopus c. collybita (Vieill . ) ,  har alle
rede i mange år ynglet i SydØstjylland, men først efter 1953 har 
jeg hvert år b:uffet den her i yngletiden, og den er endnu ikke 
mere fastboende, end at den hve1t år træffes på nye lokaliteter. 
Sydlig topmejse, Parus cristatus m:itratus Br., er endnu ikke 
nået længere end til Fyn, og der kendes endnu ikke et eneste 
fund fra vor landsdel. Kirkeuglen, Athene n. noctua (Scop.), 
hører måske til samme kategori; den er nået hertil et par gange. 

En del arter, der yngler syd for Danmark, b·æffes her på for
længet forårstræk og kan lejlighedsvis yngle. Således ynglede 
gulilisken, Serinus canaria serinus (L.), i 1955 ved Nakskov, og 
lille fluesnapper, Siphia p. parva (Bechst. ) ,  blev iagttaget syn
gende ved Lungholm 1950. 

Vandsanger, Acrocephalus paludicola (Vieill . ), er b·uffet her 
flere gange, og det er muligt, den har ynglet. Dmimod kendes 
kun enkelte fund af rødtoppet fuglekonge, Regu.Z.us i. ignica:pil
lus (Temm.), og sortsh·ubet bynkefugl, Saxicola to·rquata. rub-i
cola (L.), men før eller senere vil de sikkert blive fundet ved 
rede. Aftenfalken, Falco v. vespe·ttintts L., er hciffet her under 
forhold, der kunne have betinget ynglen, og et par år i h·æk sås 
den i august. De havørne, Ha.Ua.etus albicilla. (L.), der i nyeste 
tid er begyndt at yngle i Danmark, er formentlig kommet fra 
Holsten, hvor bestanden i de senere år er tiltaget betydeligt. Det 
var et drilagtigt tilfælde, at det første par skulle slå sig ned i 
Sydsjælland, men i 1957 fik Lolland også sin havørnerede efter 
at have haft oversomrende havørne i flere år. 

Af og til får Danmark besøg af sh·ejfere af arter, der hører 
hjemme langt mod syd eller sydØst. Men om en grib, skrigeØrn, 
h·appe, braksvale e. l .  efter at have fløjet 1000 km slår sig ned på 
Lolland-Falster eller fortsætter endnu 100 lan er jo ganske til
fældigt, så jeg regner det for en appelsin i hHbanen, når jeg 
den 3. juni 1957 h·af en rØd1ygget svale, I-Unmdo dau1·ica. ntfula 
Temm., ved SaxkjØbing. 
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Yngleområdets sydgrænse forløber hos nogle arter så nær syd 
for Danmark, at det på Lolland-Falster mærkes ved at bestan
den er forholdsvis m i n d r e end andre steder i landet. Nm·dsØ
tejst, Cepphtts grylle atlanUs Sal., yngler slet ikke i vor landsdel, 
og selv i vintertiden er den kun en fåtallig gæst. Stenvender, 
Arenaria i. interpres (L.), har formentlig sin allersydligste yngle
plads ved Lollands sydkyst, hvor jeg har fundet yngel på TjØrne
holm og iagttaget arten i yngletiden på Albuen. Ederfugl, So
materia 1n. mollissima (L.), yngler jo i Vadehavet, men ellers 
næppe sydligere end på VejrØ, der er Maribo amts nordligste 
del. Sydlig ryle, Ca.lidris alpina schinzi-i (Br.), er her langt fra 
nogen almindelig ynglefugl; det er sjældent at træffe mere end 
et enkelt ynglepar selv på gode strandenge. Gråkragen har sin 
sydvestgrænse så nær, at det ved siden af en meget hårdhændet 
forfølgelse er medvirkende til, at arten kun findes ret fåtallig 
ynglende. Toppet skallesluger, Mergus sen·ator L., er også nær 
sin sydgrænse, men d e n finder så gunstige vilkår ved vore 
lavvandede farvande med mange småØer, at den alligevel er 
såre almindelig. 

Vinterens fugle. 

Også vinterens fuglebestand præges af Lolland-Falsters syd
lige beliggenhed i forhold til det øvrige Danmark En hel del 
fuglearter, som har deres vinternordgrænse nær nord-nordøst 
for eller gennem Danmark, ses her i stØrre tal end andre steder. 
Dette gælder især en del rovfugle: musvåge, Buteo b. buteo (L.), 
spurvehøg, Accipiter n. nisus (L.), havørn, blå kærhøg, Circus c. 
cyaneus (L.), og tårnfalk, Falco t. tinnunculus L. 

Sanglærken, Alauda a. arvensis L., overvintrer almindeligt 
hvert år, og ringduer, Colurnba p. palumbus, overvintrer ofte i 
meget store flokke, mens de enkelte vintre trækker helt bort. 
Af småfugle kan nævnes som særlig hyppige: rødhals, Erithacus 
r. rubecula (L.), og jernspurv, Frunella rn. rnodularis (L.), mens 
engpiber, Anthus pratensis (L.), og rørspurv, Ernberiza s. schoe
niclus (L.), ses knapt så ofte. 

Mange ænder, taffelænder, Aythya fe·rina (L.), krikænder, 
Anas c. crecca L., og pibeænder, Anas penelope L., forsØger at 
overvintre her, men bliver vinteren streng, må de med få und
tagelser trække bort. Lille skallesluger, Mergus albellus L., kan 
ses i et antal af indtil 100 i Maribosøerne om vinteren, og det 
overgås næppe noget andet sted i Danmark; men som oftest 
tvinger isen dem ud på sb·anden og måske helt bort fra egnen. 

