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Fra redaktionen: 

Andetsteds i bladet bliver der stil
let det spørgsmål : Hvordan står 
det til med vore hjemlige insekt
biologer? Studiet af insekternes 
udvikling og deres livsvaner ligger 
indenfor amatørernes rækkevidde, 
og tidligere har FF kunnet bringe 
værdifulde artikler om disse for
hold. Men nu er det yderst sjæl
dent, at redaktionen modtager 
manusklipter, hvis indhold blot 
tangerer spørgsmål vedrørende in
sekternes biologi. Det ser ud til, at 
man ikke mere har tid og tålmo
dighed til at følge en insektlarves 
udvikling eller studere andre sider 
af disse smådyrs levevis. Forhå
bentlig kommer det igen. Nu har 
jeg således i flere år været ked af, 
at der var så lidt botanik i FF; 
men pludselig modtager jeg i slut
ningen af 1958 flere fine artikler 
om planter. Derfor vil årgang 
1959 i nogen grad blive præget af 
botanisk stof, og frem af fotoarki
vet henter vi derfor et løvsplings
billede fra Lolland til at pryde l. 
hæftes omslag. 
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Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 

Fauna, og manuskripter 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 kr. pr. mm. Minimum 12,00 kr. 
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Om vegetationen på øen Vresen i Storebælt 

Af Alfred Ha11sen 
(Landbohøjskolen, Roligbedsvej 23, København V) 

Engang i vinteren 1957 bragte radioen en udsendelse om et besøg 
af en af radioens reportere på øen Vresen i Storebælt, og det blev 
herunder - i en samtale med øens vogter gennem mange år, den 
navnkundige fisker Marius J ens en, Revsøre på Østfyn - stærkt frem
hævet, at øen »sang på sit sidste vers«, med andre ord: Et ekstraordi
nært kraftigt højvande eller en stormflod til, og øen vil være forsvun
det fra Storebælts overflade og derefter kun eksistere som et under
søisk rev. 

Denne spådom bevirkede, at jeg fandt, det kunne være af interesse 
at få konstateret, hvad øen rummede af planter, inden det var for sent, 
så at sige skrive en nekrolog over dens plantevækst, og jeg besøgte 
derfor øen to gange i 1957, den 16. juni - for at få forårsplanterne 
med- og den 7. september - for at få efterårsaspektret med - og 
resultatet af undersøgelsen meddeles nedenstående. 

Vresen ligger i Storebælt ca. 4,1 km fra nærmeste punkt på Fyns 
østkyst, Revsøre, og ca. 6,2 km fra Langelands nordspids og består 
i 1957 kun af en ca. 1,5 km lang s-formet ø sammensat af selve Vresen, 
der ved en odde, Tamodde, er forbundet med Langesand, der tid
ligere var en selvstændig ø - og vel også ved højvande temporært 
kan blive det endnul Arealet udgør i 1957 højst F/2 ha, og øens højde 
over havet er ca. l1/2-2 m. Vresen udgør den højestliggende del af de 
randmorænestrøg, der fra Lohals på Langeland strækker sig mod 
nord i Storebælt op mod sejlruten Nyborg-Korsør; de bekendte 
>>Vresen Puller«-grunde hører hertil. 

Der vides såre lidt om øens historie og skiftende udseende gennem 
tiderne, men følgende kan fremdrages. I året 1589 nævnes den i en 
visitats bog. Den ejedes da af herremanden Niels Friis til Ørbældunde, 
og denne havde da et >>stod« heste (mindst 12 hopper + l hingst) på 
græs på øen; det fortælles endvidere, at der på det tidspunkt fandtes 
noget egekrat på øen. I året 17 44 nævnes Vresen i en kancelliindberet
ning fra amtmanden over Nyborg og Tranekær amter, Th. Adeler, 
Lykkesholm; det hedder heri, at øen er ubeboet, men at der avles ind
til lO læs hø årlig, og at det kan ses, at den tidligere har været pløjet, 
altså har der formentlig tidligere været kornavl på øen. I 1899 besøgte 
botanikeren Emil Rostrup Vresen (se senere), og han har noteret, at 
der da var opført et hus beboet af en familie på 4 medlemmer, og at 
der derfor fandtes en smule opdyrket jord til en have, endvidere var 
der plantet tornblad (Ulex eumpaeus) flere steder samt gjort forsøg 
med lidt nåletræsplantage, der i den tørre sommer så tarvelig ud. -
Achton Fries beskriver øen i sit værk >>De Danske Øer«, bd. I, 1926, 
p. 53. Hans og Johannes Larsen's besøg fandt sted i begyndelsen af 
juni 1921, og øens størrelse angives da at være 9,7 tdr. land = 5,3 ha, 
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Fig. l. Vresen 1863. 

Stiplede linie : 
Vresen 1945 

altså ca. 3 gange så meget som i 1957. Om den ovenfor omtalte plant
ning hedder det, at der findes sparsomme rester endnu, men at den er 
mislykket og mest består af hyld, forkrøblede birke, bornholmsk røn 
og enkelte nåletræer. 

Der er ingen tvivl om, at nordenden af Vresen har indeholdt en 
kærne af moræne med bl. a. et mindre vandhul - strandsø eller fersk
vandssø- og en mindre eng, en såkaldt »made«. Vandhullet ses f. eks. 
angivet på et målebordsblad af øen fra 1863, se fig. l. Med stiplede 
linier er her endvidere indtegnet øens omrids, som det fremgår af den 
sidste udgave af målebordsblad no. 3819 (målt 1945 og udsendt 1950). 
Det fremgår også af kortet fra 1863, at Langesand på det tidspunkt 
var en selvstændig ø; senere er der altså sket en sammensmeltning 
med Tamodde og en materialevandring mod øst. Med hensyn til kort
materiale vil man også uvilkårligt undersøge Videnskabernes Selskabs 
kort fra slutningen af det 18. årh. Vresen findes på et kort fra 1780 og 
består også på det tidspunkt af Vresen + Tamodde og Langesand som 
en selvstændig ø, men på grund af den så meget mindre målestok på 
dette kort får man ved en sammenligning med målebordsbladet fra 
1950 ikke rigtig nogen forestilling om øens tilbagegang i areal. 

Den store katastrofe i Vresens historie indtraf i 1922, da en storm
flod bortskyllede den sidste rest af morænekernen med bl. a. det om
talte vandhul og engen og øens højeste punkt, og øen er nu helt igen
nem opbygget af sand og grus. Også i perioden fra 1922 og til dato er 
der sket yderligere nedbrydning af Vresen, og det er ret nærliggende 
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Fig. 2. Vresen set 
fra Langesand 
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(Foto: A. Hansen) 

også at kæde den fortsatte tilbagegang i areal sammen med fremkom
sten i begyndelsen af 30'erne af sygdommen i ålegræsbestanden i de 
indre danske farvande. I »Flora og Fauna«, årg. 62, p. 45, 1956, har 
jeg i forbindelse med omtalen af øen Nyland i det sydfynske Øhav 
omtalt dette fænomen. På grund af ålegræssets (Zostera) forsvinden er 
havbunden over store arealer i de indre farvande blevet »klædt af« , 
og derved har strøm, bølger og højvande fået gode betingelser for an
greb på og forandringer i havbunden. 

At tro, at Vresen helt vil forsvinde fra havets overflade under en 
kommende, kraftig stormflod, er dog måske nok at være for pessi
mistisk indstillet! Jeg vil mene, at selv om den bredeste, nordlige del 
af øen med huset (se fig. 2) skulle blive skyllet væk, vil der på stedet 
stadigvæk blive liggende en langstrakt ø opbygget af strandvolde, en 
ø, der ganske vist vil være underkastet store forandringer, men dog 
stadig vil være en ø hævet over daglig vande. 

Den første botaniker, der har besøgt Vresen, er formentlig J. W. 
Hornemann, der i sin »Dansk Oeconomisk Plantelære«, 3. udg. , 2. del, 
1834/37, angiver at have fundet strand-beden (Beta nwritima) i stor 
mængde på øen. Hornemann berejste i årene 1806-34 samtlige davæ
rende danske provinser samt hertugdømmerne for at indsamle og 
tegne planter til »Flora Danica« . I 1811 var han på Fyn, og det er for
mentlig i dette år, han har været på Vresen. Botanikeren E. Rostrup 
besøgte øen 3 gange, den 19/7-1860, 17/7-1887 og 26/8-1899, og sine 
iagttagelser på øen har han nedfældet i et manuskript, som gemmes på 
Botanisk Museum. Rostrup noterede ialt 105 arter og l hybrid, men 
mangler dog sikkert nogle forårsplanter. I 1955 (29/8) besøgte afdøde 
viceskoleinspektør L. King, Nykøbing F., øen og noterede ialt 46 arter; 
på grund af det sene tidspunkt er forårsplanterne naturligvis heller 
ikke kommet med. Under mine egne besøg i 1957 noteredes ialt 50 
arter og l hybrid, nemlig følgende: 
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Fig. 3. 
Vresens nordspids. 
De udvaskede sten 
fra den forsvundne 
moræne ligger 
endnu i 
strandkanten 
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Lolium perenne (alm. rajgræs) 
Poa annua (enårig rapgræs) 
P. pratensis (eng-rapgræs) 
Dactylis glomerata (alm. hundegræs) 
Festuca rubra (rød svingel) 
Ave1w sativa (alm. havre) 
A. elaUor (draphavre) 
Am.mophi/a a.renaria (sand-hjælme) 
A. baltica (Østersø-hjælme) 
Hordeum disticlnnn (toradet byg) 
Elytrigia jtmcea (sivbladet kvik) 
E. 1·epens (alm. kvik) 
E. juncea X repens (bastard-kvik) 
Elymus arenarius (marehalm) 
Alliu.m scorodoprasum (skov-løg) 
A. vineale (strand-løg) 
Urtica dioica (stor nælde), nær huset 
Polygonmn aviculare (Vej-pileurt) 
Rumex crispus (kruset skræppe) 
Stellaria media (fuglegræs) 
Cerast-imn semidecandrum (femhan-

net hønseta1m) 
Hanekenya peploides (strandarve) 
Salsolu kali (sodaurt) 
Suaeda maritima (strand-gåsefod) 
Beta mari.tima (strand-bede) 
Atriplex Utoralis (strand-mælde) 
A. pattda (svine-mælde) 
A. hastata (spydbladet mælde) 
Quercus robu.r (stilkeg), 2-3 halvt ud-

gåede eksemplarer ved huset 
Papaver rhoeas (korn-valmue) 

(Foto: A. Hans"n) 

Ra.phanus sativus (radis) 
Cochlearia danica (dansk kokleare) 
Gakile maritima (strand-ræddike) 
Crambe maritima (strandkål) 
Geranhun ·malle (blød storkenæb) 
Malva silvestris (alm. katost) 
Cerasus sp., en art af kirsebær, som 

ikke lader sig nærmere bestemme; 
fandtes som kimplanter mellem 
strandstenene. Kirsebærstenene m· 
utvivlsomt ført til øen af måger, 
som har fourageret på Fyn eller 
Langeland. På grund af saltvandets 
nærhed bliver kimplanterne natur
ligvis aldlig ret gamle 

Lotus comiculatus (alm. kællingetand) 
Eryngi.um maritim-run (strand-mands-

tro) 
GaUwm veru.m (gul snerre) 
G. aparine (burre-snerre) 
Sambucus nigra. (alm. hyld), 4-5 le

vende individer samt flere visne 
nær huset 

Cmnpanula rotundifolia (liden klokke) 
Tara.xacum. sp. (mælkebøtte) 
Sonehus oleraceus (alm. svinemælk) 
G-irsirtm lanceolatum (horse-tidsel) 
C. amense (ager-tidsel) 
Senecia vulgaris (alm. brandbæger) 
A1temisia vulgaris (grå bynke) 
Matricaria maritima (strand-kamille) 

Af disse er følgende 17 arter ikke noteret af Rostrup: 
Poa ann·ua; Avena sativa; Ammophila arenaria.; A. baltica; Hordeu-m distichum; 

Urtica dioica; Cerasthnn sem.idecandrum.; Chenopodi.um album; Beta marit-ima; 
Quercus ·robur; Rapilanus sativus; Cerasus sp.; Eryngi.um maritim um.; Papaver 
rhoeas; Sambucus nigra; Soneluts oleraceus; A1temisia vulgaris. 
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Heraf må Ave1w sativa, Hordeu:m distichurn, Raphanus sativus, Ce
rasus sp. og Papaver rhoeas betragtes som tilfældige passanter, som 
ikke optræder hvert år. 