Nogle fiskehejrer, Ardea c. C'inerea L., dobbeltbekkasiner, 
GalUnago g. galUnago (L.), og skovsnepper, Scolopax 1"Usticola 
L., overvintrer hvert år - eller omkommer under forsøg derpå. 
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En del vadere, som kan klare at overvintre allerede i Vade
havet, forsøger sig også her, men de bliver næsten altid tvunget 
bort af kulde, selvom de kan holde stand til ind i januar. Det er 
strandskade, H aematopus o. astralegus L., vibe, V aneZZ.us vanel
lus (L.), strandhjejle, Sq·uatamla squtarola (L.), hjejle, Pluvialis 
ap1'icaria (L.), stor regnspove, Numenius a. arquata (L.), og ryle. 

De enkelte klirer, der undertiden ses i begyndelsen af vin
teren, er sikkert syge eller sårede bortset fra rødbenene. Almin
delig rødben, Tringa t. totanus (L.), trækker meget tidlig bort, 
men ud på efteråret er der de senere år kommet en del islandske 
rØdben, Tringa totanus robusta (Schiøler), og de bliver her, til 
isen fordriver dem. 

En særstilling indtager dværgmågen, Larus minutus Pall . ,  
idet en del individer sikkert tilbringer vinteren ude i den vest
lige del af ØstersØen; jeg kender flere vinterfund fra vore kyster. 

Nogle få arter har vintersydgrænse så nær, at de på Lolland
Falster er særlig f å t a 11 i g e. Men for disse gælder det, at der 
alligevel sker en vis ophobning, idet man må formode, at en del 
individer vel har trækdrift nok til at bringe dem hertil, men ikke 
nok til at få dem til at vove sig ud over Østersøen. Det er således 
ikke tilfældigt, at langt de fleste iagttagelser af snespurv, Plec
tmphenax n. nivalis (L.), fra vor landsdel stammer fra sydkysten. 
Til denne gruppe regner jeg også vandstær, Ginelus c. cinelus 
(L.), og kongeøm, Aquila c. ch1·ysaetos (L.) . 

Gravanden, Tadorna tadoma (L.), trækker normalt meget tid
ligt bort, mange allerede i juli, og jeg har aldrig set arten forsøge 
overvintring; men i stedet ankommer de første på forårstræk 
meget tidligt, hvis vejret er mildt først på vinteren. I et enkelt 
tilfælde har jeg konstateret ankomst af et større antal allerede 
sidst i december. 

Trækgæs ter. 

Den omstændighed, at fuglene under trækket i nogen grad 
følger visse ledelinier, oftest kysterne, betinger, at trækgæsterne 
har en meget ujævn fordeling. 

De mod sydvest trækkende landfugle fra Nordrusland, Fin
land og Sverige samles for en stor del ved Sveriges sydvestligste 
hjørne, Falsterbo, og derfra flyver de over til Danmark. Her 
spredes trækket atter noget, men langt de fleste af falsterbo
fuglene passerer dog Lolland-Falster. Det er navnlig rovfugle, 
duer og finker, man lægger mærke til, fordi de trækker om 
dagen. 

Hvepsevåger, Pernis a. apivoms (L.), musvåger og spurvehøge 
passerer på efterårstrækket i uhyre mængder, på gode trækdage 
i tusindvis. De flyver oftest ind over den Østlige del af nord-
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kysten, mens nelflyvningen finder sted overalt fra Gedser Odde 
til Nakskov Fjord, men dog absolut hyppigst mellem Hyllehog 
og Rødbyhavn. Også fiskeørn, Pandion h. haliaetus (L.) ,  havørn, 
rØd glente, Milaus m. milmts (L.) , blå kærhøg og lærkefalk, 
Falco s. subbuteo L., følger denne rute, men de ses naturligvis 
i langt mindre tal. Tårnfalk, vandrefalk, Falco p. peregrinus 
Tunst. og dværgfalk, Falco colwnbarius aesalon Tunst., synes 
ikke at være just så bundne til denne m te. 

Mange hulduer, Columba o. oenas L.,  og ringduer hækker 
her hen over, men de raster næsten udelukkende nær sydkysten. 
Især i skovene ved Vindeholme er der gennem hele efterårs
trækperioden en masse rastende duer. 

Når man har opmærksomheden henvendt på det, ses det let, 
at mange af de sydvesttrækkende småfugle, der h·ækker om nat
ten, gØr ophold her. Visse dage kan det vrimle med løvsangere, 
Phylloscopus trochiltts (L.), rødstjerte, Phoenicurus p. phoeni
ctt·ws (L.), rødhalse og drosler, men det er dog især de helt eller 
delvis dagh·ækkende arter, man lægger mærke til, som lærker, 
engpipere, bogfinker, Fringilla c. coelebs L., kvækerfinker, F1·in
gilla montifringilla L., grønsiskener, eanluelis spinus (L.) , torn
irisker, CardueUs c. cannabina (L.) ,  og vipstjerter. 

Det er interessant at bemærke forskellen i hvid vipstjmts, 
Motacilla a. alba L., og gul vipstjerts, Motacilla flava L., h·æk, 
idet hvid vipstjert, som følge af dens tendens til at holde en 
mere Østlig kurs, flyver ud fra Gedser i forholdsvis stØrre tal end 
gul vipstjert, mens denne er absolut dominerende ved Lollands 
kyst. 

En tilsvarende forskel er der på almindelig musvåge og låd
denbenet musvåge, Bttteo l. lagopus (Pont.) ,  idet sidstnævnte 
ses forholdsvis ofte flyve ud  fra Gedser. Tranernes, Grus g. grus 
L.,  h·æk berØrer normalt kun det østlige Damnark, og de ses 
da også hyppigst på Falster, hvor der for resten ret jævnligt over
somrer småflokke. 

Visse sydvesth·ækkende landfugle ses forholdsvis sjældent her. 
Det gælder f .  eks. hedelærken, Lullula a. arborea (L.), der ved 
Falsterbo synes at være lige så talrig som sanglærken, mens den 
her kun udgØr en ganske lille brøkdel. Hvor Falsterbos hede
lærker h·ækker over Damnm·k, er, så vidt jeg ved, ikke kendt. 

Krageh·ækket er ikke stort over Lolland-Falster. Det skyldes 
dels, at hagerne overvejende h·ækker mod vestsydvest og altså 
flyver fra Sjælland til Langeland eller Fyn, og dels, at den syd
svenske bestand i højere grad end de norelligere fugle er stand
fugle. 

Noget lignende gælder solsorten, Turdus m .. mentla L. H er 
mærkes ikke i efterårsh·æktiden en forØgelse af solsortbestanden 
som af de andre drosselarter, og af faldene ved fyrene ses det 
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tydeligt, at h·ækket af solsolter er mindst i det sydØstlige Dan
mark 

Vi har altså her en gruppe fugle, hvis yngleområde og træk
retning betinger, at de delvis eller helt går uden om Lolland
Falster. Andre eksempler, hvor dette er endnu mere udpræget, 
er hedehøg, Gi1·cus pygargus (L.), jagtfalk, Falco ·r. rusticoltts 
L., pomeransfugl, Eudromias morinelltts (L.), tredækker, GaZZ.i
na.go med·ia (Lath.), thorshane, Phala.ropus fu.Z.icaritts (L. ), lunde, 
Fratercula. arctica (L.), og laplandsværling, Calca:ritts l. lappo
nicus (L.) . 

På forårstrækket er der ingen udprægede ledelinier til at di
rigere et samlet træk ind over Lolland-Falster, og indflyvningen 
sker derfor mere spredt. Da fuglene tilmed om foråret har mere 
travlt, ser man som regel ikke så store koncentrationer på denne 
årstid. 

Ankomst· og afrejsetider. 

Når vi nu bor sydligst, kommer fuglene vel først til os om 
foråret og forlader os sidst om efteråret? Ja, noget er der jo om 
det, omend det er sandheden med modifikationer. Jeg har alle
rede omtalt gravandens tidlige ankomst og nogle vaderes sene 
afrejse. 

Gennem mange år har jeg noteret en mængde datoer for først 
og sidst sete fugle, men det er meget vanskeligt at skaffe egnet 
sammenligningsmateriale. Disse datoer er jo nemlig ikke de vir
kelige for først ankomne og sidst afrejste fugle, men afhængige 
af iagttagerens flid og dygtighed. J eg skal derfor nøjes med at 
nævne et enkelt eksempel: Min tidligste iagttagelse af landsvale, 
H·inmdo r. rusUca, er 3. april (1953), og samme art er set så sent 
som 23. november (1952). Det er vist nok Danmarksrekord. 

Men for at få et sikkert grundlag for bedømmelsen af, om der 
er forskel på ankomst- og afrejsetiden i de forskellige egne af 
Danmark, har jeg foretaget en undersøgelse af nogle af de ved 
fyrene faldne fugle. 

Jeg har til det formål inddelt fyrene i grupper: SW. omfatter 
fyrskibene udfor Esbjerg, samt Blåvandshuk fyrtårn; N. er Nord
jylland og LæsØ; S. er Falster, Lolland og Langeland; SØ. er 
Bornholm. For hver af disse grupper har jeg udregnet gennem
snitsdatoen for fald af en række arter. Som det ses af hosstående 
tabel, er det navnlig de tidligst ankommende fugle som stær, 
Stumus v. vu.lgaris L., og sanglærke, der kan vise en virkelig 
betydelig forskel i ankomsttid til de forskellige egne. Begge disse 
arter konuner tidligst til S,iV., lærken gennemsnitligt den 27. fe
bruar. Til S. kommer den 6 dage senere, til N. 10 og til SØ. ikke 
mindre end 22 dage senere. Stæren er lidt senere på vej, idet 



Tabel l.  

Sangdrossel . . . . . . .  

Enkeltbekkasin . . . .  

Sjagger • • • • • • •  o • •  

Sanglærke . . . . . . . .  

Stær . . . . . . . . . . .  

Sangdrossel . . . . . . .  

Løvsanger . . . . .  o o 

Rødstjert . . . . . . . . .  

s w 

15 .  x 
20. x 
26. XI 
27. I I  
15 .  I I I  
1 8. I V  
1 0. v 
10. v 

5053 

110 

N 

13.  x 
14. x 

3. X I I  
9 .  I I I  

28. I I I  
21 .  IV  

8 .  v 
1 0. v 

2602 

s sø 

15.  x 14. x 2380 
20. x 3 .  XI  223 

6. X I I  1 0. X I I  584 
5. I I I  2 1 .  I I I  2841 

24. I I I  3 .  I V  2852 
15 .  I V  19. IV 993 
1 0. v 1 1 .  v 237 
I l . V 10 .  v 167 

2355 267 l 1 0277 

Gennemsnitsdatoer for træk gennem Danmark udru·bejdet på grundlag af 
samtlige individer af de pågældende arter faldet ved fyrene i hhv. efter
:'lrs- og forårstrækperioderne 1886-1939. Tallene til højre og nederst giver 

antallet af fugle. 

gennemsnitsdatoen ved SW. er 15. marts, og den kommer til S .  
9, til N. 13  og  til SØ.  19  dage senere. 