71  af Rostrops arter blev ikke genfundet i 1957, nemlig følgende: 
Puccinellia elistans (udspærret annel- Saxi.fraga gramdata (komet stenbræk) 

gTæs) Potentilla anseri.na (gåse-potentil) 
Anthoxantlwm odoratum (vellugtende P. argentea (sølv-potentil) 

gulaks) P. mptans (krybende potentil) 
Agrost·is stolonifera (krybende hvene) Fragaria vesca (alm. jordbær) 
Bromus mollis (blød hejre) FilipenduTa hexapetala (knoldet 
B. hordeaceus (liggende hejre) mjødurt) 
Ca.rex arenaria (sand-star) Pmnus spinosa. (slåen) 
Sci.rpus morit-imus (sø-kogleaks) Tri.foUum aruense (harekløver) 
Sc. tabemaem.ontani (blågrøn kogle- T. pratense (rødkløver) 

aks), Rostrup skriver S. lacust·ris, T. 1·epens (hvidkløver) 
men det beror formentlig på en T. cmnpestre (udstrakt kløver) 
fejlbestemmelse T. dttbi.tnn (fin kløver) 

hmcus bufonitts (tudse-siv) Medicago lu.puUna (humle-snegle-
J. compressus (fladstrået siv) bælg) 
Allimn oleraceu-m (vild løg) Lathyrus pratensis (gul fladbælg) 
Chenopodimn hotryades (Drue-gåse- Vicia sepium (gærde-vikke) 

fod) V. cracca (muse-vikke) 
Ch. glaucum. (blågrå gåsefod) V. lathyroides (vår-vikke) 
Ch. rubrum (rød gåsefod) Pim.p·inella saxifraga (alm. pimpinelle) 
Salicomia herbacea (kveller) Ar-meria. mal'itima (engelskgræs) 
Atriplex calotheca (skønbægret Plantago coronopus (fliget vejbred) 

mælde) P. lanceolata (lancetbl. vejbred) 
Rumex acetosella (rødkræ) Glaux mariUma (sandkTyb) 
R. acetosa (alm. syTe) Anagallis amensis (rød arve) 
Polygonmn convolvtdus (snerle- Veronica. amensis (mark-ærenpris) 

pileurt) V. chamaedrys (tveskægget ærenpris) 
Papaver argemane (kølle-valmue) Solanum nigrum. (sort natskygge) 
S ·inapis arvensis (ager-sem1ep) Convolvttltts amensis (ager-snerle) 
Batrachimn aquat-ile (vand-ranunkel) Cynoglossum officinafis (hundetunge) 
F-ic�tria vema (vorterod) Achillea. millefoUum (alm. røllike) 
Cerasthnn caespitosmn (alm. hønse- Hieraciu.m pilosella (håret høgeurt) 

tann) Leontodon aut·wnnalis (høst-borst) 
Aretwria serpyllifolia (småluonet Crepis cupillaris (grøn høgeskæg) 

sandvåner) Centaurea jacea (alm. knopurt) 
S'agina procmnbens (alm. firling) Chrysanthem.wn leucanthenwm (hvid 
Spergularia salina (kødet hindekr1æ) okseøje) 
Gerani.nm pusillum. (liden storkenæb) Cichorium intybus (cikorie) 
Erocli.um. cicutarium (hejrenæb) Hypoclweris radicata (alm. kongepen) 
Hyperic11m perforatum 

.
. (IJl'ikbladet Anthemis amensis (ager-gåseurt) 

perikon) AreHum la:ppa (glat burre) 
Sedwn acre (bidende stenurt) Sonehus amensis (ager-svinemælk) 
Sedum. telephiwn (skt. hansurt) 

Endelig har Kring noteret 6 arter, som ikke er bemærket af Rostrup 
eller af forfatteren, nemlig følgende: 
Pucci.nellia marithna (strand-annel

græs) 
Polygonum persicaria (fersken

pileurt) 
Papaver dubium (gærde-valmue) 

Clwmaeneri.u.m angustifoliu.m 
(gederams) 

Plantago major (glat vejbred) 
Crepis tectormn (tag-høgeskæg) 

Flere af disse kan udmærket være tilfældige passanter. 
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(Foto: A. Hansen) 

Fig. 4. Bevoksninger 
af strand-beden 
(Beta ma.ritima) på 
Langesand 
(i baggrunden Fyn) 

Som konklusion af sammenligningen mellem de forskellige plante
lister kan det siges, at - som naturligt er- er det de mest deciderede 
sandstrands-, strandvolds- og strandoverdrevsplanter, der har holdt 
sig på Vresen, medens de planter, der har været knyttet til den tid
ligere moræne med lidt dyrket jord, og til det omtalte vandhul og 
engen eller mosestrækningen, er forsvundet med dette. 

Dominerende arter på selve Vresen, hvor vegetationsdækket er slut
tet, var i 1957: Beta mar-itima, Matricaria nw.1·itima, A tr-ip lex litaralis 
og A. hastata, Festuca mbra, Elynnts arenarius, Elytrigia repens, Dac
tylis gl01nerata, Geranimn malle, Paa pratensis, Ave1w. elatiar, Galium 
aparine og venl'ln. På Langesand, der er mere udsat for højvande og 
bølger, er vegetationen ikke sluttet, men planterne står i spredte kolo
nier; dominerende arter var i 1957: Salsa la kali, Matricaria maritima, 
Elytrigia juncea og repens samt hybriden mellem de to arter, Elym.us 
arenarius og Atriplex-arterne. Det meste af den lange, smalle Tam
odde var fuldstændig uden vegetation; på grund af for megen dyna
mik kan planterne ikke få fodfæste der. 

En særlig omtale fortjener Claytania perfaliata, vinter-portulak, 
som også har vokset på Vresen. Planten stammer fra Nordamerika og 
træffes sjældent dyrket som køkkenurt i haver, hvorfra den kan for
vilde. Planten voksede frodigt i Revsøre i en have tilhørende førom
talte fisker Marius J ens en, som berettede, at han engang havde fundet 
planten på Vresen, og dels på grund af plantens besynderlige udse
ende, og dels fordi han var klar over, at den ikke i længden formåede 
at holde sig på Vresen, tog han den med sig til Fyn, og der lever den 
altså videre i bedste velgående, mens den forlængst er forsvunden fra 
Vresen. Men hvordan er planten kommet til Vresen? Spørgsmålet kan 
ikke besvares, men måske er der en sammenhæng med den kendsger
ning, at Claytan-ia perfaliata har været kendt fra Halskov nord for 
Korsør i det område, hvor nu det nye færgeleje er bygget. 
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Variationen af Coenonympha tullia (Miill.) 
i Danmark 

Af H. ]. Henrih-sen 
(Søbysøgaanl, Nr. Søby) 

With an Englisb Summary 

Her i landet er variationen af C. tullia (Miill.) meget bred. Antallet 
af øjepletter varierer fra slet ingen til over 20 på begge vingepar til
sammen. Den øvrige tegning varierer fra næsten ensfarvet til meget 
kontrastrig, fra sortbrun over lysokker til lysegrå og alle mellemfarver, 
som oftest flere farver sammen, eksempelvis sortbrun sammen med 
okker. 

Jeg har inddelt mine eksemplarer af C. tullia landsdelsvis efter teg
ning og farve og fundet, at de kan deles i flere geografiske eller lokale 
former. I denne artikel skal jeg nøjes med at pege på den storøjede 
sønderjyske form, nogle variationer af denne, og til sammenligning 
nogle enkelte ting om nominatformen. 

Materialet 

I 1935 tog jeg mine første C. tullia i Kirkebyskoven ved Svendborg. 
I 1949 tog jeg den i Frøslev Mose, og siden da har arten haft min 
interesse. Omkring 1950 begyndte også gartner J. Halkjær Nielsen, 
Lemming, at vie C. tullia sin særlige bevågenhed. Morsomt er det, at 
man også i Tyskland, England, U. S. A. og senere i Holland arbejdede 
med geografiske former af denne art. 

Adskillige samlere har siden 1951 givet mig værdifulde oplysninger 
angående C. tullia, ligesom mange beredvilligt har fremvist eller 
sendt mig eksemplarer til undersøgelse. Nærværende opgørelse om
fatter ca. 1240 dyr, der alle er taget ved en almindelig indsamling. 
De afbildede dyr står alle i min samling. Materialet stammer fra hele 
landet, flest fra Fyn og Jylland. Gartner J. Halkjær Nielsens tullia
samling tæller over 300 stk. og giver et godt billede af Jyllands 
C. tullia. Selv har jeg et lignende antal repræsenterende hele landet, 
dog flest fra Sønderjylland. 

Mere end 40 sommerfuglesamlere skylder jeg min bedste tak for 
tjenstvillig medvirken. Professor Emeis, Flensburg, nu afdøde direk
tør Groth, Svendborg, og inspektør Rambring, Malmø, har givet mig 
personlige oplysninger om C. tullia i nabolandene. Lærer E. Bund
gaard, Løjt Kirkeby, har opdaget en for samlere ukendt lokalitet med 
en speciel stor lokal form af C. tullia. Vi har begge taget dyret derfra 
siden 1951 .  De fynske dyr er fra overlærer Niels Pedersen, Hjallese, 
kontorchef Hornemand, Odense, og murer E. J ens en, Stenstrup. 
Tegner Stig Aagesen, Ollerup, gartner L. Nielsen, Sorø, og fabrikant 
Aage Hansen, Slagelse, har bistået med sjællandske dyr. Ligeså skyl
der jeg gårdejer Erling Pedersen, Bogø, og bibliotekar T. W. Langer, 
Søborg, tak for deres hjælp. 
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Undersøgelsen 

De ca. 1240 eksemplarer af C. tu.lUa er undersøgt med hensyn til 
øjepletternes størrelse og antal, vingefang og farvevariation. Resul
taterne af disse undersøgelser fremgår af kurverne i fig. l-3 og af 
tabel I. Der er benyttet følgende inddeling af landet: NJ = Nordjyl
land til linien Hobro-Lemvig; ØJ = Østjylland; VJ = Vestjylland, 
grænsen mellem ØJ og VJ er linien nord-syd gennem Herning; SØ = 
østlige Sønderjylland; SG = et område ved grænsen indtil 10 km nord 
herfor; MF = Midtfyn; SF = Sydvestfyn; NS = Nordsjælland; 
SS = Sydsjælland, grænsen mellem NS og SS er linien Solrød-Ruds 
Vedby; LF =Lolland-Falster. 