Allerede hos sangdroslen, Turdus philomelos Br., er forskellen 
ikke nær så stor; den kommer først til S . ,  gennemsnitlig 15. april, 
3 dage senere til SW., 4 dage senere til SØ. og 6 dage senere 
til N.  

De sent ankommende instinktfugle, løvsanger og rødstjert, 
rykker så hurtigt frem, at der ikke kan påvises nogen forskel for 
tidspunktet for deres ankomst. Den tilsyneladende inkonsekvens, 
at løvsangeren kommer tidligst til N. og rødstjerten sidst til S . ,  
må tilskrives, at materialet for disse arter er for lille. 

Efterårstrækket synes gennemgående at vise mindre forskelle, 
og på den årstid kommer de trækkende fugle naturligvis først 
til N. 

Gæster fra havet. 

Vor landsdel er jo på alle sider omgivet af vand, men ganske 
overvejende af ringe dybde. Vadende, svømmende og dykkende 
fugle er derfor meget talrige, men de egentlige havfugle når 
sjældent så langt ind i de danske farvande. Lille stormsvale, Hy
drobates p. pelagicus (L.), mallemuk, Fulmm·us g. glacial-is (L.), 
sule, Morus b. bassantis (L.), og skråper, Puffintis sp. er aldrig 
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truffet her. Stor stormsvale, Oceanodroma l. leucorrhoa (Vieill.) 
og søkonge, Plotus a. alle (L.), er iagttaget enkelte gange. Lidt 
hyppigere ses de forskellige kjover, Stercomritts sp., og de aller
seneste år har riden, Rissa t. tridactyla (L.), vist sig her nogle 
gange. 

En mere præcis omtale af mange af de her nævnte fuglefore
komster kunne måske synes Ønskelig, men en opremsning af 
findesteder og -datoer forekommer mig at gøre en jubilæums
artikel som denne for besværlig at læse, så det får vente til den 
lokalfauna for Lolland-Falster, jeg har under udarbejdelse. 

Littm.•atur, 
Hansen, Lindhard, 1 954: Birds killed at Lights in Denmark 1 886-1939. 

Vidensk. !viedd. fra Dansk naturhistorisk Forening 1 16. 
Jensen, Leif Lyneborg, 1954 : Fiskehejren som ynglefugl i Danmark. 

D. O. F.  T. 48. 

Paludan, Knud og Jørgen Fog, 1956: Den danske ynglebestand af vildt-
levende knopsvaner i 1954. - Danske VildtundersØgelser, hefte 5.  

Petersen, Erik, 1 95 1 :  Sortternens udbredelse i Danmark. - D.  O.  F.  T. 45. 
Rudebech, Gustav, 1 950: Studies on Bird Migration. 
Thomasson, Kuno, 1 953: Die Verbreitung des Rothalstauchers in N\V

Europa. - Zoologiska Bidrag från Uppsala 30. 

Winge, Herluf og R. Hørring: Fuglene ved de danske fyr. - Vidensk. 
Medd. fra Dansk naturh. Forening. 

Fra foreningens arbejdsmark 3. 
I sit 50. år har Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster haft følgende 

arrangementer: 
2. 2. 57: F i I m s a f t e n. Konsulent Klarup Hansen viste fem fuglefilm, 

og vægter Lindhard Hansen besvarede ornithologiske spørgsmål. 
10. 2. 57: V i n t e r e k s k u r s i o n. Turen gik til Krenkerup-skovene 

under ledelse af Lindhm·dt Hansen. 
9. 3. 57: G e n e r a I f o r s a m I i n g. Der indledtes m2d foredrag af 

lærer Fog-Petersen, som tillige viste sin hvalfangerfilm. Derefter aflagde 
formanden sin beretning, og kassereren forelagde det revideTede regnskab, 
der balancerede med 2316 kr. Til bestyrelsen genvalgtes med akklam<tion 
trafikkontro1lør H. A. Petersen, Maribo, og journalist Rs. Dreye:·, Nylmbing 
F. Derefter meddelte formanden, at bestyrelsen havde udnævnt ove:·lærer 
F. H. Møller til æresmedlem som en påskønnelse af det s tore a rb8jde, h:m 
har gjort for foreningen og for udforskningen af Lolland-Falste:·s natur. 

28. 4. 57: O r n i t h o l o g i s k  e k s k u r s i o n  til Nakskov Inde. fjo:·d. 
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12. 5. 57: O r n i t h o l o g i s k  e k s k u r s i o n  til Aalholm Hestehave 
under ledelse af stud. mag. Knud Eriksen, Kettinge. 

19. 5. 57: B o t a n i s k e k s k u r s i o n til Mellemskoven under Kortse
litze ved Østersøen. 

2. 6. 57:  N a t e k s k u r s i o n til Maribo sø under ledelse af Lindhard 
Hansen. 

23. 6. 57:  B o t a n i s k e k s k u r s i o n. Efter at have beset Fransk lim
urt, S-ilene gaWca, og Småblomstret balsamin, Impatiens pam'i.flora, der 
begge voksede i fonnandens have, gik turen til Ulvshale på Møn. 

17. 8. 57: B o t a n i s k  e k s k u r s i o n  til Hannenov Skov og Bone
mosen. 

8. 9 .  57: B o t a n i s k o g o r n i t h o l o g i s k e k s k u r s i o n til 
Brundragene og Hyllekrog. 

29. 9. 57: S v a m p e e k s k u r s i o n til Lekkende under ledelse af 
F. H. Møller. 

5. 10. 57 : S v a m p e e k s k u r s i o n til Hamborgskoven. 
2. ll. 57 : F o r e d r a g s a f t e n. Cand. mag. Hans Matbiesen talte om 

»Danske søer og deres plantevækst«. 

Når der er arrangeret så mange ture i årets løb, er det i den hensigt, at 
man vil begrænse deltagerantallet, der ved færre ture let bliver så stort, at 
den enkeltes udbytte bliver for ringe. Bestyrelsen har kunnet glæde sig ved 
fin tilslutning til alle arrangementer, når blot vejret har artet sig vel. 

Foreningen har i de senere år haft en fin presse ved redaktør Rs. Dreyer. 
Han har ved sin interesse for sagen været foreningen en god støtte. Des
værre er han, når dette læses, rejst til hovedstaden ; men vi takker ham på 
det hjerteligste for den tid, han aktivt har deltaget i foreningens arbejde. 

G. Dybkjær. 
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Alispa angustella Hh., 

en Pyralide ny for den danske fauna. 
Af H. K. Jensen 

(Hyllinge) 

Den 30. 9. 1956 lyslokkede jeg med Hg-pære på Strøby Jærne 
i håb om at fange nogle af de eftertragtede X y Una-arter samt den 
i de sidste år ret fåtallige DasypoUa templi Thnbg. Da jeg samme 
år var begyndt at indsamle mieros og kunne bruge alt, følte jeg 
ikke noget stØrre chok ved at få en lidt affløjet Pyralide med i 
glasset. 

Under vinterens arbejde med at bestemme det indsamlede ma
teriale kunne jeg blandt Spnlers billeder kun henføre arten til 

Alispa angustella., og da den ikke 
oph·ådte på vore breddegrader, 
blev sagen henlagt. At overlærer 
P. K. Nielsen, Slagelse, senere kom 
til samme resultat, gjorde ikke til
fældet mindre spændende, og nu 
har ingeniØr N. L. W olff ved et be
søg hos mig verificeret diagnosen. 

G. Jørgensen fat. (X l 'h) Alispa a.ngustella hØrer ifølge 
Spuler hjemme i Mellemeuropa, 

det sydøstlige England inklusive, hvor den har to generationer i 
juni-juli og september. Larven lever i frugterne af Benved, 
Euonymus europaeus, der jo er en almindelig buskvækst på 
gærder og i kratskove. J eg har i 1957 gentagne gange mellem 
22. 7. og 28. 9. forsøgt at genfinde arten på lokaliteten fra 1956, 
men uden held. Arten er karakteriseret ved de smalle vinger med 
rødbrunt indfattet indre tværlinie samt mørke pilpletter i søm
feltet, og hertil kommer, at hannens følere har et knæk lige over 
basalleddet Det indfangede eksemplar er en desværre noget 
affløjet, men ellers ret velbevaret han. Hvordan dyret er kommet 
til Sjælland, kan man kun gætte på. Direkte indslæbning med 
foderplanten er ikke meget sandsynlig, og man kunne snarere 
tænke på en indflyvning sydfra i lighed med, hvad vi kender fra 
andre Fyralider som f. eks . Nonwphila noctuella, der er en be
kendt vandrer. 

Summary. 
A specimen of the Pyralid moth Al'ispa anguste/la Hb. was caught al 

Strøby J ærne, Seeland, on Sept. 30th, 1956 at M. V.  light. The species w as 
not em·lier known from Denmark 
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Nogle iagttagelser over E. jurtina. 

Af H. ]. Henriksen 
(Søby Søgård, Nr. Søby) 

Følgende små iagttagelser over E. jwrtina skulle gerne vise 
sommerfuglefolk, at en grundig undersØgelse af en almindelig 
arts udbredelse, dens variationer og dens adfærd kan være lige så 
interessant som en ihærdig indsamling - og dermed en uønskelig 
decimering - af vore sjældneste arter. 

Billedet viser, hvor stor forskel der kan være mellem dyr af 
sanune art og fra samme landsdel. Alle de afbildede sommer
fugle er fra Sønderjylland (LØjt, Nord-Als, Frøslev og St. Jynde
vad) . Der kan ikke siges noget om, hvilke former der er mest 
fremherskende i de forskellige dele af Sønderjylland, men nr. l 
er specielt sydjydsk talrig. Den kan dog som de andre sikkert 
findes overalt i landet. 

B e s k r i v e l s e  a f  d e  a f b i l d e d e  e k s e m p l a r e r . 
l. (f. ant-ifulva Lpk.) Den er smuk gulorange på mørkebrun 

bund. 
2. Ligner m. l,  men er en del lysere. 
3. StorØjet form. 
4. Som m. 3, men større udbredelse af den gulorange farve. 
5. (f. huenei Kml.) Ligner meget de to foregående. 
6. Dmme form har to tydeligt hvidkernede Øjne. For de fire 

storøjede former (3, 4, 5 og 6) gælder det, at Øjnene er om
givet af en lysere ring end den ellers lysebrune (orange) 
bund. 

7. (f. addenda Mousl.) Dette eksemplar har hele fire Øjepletter 
på hver forvinge. De to forreste er tydeligt hvidkernede, 
medens der skal god vilje og en lup til at skimte den hvide 
kerne i det tredje Øje. Det fjerde Øje er kun en lille utydelig 
plet. Måske siger det os noget om, at ju1·tina engang har haft 
mange flere Øjne. Jeg har hanner mecl 6 og 5 bagvingeøjne på 
unelersiden - placeret forskelligt hos de forskellige individer. 
Eller måske siger det os noget om jurtinas fremtidige ud
seende? 

8. (f. an#paruipunctata Leeds). Næsten ensfarvet brun med 
hvid Øjekerne. 