Ø j e p l e t t e r n e s  s t ø r r e l s e  
Med nogen øvelse kan man ret nøjagtigt afgøre, om kernen og den 

sorte del af øjepletterne på undersiden breder sig over mere eller min
dre end 20 mm 2. Dyrene er undersøgt landsdelsvis. Antal dyr med 
øjepletareal over 20 mm2 er herefter beregnet som procent af det sam
lede antal dyr fra den pågældende landsdel. 

80 
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40 

30 

20 

lO 

NJ ØJ VJ SØ SG MF SF NS SS lF 

Fig. l. Øjepletternes størrelse. -
Søjlerne viser, hvor mange pro
cent af C. tullia fra det pågæl
dende område der har et øjeareal 
på mere end 20 mm2. 

Enkelte nordjyske dyr havde kun to små øjne. Dette gælder også 2 
midtfynske dyr med et øje på hver fm·vinge, bagvingeundersiden øje
løs. Lolland-Falster er ret svagt repræsenteret med kun 26 stykker, 
hvoraf 19 er fra Horreby. Det er ret store dyr, ofte med usædvanlig 
stor gulhvid rand om øjepletterne. 70 °/o af de sønderjyske C. tullia 
har over 20 mm 2 øjeareaL Blandt disse finder man også eksempla
rerne med de største øjearealer på c a. 30 mm 2. De næststørste øjeplet
ter har C. tulliafra Sydvestfyn. De mindste øjne findes hos C. tullia 
mod nord. Skulle den gulhvide øjerand have været medregnet, ville 
usikkerheden blive større. Da ville C. tu.llia fra Lolland-Falster og 
Midtjylland komme nærmere øjearealet hos de sønderjyske dyr, men 
også disse er forsynet med en bred gul rand om øjnene. 
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Ø j e p l e t t e r n e s  a n t a l  
Kurven i fig. 2 omfatter antal øjepletter på undersiden synlige for 

det blotte øje. For at fuldstændiggøre billedet har jeg delt optællingen 
i øjne uden hvid kerne, øjne med kerne og øjetal i alt. Det drejer sig 
hele vejen om gennemsnitstal for samtlige dyr fra den pågældende 
landsdel. Desuden er største øjeantal for et enkelt dyr fra de forskel
lige landsdele medtaget. 

Fig. 2. Det gennemsnitlige øje
antal hos C. tullia fra de forskel
lige onu-åder. Den sorte del af søj
lerne repræsenterer øjne uden 
hvid kerne, den lyse del øjne med 
hvid kerne. Den øverste kurve 
viser største øjeantaL 
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NJ ØJ VJ SØ SG MF SF NS SS LF 

Sydvestfyns og Sønderjyllands C. tull-ia har de fleste øjne. 98 Ofo af 
samtlige dyr fra Sønderjylland har 4 eller flere forvingeøjne, medens 
90 Ofo af det øvrige lands C. tullia har 4 eller derunder. 96 Ofo af de 
sønderjyske dyr har 14 øjne på bagvingeundersiden, medens kun 26% 
af det øvrige lands er i besiddelse af 14 bagvingeøjne. De resterende 
7 4 Ofo har 6 øjne eller derunder. 

V i n g e f a n g  
Fig. 3 viser en opmåling af vingefang, dels gennemsnitstal for hen

holdsvis hanner og hunner, og dels tallet for det største individ for 
hver enkelt landsdel; for alle landsdele har det været en hun. Især for 
Sønderjyllands vedkommende er han og hun næsten lige store. Nogle 
store hunner har dog bevirket, at han- og hunkurverne ikke falder 
sammen. Derimod er de nordjyske hunner oftest større end hannerne. 
Det ses, at C. tull-ia fra Sønderjylland er størst med et vingefang på 
38-38,5 mm, og de midtfynske er mindst med et vingefang på 34,5-
35,5 mm. Dyr fra Lolland-Falster er ret store. - Den øverste kurve 
understreger, at man også skal til Sønderjylland for at finde det største 
dyr. Dette sammen med flere af næsten samme størrelse er taget på 
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Fig. 3. Vingefang hos C. tulliafra 
de forskellige områder. Søjlerne 
viser gennemsnitstal, den sorte del 
for o o ,  og den lyse del for 22. 
Den øverste kurve viser vingefan
get hos det største dyr fra hvert 
område. 

føromtalte ny lokalitet. Dagsommerfugle fra Sjælland plejer ikke at 
være mindre end det øvrige lands. Her danner C. tullia altså en und
tagelse. 

F a r v e v a r i a t i o n  
Det kan være vanskeligt at bedømme farven. Belysningen har meget 

at sige. I solskin vil et iriserende skin forvirre beskueren, de mørke 
former skinner da grønligt. Nyklækkede dyr er lettere at bedømme 
end ældre og let afstøvede dyr. Disse kan undertiden ved deres for
stærkede silkeglans synes grålige, ikke at forveksle med oprindeligt 
grå C. tullia, der som nyklækket har et overtal af gråbrune skæl mel
lem vingebehåringen, medens grundfarven er okkerbrun. Efter få 

Tabel l. Den procentvise fordeling af de to mørke og de to lyse fai'vegrupper 
af C. t-ullia i de undersøgte områder 

<i:: '" '"' " o; � ·� 

� o; '" "" " ""' '" '" � ""' ·� "'6 " "'6 " 
o � .. 2 .. ""' ""' ""' s "" a o e ... 

Nordjylland (NJ) 11 23 311 56 10 66 
Østjylland (ØJ) 10 21 31 62 7 69 
Vestjylland (VJ) 8 24 32 59 !) 68 
Sønderjylland, øst (SØ) 27 38 65 22 13 35 
Sønderj . ,  grænsen (SG) 28 34 6'2 24 14 38 
Midtfyn (MF) 17 28 45 41 14 5!i 
Sydfyn (SF) 16 25 41 46 13 59 
Nordsjælland (NS) 16 32 48 45 7 52 
Sydsjælland (SS) 8 19 27 64 9 73 
Lolland-Falster (LF) lO 21 31 63 G 69 
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Fig. 4. a-e er alle sønderjyske dyr (a er ab. philoxenus; b er ssp. dav-us; c er phi
loxenus-lignende ssp. damts; d og e er philo:renus-lignende); f er et af de ret mørke 
gribskovdyr; g er gennemsnitstypen fra Sydsjælland; h er et eksempel på Midtfyns 

mørke C. tullia; i og j er de almindeligste typer fra Nordjylland. 
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dages flyvetid viser dyret sig som okkerbrunt, medens de gråbrune 
skæl er gået tabt. Det er altså en forudsætning, at man bedømmer 
farve efter nyklækkede eller dog nogenlunde friske dyr. Af sådanne 
har jeg opstillet rækkevis næsten enstegnede C. tullia for hver lands
del. Hundyr er lysere end handyr. De må altså bedømmes hver for sig. 
Tabel l omfatter kun bedømmelsen af hanner, og der er kun taget hen
syn til bagvingerne. Det fremgår heraf, at den sønderjyske population 
procentvis indeholder et meget større antal mørke dyr end popula
tionerne i de øvrige landsdele. 

Formerne 

I hovedtrækkene ligner de sønderjyske C. tullia de typiske holland
ske. B. J. Lempke skriver om disse: »På forvingernes underside 2 øjne, 
på bagvingerne 6 øjne, hvoraf det sidste er dobbelt (altså 7 øjne). Eks
emplarer, hvor antallet af øjne er reduceret, forekommer sjældent i 
Holland. Blandt mine 60 ekspl. er kun et med færre end 6 øjne på bag
vingerne.« Noget tilsvarende kunne siges om de sønderjyske C. tullia. 
Derimod er det såre almindeligt, at øjeantallet på bagvingerne er re
duceret til færre end 7 i det øvrige land. 

Den særlig storøjede sønderjyske form ligner den hollandske form 
ab. philoxenus Esp., se »Catalogus der nederlandsche macrolepidop
tera<< 1936, p. 287. Esper's ab. philoxenus er afbildet i >>Die Schmet
terlinge« 1780 (bd. 2, p. 25, pl. 54, fig. 3). Det er en hun. To år senere 
beskrives en han - en mere typisk philoxenus. I afkortet oversættelse 
lyder beskrivelsen: >>Over- og undersiden betydeligt mørkere, på un
dersiden med fuldstændigt hvidt tværbånd, også på f01·vingerne, og 
talrige større øjepletter.«  Efter denne beskrivelse vil philoxenus være 
svær at skille ud fra tullia i blandingspopulationer som den sønder
jyske. Et helt hvidt tværbånd har jeg aldrig set. I mange tilfælde bli
ver der mindre tvivl, hvis man anvender navnet s sp. davus F. fra 1777. 
Fabricius har beskrevet ssp. davus som mørkere end tullia, den har 
flere øjepletter på over- og underside og er kontrastfarvet mørk og 
hvidlig på undersiden; jeg vil derfor i det følgende betegne dyr med 
over 20 mm2 øjeareal som ssp. davus. Se >>The entomologist's record« 
VII, nr. 5, 1895, p. 100-107, om >>C. typhon and its varieties« af 
BuekelL 

Et lille udvalg af sønderjyske C. tullia samt enkelte dyr fra det øv
rige land til sammenligning er afbildet på fig. 4-6. Fig. 4 a-e er alle 
sønderjyske dyr (a. ab. philoxenus; b. ssp. davus; c. philoxenus-lig
nende ssp. davus; d. og e. er philoxenus-lignende; f. er et af de ret 
mørke gribskovdyr; g. er gennemsnitstypen fra Sydsjælland; h. er et 
eksempel på Midtfyns mørke C. tullia; i. og j. er de almindeligste ty
per fra Nordjylland. De kunne lige så godt have været fra Midtjylland 
eller Midtsjælland, men ikke fra Sønderjylland. Øjnene er uden kerne 
(ab. impttpillata Lempke). Det er den almindeligste form for den stør
ste part af Danmark. Alle dyr på fig. 4 er hanner. Man lægger mærke 
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Fig. 5. <;><;> af C. tulliafra Sønderjylland. a og c er ab. philoxenus; b er ssp. da.vus; 
d er ab. philoxem1s og ab. lanceolat·us Arkle; e er C. tullia nov. ab. astam1s fra Løjt 

7. 7. 1957; f og g er almindelige C. tu/Ua; h, i og j er mørke ssp. dav11s F. 
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til den store forskel i øjestørrelse og øvrige tegning samt til de bredere 
forvinger hos de sønderjyske dyr. 

Fig. 5 er alle hunner fra Sønderjylland. a-d kunne med nogen ret 
kaldes philoxenus, men lad mig nøjes med a. og c. b. er ssp. davus F. ; 
d. er ab. philoxenus Esp. og ab. lanceolatus Arkle, idet en del af øjnene 
er ovale. Det sker undertiden som i fig. 4 e. ,  at det lyse forvingebånd 
næsten er forsvundet, men det er yderst sjældent, at også det lyse 
bånd på bagvingernes underside er næsten forsvundet som i fig. 5 e. 
Den er fra Løjt den 7. 7. 1957. Jeg foreslår navnet C. tullia ab. astavus, 
ikke at forveksle med ab. occu.pata Rbl., der er næsten tegningsløs 
(taget i Nordjylland). f. og g. er almindelige C. tullia fra blandings
populationerne, medens h., i. og j. er mørke ssp. davus F. - philox
enus Esp. 

I Danmark uden for Sønderjylland er store oversidevariationer ikke 
almindelige, men i Sønderjylland kan man næppe tage to ens. Fig. 6 
er alle hanner fra Sønderjylland. a. ligner ssp. orstadii Wahlgr. Den er 
mørkegrå (ab. unicolor Tutt.) på oversiden og grå på undersiden med 
mørk gråbrun vingerod; b. er meget mørkebrun; c. og d. er meget lig 
s sp. isis Thnbg. (c. er mørkegrå på bagvingernes overside, medens d. 
er ensfarvet grå og silkeglinsende på begge vingepar = ab. unicolor 
Tutt. og ssp. orstadii Wahlgr.) ;  e., f. og g. er ssp. davus F. - philox
enus Esp.; g. er rødokker, den kalder jeg ab. philoxenus - ab. brun
dusinae; h. er en grå philoxenus; i. og j. er lyst okkerrøde C. tulliafra 
de samme lokaliteter. 

Jo længere nordpå man kommer, jo mindre øjepletter er randøjerne 
smykket med. Såvel philoxenus som davus findes ikke nord for den 55. 
breddegrad (dog med ca. 10 breddeminutters spillerum). Her i landet 
går de til linien Rømø-Genner. De er begge fundet i Holland, Bel
gien, Nordfrankrig, men kendes ikke fra Sydeuropa. I England troede 
man tidligere at have ssp. davus nordpå, men både den og philoxenus 
findes kun i Sydengland. Her i landet har lokaliteter, hvor ssp. davus 
er almindelig, ligget næsten ubemærket hen. Flere samlere har været 
i Frøslev Mose i C. tullia' s flyvetid, men kun få har noteret den i 
fangstlis ten. 

Den sønderjyske C. tullia taget under et (davus og philoxenus med
regnet) adskiller sig fra landets øvrige C. tullia på følgende punkter: 
l. Større og flere øjepletter. 2. Mørkere og mere kontrastrige farver. 
3. Større vingefang og bredere forvinger. 4. Den sønderjyske popu
lation rummer ca. 28 °/o ssp. davus F. og philoxenus Esp., ca. 35 °/o 
ligger nær disse, de resterende ca. 37 °/o er mellemformer samt nomi
natformen. 

Biotopen 

Biotopen er som oftest anført som enge. J eg har aldrig fundet s sp. 
davus eller philoxenus på enge, men altid i hængedyndmoser og hede
moser. De flyver lavt over star og mosegræsserne, sjældent i eventuelt 
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Fig. 6. o o af C. tullia ha Sønderjylland. a ligner ssp. orstadi-i Wahlgr.; b er 
meget mørkebmn; c og d er meget lig ssp. ·isis Thnbg. ;  e, f og g er ssp. davtts F. -
philoxenus Esp.; h er en grå ab. philoxenus Esp. ; i og j er lyst okkerrøde C. tullia .. 
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tilstødende lyngområder, men gerne hvor grundvandstanden næsten 
når til overfladen af mosen. Også C. tullia holder sig til højmoserne og 
ses ikke eller meget sjældent på tilstødende enge. Det er angivet, at de 
sjællandske C. tullia skulle holde til på enge; men herimod beretter 
bl. a. Aage Hansen, Slagelse, at biotopen også der er højmose, f. eks. 
Sandlyng Mose og mosen ved Jyderup. Fra Lolland-Falster kendes 
den bl. a. fra Horreby Lyng. 

Indvandring 

I >>Studies on nem·ctic tullia«, New York 1955, skrev F. M. Brown 
om C. tullia fra Nordamerika, hvor endnu flere former og underarter 
er udspecificeret geografisk. Brown antager, at philoxenus og clavus er 
ældst, og at andre former og underarter er udspaltet herfra eller er 
kommet til som nyindvandrere. 

Danmarks geografiske beliggenhed har betinget, at man her kan 
finde adskillige varianter, der meget ligner andre europæiske under
arter og former, der ellers har deres særlige områder syd, nord, vest 
eller øst herfor. Måske er vore storøjede og mangeøjede ssp. clavus de 
første, der er kommet her til landet. De findes netop på lokaliteter, der 
ikke har været berørt af den fremtrængende østersøis, således at de 
har været isfri længe før det øvrige Danmark, måske i mere end 12.000 
år. Bjergsalamander (og sumpskildpadde) er fundet tæt ved lokaliteter 
for ssp. clavus og er ligesom denne ikke fundet andre steder i landet. 
De omtalte ret storøjede og mørke sydvestfynske C. tulUa er eventuelt 
rester af samme indvandring som til Sønderjylland - foregået me
dens Fyn endnu var landfast med Tyskland. Det ser ud til, at de stor
øjede former har invaderet Danmark i den tidlige senglacialtid, måske 
endog allerede i sidste interglacialtid. Derefter har denne form mistet 
vandretilbøjeligheden, men har dog kunnet holde sig på de nuvæ
rende lokaliteter uden at blive udkonkurreret af den adskillige tusinde 
år senere ankomne nominatform af C. tullia. 

Summa•·y 

The C. tull:ia of Southem Jutland (comprising ssp. davus F. and philo�·emts Esp.) 

differs from other Danish C. tulline in these respects: l. Wing-spots bigger and 
more numerous. 2. Colours darker and more contrasting. 3. \;vingspread bigger, 
forewings broader. 4. The Southern Jutland populations contain 28 °/o ssp. davus 

and philo.renus, other 35 °/o show a great similarity to these, and the rest, about 

37 °/o, is constituted by intermediate vruieties and the typical C. tttllia. 

Efterskl'ift 

Siden dette manushipt indsendtes til >>Flora og Fauna« den 19. 12. 1957, er 
»Nordens dagsommerfugle« udkommet. Heri omtaler T. vV. Langer, at ssp. davus 

F. flyver i Sønderjylland, og han er rent hypotetisk inde på nogenlunde de samme 

betragtninger angående indvandringen til Danmark og den lokale udbredelse af 
de to subspecies af C. tuWa, som nærværende undersøgelse sandsynliggør. 
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Biologiske og økologiske undersøgelser 

over dafnierne Eurycercus glacialis Lilljeborg og 

Eu. lamellatus (0. F. Miiller) 

Zootopogt•øfisl�e undersØgelser i Tlau 4 

Af E. W. Kaiser 
(Klokkednl pr. Horsens) 

With an English Summary 

l. Indledning 

Prøverne fra de zootopografiske undersøgelser i Thy (indsamlinger 
i ferske vande m. v. foretaget 1953-55 og 1957, se bl. a. Jensen 1958) 
indeholder omkring 1/a af de danske arter af dafnier. Artsantallet vil 
utvivlsomt vokse, når supplerende indsamlinger ved hjælp af plank
tonnet bliver foretaget, og en samlet oversigt over dafnie-faunaen i 
Thy må derfor foreløbig stå hen. 

En enkelt art, nemlig Eurycercus glacialis, har været genstand for 
særlig opmærksomhed under indsamlingerne, og materialet er des
uden suppleret op på forskellige ture i 1958. 

Der skal her berettes om denne sjældne og interessante art, idet der 
på en række punkter vil blive draget sammenligning med den nær
stående art, Eurycercus lamellatus, som er en af vore mest alminde
lige dafnier. 

2. Eu.rycercus glacialis Lilljeborg 

M a t e r i a l e  f r a  T h y  
Det første fund af denne art i Danmark daterer sig fra 13/7-1940, 

hvor nu afdøde mag. scient. S. A. Boisen Bennike fandt den i klitsøen 
Besul Vand ved Lyngby, Thy. Fundet er publiceret i professor K. 
Bergs nekrolog over S. A. Boisen Bennike (Berg 1945, p. II). 

Med det formål at studere artens biologi og økologi satte Bennike 
en systematisk indsamling i gang i Besul Vand, og i 61 prøver af ialt 
93 indsamlinger i tiden fra 6/4-41 til 21/5-44 forekommer Eu.glacialis 
i større eller mindre antal. En lille del af det af Bennike indsamlede 
materiale findes nu på Universitetets ferskvandsbiologiske Labora
torium, Hillerød, hvor også de af Bennike førte dagbøger opbevares. 
Laboratoriets leder, professor, dr. phil. Kaj Berg, har velvilligst lånt 
mig Bennikes materiale og notater samt tilladt mig at benytte det ved 
udarbejdelsen af denne artikel. 

Materialet af Eu. glacialis (jfr. tabel 2) fra nærværende Thy-under
søgelse omfatter følgende lokaliteter: 

Grønbakke Vand, Lyngby 
Næstevand, Lyngby 
Besul Vand, Lyngby 

Fredskilde Bæk, Legind 
Bislet Dam, Stenbjerg Plantage 
Hedesø ca. 300 m øst for Lyngby. 
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E. W. Kaiser fot. 
Fig. l. Bislet Dam, Stenbjerg Klitplantage, 2/11-1958. Til 

venstre ses dæmningen og stemmeværket. 

Vedrørende de 4 første lokaliteters beliggenhed m. v. henvises til 
Jensen 1958 og Kaiser 1958 a. 

Forekomsten i Fredskilde Bæk kræver en nærmere forklaring, idet 
lokaliteten er ganske utypisk for dafnier, og kun l af ialt 8 prøver fra 
denne bæk indeholdt Eu. glacialis. Dagen før prøvetagningen var det 
kraftigt regnvejr, og der kunne derfor ikke være tvivl om, at de 7 
eksemplarer fra den 12/6-57 var skyllet ud i vandløbet fra en eller 
anden sø inden for bækkens vandområde. Opmærksomheden samlede 
sig først om Fredskilde Sø, men med det stærkt kalkholdige vand, der 
findes i denne sø (Kaiser 1958 a), var det ikke meget sandsynligt, at 
den husede Eu. glacialis. Det har da også vist sig umuligt at finde 
denne art i Fredskilde Sø, hvor det derimod er lykkedes at påvise Eu. 
lamellatus (8/9- og 1/12-57). 