9. (f. caem Rbl.) Som m. 8, men Øjekernen mangler. 
10. (f.erymanthoides Sted.) Denne sidste er atter noget for sig 

selv. Jeg har kun et stykke, der ligner den lidt. Den ligner 
nærmest en stor R. betulae. 
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F a n g s t m u l i g h e d e r. 
Jeg har vel i alt fanget omkring 2000 E. jurUna. i Sønderjylland, 

men skal dog alligevel være forsigtig med at opstille fangsttabel
ler, idet de forskellige formers talrighed som bekendt va1ierer 
stærkt fra år til år. 1vlen lad mig nØjes med at notere den omtrent-
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lige hyppighed og fangsbnulighed for de afbildede dyr, som jeg 
har taget dem i Sønderjylland i de fire somre 1954-1957. 

l :  100 6: 40 
2: 70 7: l 
3: 200 8: 3 
4:  150 9: 15 
5: 20 10: l 

andre: 400 

Ved » andre« må man forstå en mellemting mellem alle fem 
julti-lw-former i venstre række, altså det mest almindelige gen
nemsnitsdyr for Sønderjylland.  

A d f æ r d . 
Under mine /ttrtina-fangster har jeg bemærket, at han og hun 

ofte har hver sit flyvested, undertiden kun skilt med et hegn eller 
blot ved et bælte af højt græs. Hunnen hviler i det højeste græs, 
medens hannen går lidt til vejrs, f. eks. på en skråning, og sætter 
sig i det lidt lavere græs eller oppe i hegnets løv. Undertiden kan 
man træffe rene hun-lokaliteter med flere hundrede hunner, 
medens ham1erne glimrer ved deres fraværelse. 

Sædvanligvis er ham1erne klækket før hunnerne. Til gengæld 
klækkes disse hele sommeren igennem. Dette gælder kun und
tagelsesvis for hannerne. De rene hun-samlingssteder finder man 
som oftest kun om aftenen, medens man finder både hun og han 
sammen om dagen. Morsomt nok kan man hen på aftenen iagt
tage et h·æk af hum1er, der søger » hjemlige« hvilesteder. Dette 
lagde jeg mærke til, idet jeg havde en specielt kendelig hun, som 
jeg ikke kunne finde om dagen, men h·af 3 km væk, flyvende 
langs grøften fra Nordborg til Dyvig på Als. To aftener senere, 
da jeg var ude at j age jultina op af græsset, fik jeg atter fat i min 
gamle, flossede bekendt fra vejgrøften. Den havde atter fundet 
hjem til egne græsgange. 
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Foreningsmeddelelser. 

Bornholms naturhistoriske Forening. 

1956. 
27. 5. G e o l o g i s k e k s k u r s i o n til Rønnes omegn, Svaneke og 

Paradisbakkerne. Leder : professor, dr. phil. Noe-Nygaard, København. De 
ca. 125 deltagere befordredes i bus og privatbiler. Hensigten med ekskur
sionen var at formå Danmarks største kapacitet på bjergarter til ude i ter
rænet, mellem klipperne selv, at klarlægge de nyere anskuelser om gra
nitens dannelse. I mange år er det blevet doceret, at graniten er opstået ved 
størkning af en glødende masse, et »magma«;  men tilhængere af denne 
teori, de såkaldte »magmatikere<<, har vi efter denne ekskursion afgjort 
færre af på Bornholm. På meget overbevisende måde fremlagde profes
soren den nyere teori - i virkeligheden en ældgammel tanke, der igen er 
taget op - der går ud på, at granit er dannet af sandsten, skifre og andre 
sedimenter ved udveksling af grundstoffer mellem disse. At professoren 
selv er overbevist »transformist<<, lagde han ikke skjul på, og hans glødende 
begejstring for den nye og friske opfattelse gjorde et dybt indtryk på til
hørerne. 

3. 6. B o t a n i s k - e n t o m o l o g i s k e k s k u r s i o n til Blemmelyng. 
Ledere: lektor Arne Larsen (botanik) og bladhandler Chr. Jensen (sommer
fugle). 70 deltagere. Skovgårdsløkken, der er kendt for sin sjældne efterårs
orchide, Skrueaks (Spim11thes spi.ralis), præsenterede sig med et vældigt 
forårsflor, hvori gøgeurternes røde og kodrivernes gule fa1·ver dominerede. 
Efter møTkets frembrud demonstreredes indfangning af insekter ved en 
kviksølvlampes stærke lys, samtidig med at Løvfrøerne (Hyla arborea) kon
certerede voldsomt i den nærliggende dam. 

17. 6. Den årlige n a t e k s k u r s i o n (kl. 1,15) til Almindingen. Ledere : 
lektor Poul Nørgaard og lektor Arne Larsen. 200 deltagere. Efter fuglesan
gen at dømme vågnede denne morgen først Sangdroslen, medens Rødhals 
og Solsort var nr. 2 og 3. løvrigt ingen overraskelser på turen. 