Sommeren 1958 fortsattes efterforskningen, og ved henvendelse til 
klitplantør Sv. Jensen, Stenbjerg Klitplantage, fik jeg den 30/6-58 op
lyst, at der i Stenbjerg Klitplantage lå en lille sø, Bislet Dam (fig. l) ,  
som ikke var afsat på målebordsblad M 1303, og som netop afvandede 
til et tilløb til Fredskilde Bæk. En undersøgelse samme dag viste, at 
Eu. glacialis var almindelig i dammen. Klitplantør Sv. Jensen oplyser, 
at søen er fremkommet i 1940 ved opdæmning, samt at den er ca. 
100X l50 m stor og fra 1/2-l m dyb. Foråret 1958 gik der brud på 
dæmningen, så vanddybden aftog ca. 1/2-3/4 m, men dæmningen blev 
repareret omkring den 1/7-58, og vandstanden er nu atter normal. 

Beliggenheden af Bislet Dam fremgår af kortet, fig. 2, og tabel l 
indeholder nogle vandanalysei' fra den. Analysen fra den 30/6-58 er 
lidt afvigende i kalkindholdet, og prøven er taget under den meget 
lave vandstand (jfr. ovenfor). 
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Fig. 2. Kortskitse 
visende beliggenheden 
af Bislet Dam 
og dens afløb til 
Fredskilde Bæk. 

o 

T H Y  

Bis/el iJam 

Freds!<! Ide Bæk 

Forekomsten af Eu. glacialis i Fredskilde Bæk kan herefter betrag
tes som en tilfældighed som følge af udskylning fra Bislet Dam. 

Lignende eksempler på udskylning af dafnier har vi set andre ste
der i Thy (f. eks. Daphnia atkinsoni og D. magna i Årbæk), og i litte
raturen nævnes bl. a., at Holopedium gibberum lejlighedsvis træffes i 
søen Windermere (England), hvor den skyller ned fra søerne Gras
mere og Rydal (Scourfield og Harding 1941 ,  p. 26, og 1958, p. 13). 

Hedesøen ca. 300 m øst for Lyngby ligger lige nord for landevejen 
til byen, og den har næppe været vandfyldt i mange år. Sommeren 
1958 (30/6) var der imidlertid vand i søen, og hen på efteråret var 
vanddybden ca. 1/2 m. Søen minder meget om hedesøerne på Rømø 
(se nedenfor), og vandet er surt og oligotroft (jfr. tabel 1). 

M a t e r i a l e  f r a  R ø m ø  

Ved at arbejde med Thy-materialet, og under hensyn til forekom
sterne af Eu. glacialis i Holland og på Sild (Sylt), blev det mere og 
mere klart, at artens optræden uden for dens arktiske hovedudbredel
sesområde rimeligvis burde forklares ved spredning ved hjælp af 
trækfugle (svømmefugle). 

Det var derfor sandsynligt, at Eu. glacialis måtte kunne findes 
andre steder langs den jyske vestkyst, som jo netop følges af en lang 
række svømmefugle på trækruterne forår og efterår. 

Den 7/9- og 19/10-58 foretog jeg derfor en undersøgelse af 5 søer 
på Rømø (jfr. kortet, fig. 3, og analyser, tabel 1), nemlig: 
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/Jad�hote/ 
, 

Lo x o/x 

R Ø M Ø  

o 1 km 

Fig. 3. Kortskitse visende beliggenheden af de på Rømø 
undersøgte søer. 

R ø m ø l. Hedesø m km øst for Lakolk, nord for vejen Lakolk-Kongsmark. Flad
vandet, max. dybde ca. 30-40 cm (19/10). 

R ø m ø Il.  Hedes ø B� km øst for Lakolk, syd for vejen Lakolk-Kongsmark. N æ
sten helt udtørret og kun mudderfyldte pytter mellem tuerne (7 /9) . 

R ø m ø III.  Hedesø 1 .3 km øst for Lakolk, syd for vejen Lakolk-Kongsmark og 
lige øst for Lådbjerg Klit. Max. dybde 50-60 cm (19/10). 

R ø m ø IV. Brakvandssø lf km sydøst for Lakolk, 7/9-58. Faunaen en udpræget 
brakvandsfauna med Palaemonetes varia:ns, Neomysis vt�lga.Tis, Gammarus 
dt1ebeni samt Hydrobia jenki.nsi foruden en række ferskvandsdyr. Af dafnier 
fandtes Simocephalus exspinosus f. typica i store og veludviklede eksemplarer. 
E u.. glaciaUs kunne i k k e findes. 

R ø m ø V. Hedesø l km øst for Lakolk, syd for vejen Lakolk-Kongsmark og lige 
vest for Lådbjerg Klit (fig. 4). Ganske lille sø (ca. 20X 20 m) i klitheden; ca. 20 
cm dyb (19110) . 

lokalitet 

Bislet Dam 

Besul Vand 

Tabel l. Vandanalyser fra søer i Thy og på Rømø 

pH acidi· alkali· 
dato t et ni te t 

min. l akt. l max m val/l m val/l 

1 30/6 -58 5.8 6.1 6.3 0.03 0.28 
2/1 1-58 5.8 6.2 6.3 0.02 0.05 

27 /12·58 5.0 5.8 6.3 0.04 0.07 
2/1 1 -58 6.2 6.2 6.4 o 0.08 

27/12-58 5.0 5.5 6.2 O .Dl 0.01 
Hedesø øst for Lyngby 2/1 1 -58 4.5 4.8 5.2 0.05 o 

27/12-58 4.0 4.3 5.0 0.09 o 

Rømø I 7/9 -58 6.0 6.3 6.4 0.01 0. 1 4  
19/10-58 5.8 6.3 6.4 0.01 0.08 

Rømø III 7/9 -58 4.0 4.0 4.5 0.04 o 
19/10-58 4.3 4.3 5.0 0.04 o 

Rømø IV 7/9 -58 7.7 7.7 8.5 o 2.86 
Rømø V 19/10-58 5.1 5.3 6.0 0.04 O .Dl 
l) •CaOc betyder CaO+MgO beregnet af alkaliniteten (jfr. Kaiser 1958 a, p. 168) 
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· CaQ.l) Cl-
mg/l mg/l 

7.8 64 
1 .4 51 
1 .9 48 
2.2 37 
0.3 33 
o l 21 
o 1 6  

3.9 53 
2.2 45 
o 52 
o 46 

80 639 
0.3 43 



Tabel 2. M aterialet af E-urycercus giacialis 

lokalitet 

Thy (jfr. p. 17) 
Grønbakke Vand 

Næstevand 

Fredskilde Bæk 
Besul Vand 

Hedesø øst for Lyngby 

Bislet Dam 

Rømø (lok. se p. 19) 
Rømø I 

Rømø I I  
Rømø III 

Rømø V 

Grønland (jfr. p. 22) 
nr. 241 Narssaq 2 
m·. 247 Narssaq 3 
nr. 277 Umiarfik 2 
m·. 428 Disko 2 

Fig. 4. Den sure, 
oligoh·ofe hedesø, 
Rømø V, 19/10-58. 
I baggrunden ses 
Lådbjerg Klit. 

dato 

8/9 -55 
23/10-55 

8/9 -55 
23/10-55 
1 2/6 -57 
1 4/6 -57 
17/7 -57 
13/6 -58 
28/6 -58 

2/1 1-58 
27/12-58 

2/1 1-58 
27/12-58 
30/6 -58 

2/1 1-58 
27/12-58 

7/9 -58 
19/10-58 

7/9 -58 
7/9 -58 

19/10-58 
19/10-58 

1 2/8 -52 
12/8 -52 
1 5/8 -52 
26/8 -52 

juv. + p <;? e <;?  

32 o 
630 o 

o o 
1 o 
7 o 

87 27 
61 l 
21 7 
53 1 2  

2440 1 
348 o 
402 5 
493 o 

1 9  1 2  
1210 15  
2262 l 

o o 
o o 
3 o 

735 o 
38 o 

2404 o 

o 6 
o 3 
o 7 
2 1 2  

ep h. 

o 
o 
5 

34 
o 
8 
2 
1 
3 
4 
o 
5 
o 

37 
6 
9 

22 
18 

119 
1 1 3  

2 
1 

1 
o 
o 
o 

E. W. Kaiser fot. 
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Floraen i 2 af hedesøerne (rimeligvis Rømø I og III) og i brakvands
søen (Rømø IV) er omtalt af Olsen 1950, der også har vandanalyser 
fra de pågældende søer. 

Som det fremgår af tabel 2, lykkedes det at påvise Eu. glacialis i de 
4 hedesøer af den sure, oligotrofe type, medens den ikke blev fundet i 
brakvandssøen. 

M a t e r i a l e  f r a  G r ø n l a n d  
Lektor N.  Foged, Odense, har venligst overladt mig 4 prøver af Eu. 

glacialis indsamlet på Grønland 1952. De vil i et vist omfang blive 
sammenlignet med materialet fra Thy og Rømø og skal derfor anføres 
her. Lokaliteterne er nærmere omtalt hos Foged 1958, hvor der tillige 
er anført vandanalyser. Det drejer sig om flg. 4 prøver (jfr. tabel 2): 
S v a r t e n h u k - H  a l  v ø e n  

nr. 241. Narssaq. Lille sø, 12/8-52 (Foged l.  c. p. 40, vandanalyse: Narssaq 2, 
p. 10) 
m. 247. Narssaq. Større sø med afløb, 12/8-52 (Foged l. c. p. 39, vandanalyse: 
Narssaq 3, p. 10) 
nr. 277. Umiarfik. Sø på terrassen, 15/8-52 (Foged l .  c. p. 61, vandanalyse :  
Umiarfik 2, p. 10). 

D i s k o - Ø e n  
m. 428. Godhavn. Sø i Blæsedalen ved Skruvefjeld, 26/8-52 (Foged l. c. p. 27, 
vandanalyse: Disko 2, p. 10). 

3. Eurycercus lamellatus (O. F. Muller) 

Denne art er en af vore almindeligste dafnier, der har en vid udbre
delse i Danmark. I Thy er den fundet følgende steder: 
A c i d e (s u r e) o l i g o t r o f e s ø e r : Bislet Dam (her kun i yderst få eksem

plarer, jfr. p. 31) ,  Torup Vestersø, Hykær og Possø. 
Ø v r i g e o l i g o t r o f e s ø e r : Præstekær, Strandkær v. Lild Strand, Vorup 

Sø, Bagsø og Sokland. 
E u t r o f e s ø e r :  Tormål, Bjålum, Blegsø, Nors Sø, Valdum Sø, Fredskilde Sø, 

Ørum Sø, Ove Sø og Kildedam v. Grågård. 
E u t r o f e v a n d l ø b : Tegå, Hvidbjerg A, Villemp Bæk, Kløvå, Vester Van

det A, Sjørringsø-Kanalen, Nors A, Tilløb til Tømmerby A og Kanalen øst for 
Tømmerby Fjord. 

O l i g o h a l i n f j o r d : Lund Fjord. 

4. Systematiske forskelle mellem 

Eu. glacialis og Eu. lamellatus 

Den systematiske forskel mellem de 2 arter fremgår af tabel 3 og af 
fig. 5, 6 og 7. Tabellen omfatter parthenogenetiske og ephippiale hun
ner (se afsnittet om forplantning). Hos hannerne er antenne I noget 
anderledes udformet (se fig. hos Lilljeborg 1901 og Wagler 1937). 

I vort eget materiale findes ingen hanner. Dette skyldes formentlig, 
at indsamlingen er foretaget med sigter med for stor maskevidde. 
Hannerne er nemlig m e g e t små (kun 1. 1-1.3 mm). Af Bennikes 
prøver, der er taget med planktonnet, fremgår det derimod, at hanner 
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c 
A 

2mm 

Fig. 5. Habitusbilleder af de 2 Ett.rycercus-arter. A og B. Eu. giacialis p'jl. 

Længde i mm 

Fonn (fig. 5) 
p'jl + e'jl 

Antenne I 
p'jl + e'jl 
(fig. 6) 

C:mdale tænder 

Ephippium 
(fig. 7) 

L1tensæg 
(fig. 7) 

Biotop 

Cyklus 

Sommer-sexual
periode 

Efterårs
sexualperiode 

C. E u. lamellatus p'jl. 

Tabel 3. Nogle systematiske og andre forskelle 

Eurycercus giacialis 

p 'jl :  5.8 e 'jl :  5.2 o: 1.0-1.3 

Langagtig-oval, jævnt buet 
overgang mellem hoved og 
skjold, intet hak bag nakke
organet. Skjoldet tydeligt læn
gere end højt 

Slank, regelmæssig keglefor
met med børste nær spidsen 

e. litt. : 63-96 ( < 100) 
Grønbakke Vand: 75-92, 
gennemsnit 84 (13 eksempl.) 

lidt længere end højt 
2. 1 X l.9 til 3.8 X 3.2 mm 

kugleform., 290-370 p. i diam. 

acide (sure) oligotrofe søer, 
tåler sorrunerudtøning 

elicyklisk 

maj til juli, 
meget fremtrædende 

november og december, 
af beskedent omfang 

Eurycercus lamellatus 

p'jl : 3.7 e'jl: 2.4 o :  1 . 1  

Kantet-rundagtig, et tydeligt 
hak (indsnøring) bag nakkeor
ganet Skjoldets længde og 
højde lige store 

Kompakt kegleformet, fortil på 
midten en mere eller mindre 
tydelig knude, hvoruneler bør· 
sten sidder 

e. litt. : 102-120 (> 100) 
Strandkær : 120-138, 
gennemsnit 128 (10 eksempl.) 

længde = højde 
1.6 X l.6 til 2.0 X 2. 0  mm 

ovale, ca. 170 X 260 p. 

overalt, men kan ikke tåle som
merudtørring 

monocyklisk 

(påvist rudimentær i Tyskland 
i maj-juli, Weigolel 1910) 

september til december, 
meget fremtræelende 

23 



A 

0. 3 /T) /T) 

B 

Fig. 6. Antenne I af p Cjl. A. E -u .  glacial-is. 
B. E -u. lmnel/atus. 

2mm 

Fig. 7. Ephippier af de 2 Eurycercus-arter. A. E -u. larnellatus. B og C. Eu. glacialis. 

af Ett. glacialis kunne findes i de samme prøver, som indeholdt ephip
phiale hunner under sommer-sexualperioden, og at hanner var sær
deles talrige i Besul Vand d. 13/6, 20/6, 27/6 og 4/7 1943, medens de 
d. 18/7-43 kun fandtes i fåtal. 

Prøverne fra Rømø og efterårsprøverne 1958 fra Thy er taget med 
planktonnet, men de indeholdt ingen hanner, hvilket måske kan tages 
som udtryk for, at hanner er meget sjældne under efterårets sexual
periode. Hannerne er med deres lidenhed nærmest at betragte som 
dværghanner. 

5. Udbredelsen af Eu. glacialis 

Eu. glacialis er en udpræget arktisk-cirkumpolar art med hoved
udbredelse mellem 60° og 80° nordlig bredde. De sydligste forekom
ster er omkring 50° nordlig bredde (Holland og Nord Kurilerne). Den 
blev 1912 fundet i Holland (Wibaut 1913), hvor den senere har vist 
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sig at være meget almindelig i sure, næringsfattige vande (Redeke og 
Vos 1932, Redeke 1948). I 1935 findes den i en Lobelia-sø i klitterne 
på øen Sild (Sylt) (Friedrich 1938), således at fundet i Danmark falder 
ret naturligt. Arten er nu kendt følgende steder: 

Tyskland (Sild), Holland (talrige fund), Nordskandinavien (kun i 
finsk Lappmark), Island, Øst- og Vestgrønland, arktisk Nordamerika, 
Behring Øen, Nord Kurilerne, Sibirien (Waigatsch, Kap Grebenij, 
Nowaja Semlja) og Kola Halvøen (litteratur, se Thienernann 1950). 
Fra England meldes arten fundet et enkelt sted i Ross-shit·e i 1957 
(Scourfield og Harding 1958, p. 33). 

Ifølge Thienemmm 1941 er Eu. glocialis meget almindelig i Abisko-området i 
Tome Lappmark i Sverige, hvor den forekorruner i kildebække, egentlige søer, 
alkaliske småvande i birkeregionen, udtørrende pytter og grøfter. \Vingstrand 
1951 formoder, at hestenuneisen hos Tl1ienemann er forkert: dels nævnes Eu. la
mellatus overhovedet ikke i Thienemanns arbejde, og dels indeholder det anVing
strand be:ubejdede materiale fra Virihaure-orru·ådet i Lule Lappmark kun E-u. 
lamellatus. 

På forespøTgsel oplyser professor A. Thienemann, Plan, at matmialet fra Abisko 
er bestemt af nu afdøde professor E. \Vagler, at det ikke senere er revideret, og 
at det opbevaredes i Miinchen. En henvendelse til Zoologische Staatssamrnlung, 
Miinchen, gav in1idlertid det sørgelige resultat, at materialet er gået tabt i slut
ningen af krigen. En henvendelse til professor Sven Ekman, Uppsala, om fore
komsten af E-tt .. glocialis i Nordsverige blev besvaret med, at han aldrig har fundet 
denne att i Lappland, hvor Eu.  lamellatus detimod er meget almindelig. 

6. Forplantningsforhold 

F o r p l a n t n i n g e n  h o s  d e  t o  a r t e r  
I tabel 4 og 5 har jeg sammenstillet en række litteraturangivelser 

vedrørende forplantningsforholdene hos de 2 Eurycercus-arter, samt 
anført nogle resultater fra undersøgelsen af materialet fra Grønland, 
Rømø og Thy. 

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på en stor vanske
lighed ved opgørelse af det nøjagtige ægantal : de mange løstliggende 
æg og embryoner, der kan findes i prøverne, viser, hvor let der kan 
fremkomme talværdier, der ligger lavere end de faktisk forekom
mende. Tallene i tabellerne refererer sig til individer, der skønnedes 
at være ubeskadigede og intakte. 

Det skal også fremhæves, at antallet af såvel subitanæg som latens
æg varierer efter en række forskellige forhold, f. eks. moderdyrets 
størrelse, ernæringstilstand, årstiden og lokalitetens art. 

Idet der vedrørende forplantningsforholdene hos dafnierne bl. a. 
kan henvises til Wesenberg-Lund 1945, skal følgende hovedtræk 
fremdrages for så vidt angår slægten Eurycercus: 

Forplantningen falder i en kønnet formering med befrugtning: 
sexual-periode, og en kønnet formering uden befrugtning: partheno
genese. 

I arktiske egne (Grønland) er hovedvægten hos Eu. glacialis lagt 
på dannelsen af befrugtede hvileæg (latensæg), der kan findes i et 
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Tabel 4. Forplanh1ingsforhold hos de 2 Eu.rycercus-arter 

p Q e Q 

længde mm l subitanæg længde mm l 
litt. {!lacialis l 
Grønland - l meget få -

(Wesenberg-Lund 1894} 
Øst Grønland 4.2-4.6 l 2 4.5-6.9 

(Poulsen 1940} 
Island (Poulsen 1939} -- 3-10 -

Holland (Wibaut 1913) 2.3-4 .8 2 -

Holland (Beijerinck 1931} 5-6 40-50 -

m. 428 Disko 2, 3.7-4.4 l 3.8-5.0 
26/8-52 (Foged leg.) 

Grønbakke Vand, 2.9-3.3 2-3 -

23/10-55 3.8-4 .]  16-18 
4.3-4.8 21-24 

Bislet Dam, 2/ll-58 4.2-5.6 l l-41 4. 1-5.0 
gns. 4.6 gns. 25 gns. 4.5 

(25 ekspl.) (25 ekspl .} (15 ekspl .} 

Eu. lamellatus 
Island (Poulsen 1939} 1.5-3.4 2-15 2.1-3.2 

gns. 2.6 gns. 6 gns. 2.5 
(68 ekspl . )  (44 ekspl.) (29 ekspl.} 

Færøerne (Poulsen 1929) 1.2-2.5 3-10 -

Danmark (Berg 1929) max. 4.2 25-30 -

Kildedam v. Grågård 2.3-2.6 3-8 1 .9-2.2 
21/10-55 

Nors Sø 21!10-55 2.7-2.8 10-21 1 .9-2.0 

Sokland 13/6-57 3.0-3.7 18-44 -

gns. 3.3 gns. 32 

Valdum Sø 22/10-55 
(14 ekspl. }  (14 ekspl. }  

- - 1 .7-2.4 

l 

latensæg 

20-30 

4.-15, gns. 10 
(14 ekspl.} 

4-6 
-

-

2-19, gns. 10 
(6 ekspl.} 

-

3-25 
gns. 16 

(15 ekspl.) 

4-8 
gns. 5 

(72 ekspl.) 
ca. 4 

max. ca. lO 
1 -6, gns. 4 
(18 ekspl.} 
1 -7, gns. 4 
(5 ekspl.} 

-

1-9, gns. 4 
(80 ekspl . )  

antal på op til 47 stk. hos en enkelt hun, medens antallet af ubefrug
tede æg (subitanæg) kun andrager 1-2 stk. På Island synes den par
thenogenetiske forplantning (Poulsen 1939) at spille en lidt større 
rolle, idet antallet af subitanæg der kan nå 10. 

I Danmark er denne udvikling ført endnu videre, idet den parthe
nogenetiske forplantning her spiller en betydelig rolle. Store eksem
plarer kan således om efteråret indeholde indtil 41 subitanæg eller 
embryoner. Også i Holland spiller den parthenogenetiske forplant
ning en betydelig rolle (Beijerinck 1931, p. 244). Det er værd at be
mærke, at denne udvikling har fundet sted, uden at det i væsentlig 
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lokalitet 

Næstevand 
Besul Vand 

Bislet Dam 

Hedesø øst for Lyngby 

Rømø I 

Rømø II 
Rømø III 

nr. 241 Narssaq 2 
nr. 247 Narssag 3 
m. 277 Umimfik 2 
nr. 428 Disko 2 
Grønland : alle 4 prøver 

Tabel 5. E urycercus glacialis, latensæg 

dato 
e <;?  ep h.  

antal [ længde m m  antal 

23/10-55 - - 29 
14/6 -57 24 2.9-3.9 7 
17/7 57 l - 2 
13/6 · 58 7 3.0-3.8 -

28/!i -58 12 2.8-3.3 3 
30/!i -58 9 2.6-4.3 28 

2/11-58 15 4.1·5.0 4 
2/11 -58 5 4.2-5.2 4 

7/9 -58 - - 18 
19/1 0-58 - - 1 2  

7/9 -58 - - 104 
7/9 -58 - - 98 

12/8 -52 5 3.2-4.0 l 
12/8 -52 3 4.1-4.4 -

1 5/8 -52 6 4.0-4.8 -

2li/8 -52 6 3.8-5.0 -

- 20 3.2-5.0 1 

latensæg 

antal l gennemsu. 