26. 8. F i s k e r i b i o l o g i s k e k s k u r s i o n til Blykobbeå. Ledere : 
fiskeeksperten, mag. scient. Knud Larsen, København. Trods kraftigt regn
vejr henved 100 deltagere. Ved elektrofiskeri påviste magisteren, at de 
bornholmske åer er overordentlig rige på unge havørreder, og gang på 
gang blev 5-6 stk. »suget<< hen til elektroden. Det blev på denne tur yder
ligere pointeret, at en Bækørred må defineres som en ørred, der i sin ung
dom af en eller anden grund ikke er nået ud til havet, hvor den ellers ville 
være vokset op som Havørred. Der er altså kun tale om en art, der efter 
forskellige økologiske forhold kan udvikle sig noget forskelligt. Det har da 
også vist sig, at >>Bækørreden<< er blevet sjældnere i takt med, at de danske 
åer er blevet regulerede og fiskenes adgang til havet derved gjort lettere. 
At der på ekskursionen ud over ørrederne kun blev fanget ål viste, at fiske
arternes antal i de bornholmske åer ligger lavt. Magisteren sluttede med en 
interessant filmsforevisning. 
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9. 9. B o t a n i s k e k s k u r s i o n gennem Kjeldseådalen i Østermarie. 
Leder: lektor Poul Nørgaard. 100 deltagere. Denne sprækkedals frodige 
vegetation har næsten urskovspræg. Klatrende Vedbend og slyngende Ka
prifolium arbejder sig energisk op ad såvel klippesider som stammer af 
dalens karaktertræer, Avnbøg, Kirsebær og Elm ; uigennemtrængeligt krat 
af Slåen, Rose og Tjørn, Vrietom og Benved afløses af tætte bevoksninger 
med mandshøje Ørnebregner. En mængde arter blev fundet, bl. a. Rund
finnet Radeløv (Aspleni.um trichomanes) og Bægerbregne (Cystopteris fra
gilis) mellem flager af Levermos (Marclwntia) ; i bunden af dalen så man 
Druemunkens (Actaea spicata.) sorte bær. 

30. 9 .  S v a m p e e k s k u r s i o n til Almindingen. Leder: overlærer F. 
H.  Møller, Nykøbing F.  70 deltagere. Efter den noget tørre september var 
svampefloraen ikke overdådig; men den påfølgende svampeudstilling viste 
dog et stort antal arter og dokumenterede derved, at vor leder var en 
eminent svampefinder og -kender. Blandt de fineste fund kan nævnes den 
sjældne Hjortetrøffelens Køllehoved (Cordyceps parasitica), snyltende på 
den underjordiske Hjortetrøffel (Elaplwmyces granulattLs). 

Arne Larsen. 

Anmeldelser. 

H. Wachtmeister & K. Curry-Lindahl: Natur i Blekinge. 362 sider. 220 

tekstfigurer. 4 tavler med i alt 7 farvefotografier. Pris sv. kr. 55,00. Bakfor
laget Svensk Natur, Stockholm 1957. 

Med skiftende medredaktører udsender K. Curry-Lindahl sine smukke 
naturbøger i hurtig rækkefølge. I dette bind behandles Blekinge, det mind
ste af de svenske landskaber, men tillige et af de mest særprægede og af
vekslende. 21 forfattere skriver interessante kapitler om geologi, klima, 
plantevækst og dyreliv, medens andre afsnit omhandler kendte lokaliteter 
som Ronneby Å, Listerlandet og Skærgården ved Karlskrona for blot at 
nævne et par eksempler. Smukke og store fotografier illush·erer artiklerne, 
og farvebillederne er nogle af de smukkeste, serien har bragt. Som sine for-
gængere kan bogen anbefales trods den ret høje pris. E. N.  

M. Skytte Christiansen: Danmarks vilde planter. Tegninger af H e n -
n i n g A n t h o n .  Hft. 1-2. Pris pr. hæfte kr. 15,75. Branner og Koreh's 
Forlag, København 1958. 

De to første hæfter af et nyt stort værk om Danmarks vilde planter er 
netop udkommet. Forlaget meddeler, at der vil komme i alt 20 hæfter a 
mindst 48 sider, og når værket er færdigt, vil det fremtræde i to smukke 
bind med tilsan1men over 1000 sider tekst og billedplancher. Af disse sidste 
vil der komme ca. 300 111ed tegninger af 800 planter gengivet i 6 farver og 
ca. 100 i to farver. Desuden vil der konune en del tavler med farvefoto
grafier af typiske plantesamfund. Af prØvehæfterne fremgår det, at teksten 
bliver letlæselig og interessant med mange morsomme oplysninger om de 
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enkelte planter. Billedstoffet fremtræder smukt i svensk offset-tryk. Selv
følgelig kan værket først bedømmes, når det foreligger fuldt færdigt (og til 
den tid skal vi kmnme tilbage til det); men allerede nu tegner det til at blive 
et fornemt botanisk opslagsværk, der har bud til alle naturinteresserede. 

E. N .  

E .  John Russell: The World o f  the Soil. 237 sider, 2 farvetavler, 12 dob
belte sorttavler, 1 1  tekstfigurer. The New Naturalist 35. Collins, London, 
1957. Pris : 25 sh. 

Forf., der har været direktør for Rathamsted Experimental Station i 30 
år, har med det foreliggende arbejde givet en fortrinlig bog om jorbunden 
og dens biologi. Han omtaler, hvordan jordbunden er dannet, livsbetingel
serne for de i jorden levende organismer, både de makroskopiske og de mi
kroskopiske, plantenæringsstoffer og andre faktorer, son1. mennesket kan 
kontrollere, jordbunden og landskabet, jordanalyser, og hvad mennesket 
kan opnå ved at dyrke jorden. På farvetavlerne er afbildet planter med 
mangelsygdomme. På sorttavlerne findes mange smukke fotografier af land
skaber, arbejder på forsøgsstationen, mikrofotografier og historiske motiver. 

B. LØppenthin. 

Splendour in Nature. The Animal World of the Sea. Transiated and 
adapted from J. Forest's >>Beautes du fond des mers« by H. Gwynne Vevers. 
102 sider med 35 farvefotografier og ca. 100 fotografier i sort. Rathbone 
Books, London, ca. 1957. Pris : 25 sh. 

Som titlen antyder, er teksten en engelsk bearbejdelse af et fransk værk. 
De fleste af bogens pragtfulde fotografier er optaget i akvarier; enkelte er 
undervandsfotografier fra koralrev. Der er billeder af fisk, sØfjer, søstjerner, 
slangestjerner, sØpindsvin, gopler, koraldyr, rørorme, krebsdyr, svampe og 
blæksprutter, og endelig findes en række rensede skaller af snegle og mus
linger. Der er ganske få europæiske former blandt de afbildede dyr; langt 
de fleste hører hjenune på lavere vandstand i tropiske og subtropiske have, 
og en meget væsentlig del af disse hører til på koralrev. Bogen kan ikke 
kaldes egentlig videnskab; men den giver et godt indtryk af dyrenes skønne 
former og farver, og den er velegnet til undervisningsbrug. Dens ret over-
kommelige pris skulle gØre dens anskaffelse mulig. B. LØppenthin. 

Hans Scherfig: Dammen. 1 10 sider. Pris: kr. 12,50. Forlaget Sirius, Kø
benhavn 1958. 

Forfatteren og maleren Hans Scherfig, der selv er specialist i guldsmede, 
har ført en dagbog over de mange småoplevelser, han året ige1mem har haft 
ved at iagttage en enkelt dam på Asminderød Mark. Han fortæller livfuldt 
og oplagt om de smådyr, der lever og kæmper for tilværelsen i dammens 
dyb. Alle de omtalte enkeltheder står vel ikke for en streng videnskabelig 
ktitik, og adskillige af forfatterens synspunkter er så sæqJrægede, at ikke 
alle vil godtage dem. tvlen når dette er sagt, må det også fremhæves, at det 
er en morsom og inciterende bog, Scherfig har skrevet. Den skulle have alle 
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betingelser for at stimulere interessen for vore små ferskvandes vrimlende 
liv. Scherfig beklager stærkt, at så mange af vore smådamme forsvinder; 
men han nøjes ikke med en gold beklagelse, han kommer også med et posi
tivt forslag til forøgelse af dammenes antal. Dette forslag vil jeg tillade mig 
at citere : >>I de egne af Jylland, hvor der efter brunkulsgravning er opstået 
underlige ødemarker med livløse, vandfyldte huller, vil der i den nærmeste 
fremtid være mulighed for at iagttage nye små ferskvands-verdeners op
ståen. Der er talt meget om, at disse værdiløse arealer skulle reguleres og 
beplantes ; men det ville være af stor naturhistorisk interesse, at i hvert fald 
en del af denne kunstige ødemark fik lov til at være uberørt. Ar for år vil 
man så kunne iagttage, hvordan en nyopstået dam får liv, hvordan planter 
og dyr indvandrer, hvordan de enkelte vandhuller hver for sig udvikler sine 
ejendommeligheder og specialiteter i flora �g fauna. I dette ellers vel
plejede land skulle der vel være råd til denne lille ødselhed« (s. 106) . Denne 
udtalelse vil jeg gerne helt og fuldt tilslutte mig og samtidig anbefale natur
interesserede at stifte bekendtskab med Dammen, sådan som Scherfig op-
fatter den. E.  N. 

Karl P. Schmidt & Robert F. Inger: Verdens Dyreliv. Krybdyr. 288 sider. 
269 illustrationer, deraf 145 i farver. Pris: kr. 85,00. Hassings Forlag, Kø
benhavn 1958. 

Denne bog er i samme serie som Sanderson: Pattedyr, der udsendtes sid
ste år. Den er skrevet af et par af USAs kendteste krybdyrforskere. Den 
danske udgave er redigeret af dr. H.  Volsøe, vor hjemlige krybdyrspecialist, 

hvilket borger for tekstens kvalitet og pålidelighed i zoologisk henseende. 
Bogen er som sin forgænger overdådigt udstyret med gengivelser af farve
fotografier i stort format. Disse farvebilleder forekommer mig at være bety
deligt bedre her end i pattedyrbindet Krybdyrskællenes karakter og farve
spil kommer rigtig frem i de smukt reproducerede illustrationer. Billederne 
søger således at åbne læsernes Øjne for den skønhedsverden, krybdyrfor
skeren selv finder hos sine dyr. Teksten er opdelt i fem hovedafsnit, der 
beskriver de fem nulevende

· 
grupper indenfor krybdyrene: skildpadder, 

tuataraen, krokodiller, Øgler, slanger. De omtalte arters udseende og geo
grafiske udbredelse beskrives grundigt, og samtidig bringes mange nye iagt
tagelser over deres levevis, fmtrinsvis bygget på forfatternes egne erfaringer 
fra talrige ekspeditioner især til jordens tropiske egne. Verdens Dyreliv, der 
for�sætter med endnu fire bind, er et smukt og værdifuldt bogværk, der må 
ønskes stor udbredelse. Ikke mindst i vore skolers naturhistorielokaler hører 
det hjemme. E. N. 

Forteckning over Sveriges Fåglar. 112 sider. Pris. : SV. kr. 8,50. Bakfor
laget Svensk Natur, Stockholm 1958. 

Hermed foreligger 4. oplag af den fortegnelse over svenske fugle, der 
udgives af Sveriges Ornitologiska Foreningen. Bogen giver en særdeles 
grundig oversigt over atternes udbredelse i Sverige og over trækforholdene. 
Den er således også af stor værdi for danske fugleinteresserede. E. N. 
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Nogle æld••e å••gange af ,,FLORA og FAUNA<< 
fås ved henvendelse til overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Arhus 

1899, 1901, 1906, 1907, 1908, 1919 og 1943 er udsolgt, og af en del 

årgange er kun meget få tilbage. Medlemmer af de foreninger, der 

har »Flora pg Fauna« som medlemsblad, får betydelig rabat. 