5-30 13 
7-17 1 1  
5- I il 1 0  

10-2 1 16 
8-17 11 
5-26 1 4  
3-30 16 

20-38 27 

5 - 1 5  1 1  
7-15 10 
3-20 9 
3-22 lO  

8-26 16 
10- 1 5  1 3  
17-47 32 

2-19 l O  
2-47 1 8  

grad er gået u d  over dannelsen a f  ephippier med latensæg (hvileæg), 
der i Thy er fundet i betydeligt antal (indtil 38 æg). 

Eu. lamellatus forholder sig helt anderledes, idet hovedvægten hos 
denne art overalt synes at være lagt på den parthenogenetiske for
meringsmåde; dog kan man notere et ringere antal subitanæg mod 
nord (f. eks. Island, Poulsen 1939). Antallet af latensæg synes ikke at 
variere fra nord til syd: såvel på Island som i Danmark ligger antallet 
under 10, og det gennemsnitlige antal er omtrent ens og - set i for
hold til Eu. glacialis - lavt, nemlig 4-5 stk. Fra Damhus A nord for 
Vemb 13/11-47 har jeg dog et unormalt stort ephippium af Eu. lamel
latus indeholdende 15 hvileæg. 

Sammenfattende kan man om forplantningen hos de 2 arter sige 
følgende: Hos Ett. lamellatus er hovedvægten lagt på den partheno
genetiske formeringsmåde (mange subitanæg, få latensæg). Eu. gla
cialis forholder sig i sit hovedudbredelsesområde (arktis) omvendt 
(få subitanæg, mange latensæg), og dette arktiske præg bevares under 
artens forekomst i Danmark hvad latensæggene angår, medens an
tallet af subitanæg øges væsentligt. 

E p h i p p i e t  h o s  E u . g l a c i a l i s  

Ephippierne hos Ett. glacialis optræder i 2 vidt forskellige typer, 
der ikke eller kun i meget ringe grad er forbundet ved jævne over
gange (jfr. fotos fig. 8 og 9). 
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l) en h y a l i n ,  g u l b r u n t y p e, hvor ephippiet i reglen er lidt 
mørkere langs dorsalsiden (rygsiden) og desuden har en bred, 
gullig eller gulligbrun søm langs den eaudale rand (bagranden). 
Latensæggene ses meget tydeligt ligge i et mere eller mindre cir
kelformet rum i ephippiet. 

2) en p i g m e n t e r e t t y p e, hvor den centrale del af valverne 
er mere eller mindre stærkt farvet, mørkebrun til næsten sort, 
således at æggene kun meget vanskeligt kan ses. 

Det er nærliggende at opfatte den hyaline type som ephippier, der 
endnu ikke er helt udfarvede, og milieuforholdene er antagelig be
stemmende for den modningsgrad, ephippierne opnår, inden de af
kastes. 

Det ene ephippium og alle de ephippiale hunner fra Grønland 
(Foged leg.) tilhører den hyaline type. Det samme gælder samtlige 
ephippier fra Bislet Dam, Hedesøen øst for Lyngby og de 4 søer på 
Rømø. Dog var der fra søen Rømø II (7 /9-58) blandt de ialt 119 ephip
pier 2 stk., der var så stærkt pigmenterede, at æggene var usynlige. 

Den stærkt pigmenterede type fandtes i Besul Vand sommeren 
1957 og 1958, hvor søens vandstand var så ringe, at der kun var en 
mindre pyt i den centrale del af søen (Jensen 1958, fig. 1 1 ,  p. 147). 
Men fra den samme sø (Besul Vand) foreligger der ephippier af den 
hyaline type i Bennikes materiale fra sommeren 1943. 

Forekomsten af de 2 typer ephippier har antagelig været medvir
kende årsag til tvivlen hos Haberbosch (1920, p. 61-62) med hensyn 
til tydningen af materialet fra Grønland (jfr. Poulsen 1940, p. 32). 

Under og lige efter sommer-sexualperioden er ephippierne talrige 
i prøverne. Senere på året (oktober-november) hører der større held 
til at finde dem. 

Dette skyldes, at ephippierne for en stor del aflægges på vegeta
tionen, hvorfra de let ketsjes. Om efteråret går vegetationen i opløs
ning, ephippierne falder til bunds og forsvinder i bundrnaterialet. 

Medens ephippier taget om sommeren er pæne, rene og hele, er de 
om efteråret mere eller mindre fyldt med detritus, ofte bevoksede 
med alger og diatomeer, og kanterne kan være afgnavede, afslidte og 
i opløsning. I november og december kan der dog jævnsides med de 
gamle ephippier findes enkelte helt friske, som imidlertid stammer 
fra efterårets sexualperiode (jfr. p. 29). 

A r s - c y k l u s  
Eu. glacialis er monocyklisk på Grønland, og det samme synes at 

være tilfældet på Island. Efter de gængse regler for ændringerne i 
dafniernes forplantningsforhold på vekslende breddegrader (eller 
efter skiftende højder over havet) (se bl. a. Weigold 1910) kunne det 
forventes, at Eu. glacialis ville have en dicyklisk udvikling i Danmark. 

Dette er da også tilfældet. Sommer-sexualperioden er dog langt den 
mest fremtrædende, medens efterårets sexual-periode (efter de fore
liggende prøver at dømme) synes at spille en underordnet rolle, idet 
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Fig. 8 og 9. Mikrofotografier af ephippier af Eurycercus glocialis ( X  9.3). 

Fig. 8. Den hyaline type (Bislet Dam 30/6-58). 
Fig. 9. Den pigmenterede type (Besul Vand 13/6-58). 

de ephippiale hunner kun udgør en meget lille brøkdel af den samlede 
population (jfr. tabel 2). 

Hos former med dicyklisk udvikling regner man med, at sommer
sexualperioden svarer til de nordlige formers sexualperiode, medens 
efterårets sexual-periode er en nydannelse ved afslutningen af den 
gode årstid. Endvidere bliver sommer-sexualperioden ofte mere eller 
mindre reduceret, kan kun påvises ved enkelte hanner og ephippiale 
hunner i et meget stort materiale. Udviklingen får derved karakter af 
en sekundær monocyklus med en udpræget sexual-periode om efter
året (Weigold 1910). 

Således er forholdene iøvrigt hos Eu. lamellatus. I Danmark er 
arten monocyklisk med sexual-periode om efteråret; i prøverne fra 
Thy forekommer ephippiale hunner fra 9/9 til 1/12. Også Berg 1929 
angiver denne udviklingsform for Eu. lamellatus. 

I Tyskland er det derimod lykkedes at påvise en rudimentær sexual
periode i maj og juni-juli. 

I betragtning af ovenstående er det interessant at konstatere, at 
sommer-sexualperioden hos Eu. glacialis er så fremtrædende, medens 
efterårets sexual-periode tilsyneladende er meget beskeden. 

Også i Holland er sommerens sexuale periode meget fremtrædende. 
Beijerinck (1931, p. 243) har d. 24-30/8-1931 fundet talrige ephippier 
med æg liggende frit på sandbunden i en hedesø. 

De 2 arter forholder sig altså lige omvendt på dette punkt. 
løvrigt skal det fremhæves, at årscyklus kan forløbe vidt forskelligt 

selv på hinanden nærliggende biotoper. Milieuforholdenes ændringer 
(temperatur, udtørring m. v.) bevirker tilsyneladende ret voldsomme 
udsving i populationernes størrelse og art. I denne henseende er 
Rømø-prøverne ret oplysende: 
R ø m ø I. Populationen åbenbart uddød efter sommer-sexualperioden. 
R ø m ø II .  Ved at uddø på grund af udtørring. 
R ø m ø III. Livlig parthenogenetisk forplantning har afløst sommerens sexuale 

periode. 
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Skal jeg beskrive en nogenlunde »uforstyrret« årscyklus hos Eu. 
gla.cialis, må det blive følgende: 

Overvintringen foregår med sikkerhed ved hjælp af ephippier med 
latensæg. På lokaliteter, der ikke bundfryser om vinteren, er der mu
lighed for, at parthenogenetiske hunner overlever under isen. De er i 
alle tilfælde fundet i parthenogenetisk formering d. 27/12-1958. 

Om foråret fremkommer en række parthenogenetiske generationer, 
der allerede i maj kan iblandes hanner og ephippiale hunner. Jævn
sides med denne sommer-sexualperiode, der omfatter maj, juni og 
juli, fortsætter den parthenogenetiske formering. Efter sommer
sexualperioden, der er meget fremtrædende, fortsætter Eu. glacia.lis 
den parthenogenetiske forplantning, der når sit maximum hen på 
efteråret. På denne årstid er populationen ofte af en enorm størrelse, 
og man finder de største eksemplarer og det største antal subitanæg 
og embryoner pr. hun. 

I november-december får vi så atter en sexual-periode, men denne 
har kun et ringe omfang. De ephippiale hunner om efteråret er gen
nemgående noget større end de ephippiale hunner om sommeren. 

Hvileæggene i ephippierne fra om sommeren kan klækkes om efter
året. Latensæggene klækkes ved, at de revner hele vejen rundt langs 
»ækvator« .  Ephippier med enkelte embryoner eller nyklækkede juve
nile Eurycercus liggende sammen med ukløvede æg er iagttaget den 
7/9, 19/10 og 23/10. Noget større omfang har denne klækning næppe, 
og hovedparten af ephippierne ligger antagelig vinteren over med 
ukløvede æg. 

7. Økologien hos Eu. glacialis og forsøg på en forklaring 

af forekomsterne i Danmark 

Findestederne for Eu. glacialis i Holland, på Sild, på Rømø og i 
Thy ligger så langt fra artens hovedudbredelsesområde, at forekom
sterne kræver en nærmere forklaring. 

Flere forfattere betragter Eu. glacialis som en typisk glacialrelikt 
(Wibaut 1913, Redeke 1948 og Thienernann 1950) eller som en koldt
vandsart (Ekman 1922) eller en kuldeelskende art (Poulsen 1924). 
Friedrich 1938 derimod gør opmærksom på, at det må undersøges, 
om det er en stenotop art, der har en spredt forekomst, fordi vel
egnede biotoper er så lidet udbredte. Også Beijerinck (1931, p. 247) 
synes at tvivle på den glaciale reliktnatur af denne art og en række 
andre dyr (Coelambus novemlineatus, Dytiscus lapponicus og Phry
ganea obsoleta), der ofte er fundet på de samme biotoper som Eu. 
g la cialis. 

Ifølge Poulsen 1942 forekommer Eu. glacia.lis i 2 af de 6 nævnte 
vandhuller og mindre søer på Island sammen med Eu. lamellatus, 
medens de 2 arter i Holland og på Sild optræder adskilt. Dette be
mærkes udtrykkeligt for Hollands vedkommende, hvor Eu. glacialis 
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betegnes som indikator for oligotroft vand (Redeke 1948, p. 406); 
det skal dog bemærkes, at de af Redeke betegnede oliotrofe vande 
nærmest må kaldes acide (sure), oligotrofe, idet pH ifølge analyserne 
ofte ligger væsentligt under 7. Andetsteds betegner Redeke (1 .  c. p. 
403) Eu. glacialis »streng acidophil« og kun forekommende i sure, 
kalkfattige vande, medens Eu. lamellatus angives som en art, der er 
knyttet til eutrofe vande, og kun yderst sjældent forekommer i oligo
trofe vande. 

Samtlige findesteder i Danmark for Eu. glacialis hører til den sure, 
oligotrofe type med surt og kalkfattigt vand. Omvendt er det ikke alle 
sure, oligotrofe søer i Thy, der indeholder Eu. glacialis, idet de 3 søer 
Possø, Hykær og Torup Vestersø har en meget veludviklet bestand af 
Eu. lamellatus. 

Med undtagelse af Bislet Dam har de øvrige 8 biotoper for Eu. gla
cialis et gennemgående fællestræk: den periodevise udtørring. Denne 
tørlægning kan indtræffe med års mellemrum eller eventuelt hvert år, 
dens varighed kan være af forskellig længde, men den rammer oftest 
søerne om sommeren. 

En sommerudtørring vil være katastrofal for en bestand af Eu. la
mellatus, da denne art først danner ephippier med hvileæg om efter
året. Eu. gla.cia.lis derimod frembringer ephippier om sommeren -
lige forud for en eventuel udtørring - og kan derpå ligge som hvile
stadier i den udtørrede søbund. 

Overensstemmende hermed viser det sig, at med undtagelse af 
Bislet Dam, hvor der foruden en meget stor bestand af Eu. gla.cialis 
er fundet nogle få eksemplarer af Eu. la.mellatus, optræder Eu. gla
cialis på de øvrige 8 lokaliteter som den eneste forekommende Ewry
ce1·cus-a rt. 

I denne forbindelse vil jeg henvise til det velkendte fænomen, at to 
nærstående arter sjældent optræder i optimal (maximal) udvikling 
på de samme biotoper, og at vi netop i Thy har et andet og meget 
typisk eksempel på dette forhold i forekomsten af vore 2 ferskvands
tanglopper. I det nordlige Thy, hvor Gmnmarus pulex mangler, op
træder G. la.custr·is i talrige søer i store mængder, medens denne art 
i det øvrige Danmark fører en mere beskeden tilværelse i søer, hvor 
den skal konkurrere med G. pu.lex ( Kaiser 1958 b). 

Medens Eu. lmnella.tus er påvist i senglaciale aflejringer ved Næs
tved (Poulsen 1944), er der ikke publiceret fossile eller subfossile fund 
af Eu. glacia.lis. Det er dog sandsynligt, at denne art har levet i Dan
mark i senglacialtid. 

Derimod forekommer det mig mere end tvivlsomt, om arten på de 
nuværende findesteder her i landet kan betragtes som glacialrelikt. 
Intet i biotopernes karakter eller i dyrets biologi støtter en sådan 
antagelse. 

Såvel i Danmark som i Holland og på Sild er Eu. gla.cialis hidtil kun 
fundet i sure, oligotrofe vande, der enten har klart eller mere eller 
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mindre stærkt humusfarvet vand. Noget lignende er tilfældet på Nord 
Kurilerne (Miyadi 1937, DEmo 1938). 

Det kunne derfor være fristende at følge Redeke (1948, p. 403) og 
betragte Eu. glacialis som acidophil (d. v. s. ynder af surt vand). 

Imidlertid ligger de oven for nævnte forekomster langt fra artens 
hovedudbredelsesområde, og man kender flere eksempler på, at en 
art uden for sine centrale forekomster kun findes på specielle biotoper 
(se f. eks. Økland 1955). 

Det viser sig da også, at på Grønland optræder Eu. glacialis i de 
fleste vandtyper. Således stammer de af lektor N. Foged 1952 ind
samlede 4 prøver fra søer med pH 7.0 og 9 .0 og en total hårdhed 
varierende fra 1 . 1  til 8 . 1  °DH (analyser: Foged 1958). Endvidere har 
cand. mag. U. Rø en, Hillerød, venligst meddelt mig, at han på Grøn
land har indsamlet Eu. glacialis i de fleste vandtyper, og at arten der 
opnår sin største størrelse i alkaline vande (pH 8.5-9.0). Det skal dog 
bemærkes, at de grønlandske ferske vande uanset en eventuel høj pH 
alle er meget fattige på elektrolyter (Foged 1958, p. 9). 

Som omtalt p. 24 har Eu. glacia1is en udpræget arktisk-cirkumpolar 
udbredelse mellem 60° og 80° nordlig bredde. To undtagelser herfra 
(til 50° nordlig bredde) danner de 2 udløbere ned over Ve;;tjylland
Sild-Holland samt forekomsterne på Nord Kurilerne. 

Begge de omtalte udløbere har en nord-syd gående retning og 
falder sammen med 2 hovedtrækruter og rastepladser for en lang 
række vade- og svømmefugle, der netop har vist sig at spille en stor 
rolle ved spredning af ephippier af en lang række Ciadocerer (Wei
gold 1910, Storch 1925). 

Det er derfor nærliggende at betragte forekomsterne i Danmark 
m. v. samt på Nord Kurilerne udfra fuglespredningsteorien. 

Det må herefter anses for tvivlsomt, om Eu. glacialis er glacialrelikt 
i Damnark, ligesom det kun er tilsyneladende, at den er acidophil. 
Derimod er arten uden tvivl stenotop i Danmark, og tilfældigheder 
(f. eks. spredning med trækfugle) er bestemmende for, om den fragtes 
til en velegnet biotop (sur, kalkfattig sø), der muligvis helst skal være 
fri for en bestand af Eu. lamellatus. 

Professor, dr. phil. Kaj Berg, Hillerød, og cand. mag. U. Røen, Hil
lerød, har på forskellig måde bistået mig under udarbejdelsen af 
denne artikel, og jeg bringer begge d'herrer min bedste tak Ligeledes 
takker jeg lektor N. Foged, Odense, for prøverne af Eu. glacialis fra 
Grønland. 
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Fot·kortelser benyttet i tabellerne 

juv.: små eksemplarer, ikke i forplantning. 
p � :  partbenegenetisk hun. 
e � :  ephippial hun. 
ep h.: ephippium. 
o :  han. 



Summary 

Biological and ecological investigations on Emycercus giacialis Lillieborg and 

Eu. lamellatus (0. F. Miiller) in Jutland, Denmark 

The Cladocera Eurycercus giacialis - recorded for the first time by the late 
S. A.  Boisen Bennike, .M. Sc., ham a dune-lake in Thy - is now known to occur 
abundantly in 5 lakes within the Thy district (the North-westem part of Jutland), 
and in 4 lakes on Rømø, an island in the Wattensea. Furthermore the species has 
been recorded erratically in a stream washed out from a lake. 

In table 3 and fig. 5-7 same systematic differences between Eu. giacialis and 
Etl. lamellat·us are shown. The tables 4 and 5 contain an outline of the reproduc
tion partly based on the literatme, partly derived ham the material collected. 

In Denmark parthenogenetic females may contain subitaneous eggs or embryos 
to a number of 41 while ephippial females produce up to 38 resting eggs. 

Ephippia of E u. giacialis are of two types: ane hyalin and another higbly pig
mented, the fom1er probably being an uruipe stage of the latter (fig. 8-9). 

In Denmark Eu .. giacialis is proved to occur dicyclic. The summer sexual period 
(May-July) is more prominent compared to tlle autumnal sexual period (Nov. -Dec.). 

Correspondingly E-tt. giacialis tlu·ives in small lakes (within the dune- and heath
dichicts) which are drying up during the summertime. The lakes concerned are as 
a rule of the acid oligotrophic type, Ett. giacialis apparently being acidophil. How
ever, records from Greenland indicate that tl1e species is tllere eurytope. 

Eu. giacialis has been considered a glacial-relict, but nothing characteristic of 
its biotops or biology supports such a hypotllesis. 

E-u. .  giacialis has a distinguished arctic-circumpolar distribution, the two ex
ceptions (Denmark - the isle of Sylt - Holland and the Northem Kmiles) co
inciding witl1 tl1e predominant migrating-routes and mosting piaces of many 
waterfowls. Therefore it seems reasonable to explain the occun:ence in Demnark 
as a result of a passiv dishibution by means of migrating bil·ds .  

In Denmark Eu.. giacialis is a stenotope species associated with small acid 
oligotrophic lakes within dune- and heath-districts. 
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Pionea verbascalis Schiff. og Eromene ocellea Haw. 

To for Danmark nye pyralider 

Af ]. Chr. Jensen 
(Skarpegade 20, Rønne) 

\�1it.h nn English summnry 

Ved lyslokning den 3. 7. 56 med Hg-lampe ved Ølene tog jeg et 
eksemplar af Pionea verbascalis Schiff. Arten er ikke før taget i Dan
mark; men da den findes i de fleste af vore omgivelser, er den med
taget i Wilh. van Deurs bog: Fyralider 1942 (Danmarks Fauna, bd. 
48), hvor der findes en udmærket beskrivelse, hvortil jeg henviser. 

Den anden pyralide var ikke ventet, og det var en stor overraskelse, 
da jeg ved lyslokning med Hg-lampe den 10. 9. 58 ved Randkløve 
fangede et eksemplar af Eromene ocellea Haw. Spuler, der har af
bildet den på tavle 81 nr. 48, angiver, at den er hjemmehørende ved 
Middelhavet, men enkelte gange er truffet som tilflyver i England. 
Eksemplaret fra Randkløve er en o .  Forvingerne er lyst okkergule, 
yderste mellemlinie er mørkere og udfyldt af en sølvstribe, en tilsva
rende stribe går på skrå over vingespidsen. Sømfeltet med små sorte 
stænk. Nederste del af sømmen med sorte pletter, delvis belagt med 
guld. Bagvingerne hvide. Vingefang 21 mm. Larven er så vidt vides 
ikke beskrevet. 

Fig. l. Øverst :  P. verbascalis. 
Nederst:  E. ocellea. 
( X  2) 

Summary 

The first Danish finds of two Pyralid moths are reported from the island of 
Bornholm. Pionea verbascalis Schiff. at Oelene on July 7, 1956, and Eromene 
ocellea Raw. at Randkloeve on Sept. lO, 1958. They were both captured on a 
MV-lamp. 
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Nye spinder-former 
Af Erling Bloch 

�-] ""  .. •  /_,. .Æ . . .. ��; if, � . .  · . . , . . � � ; . . ·� F#' .'b 
'�! . ; i. '  i 

Fig. l. T. h. Cen1ra bifida Hb. n. ab. opt-ileta. ; t. v. Malacosoma 
eastrensis L. n. ab. serena. 

Centru bifida Hh. n. ah. optileta 

Den 13. august 1955 tog jeg tidlig på aftenen en o af Cerum bifida 
på en kviksølvlampe i Tisvilde. Dyret, der er temmelig lyst, men af 
normal størrelse (18,2 mm fra forvingens rod til spids), afviger fra nor
malformen især ved det mærkelige forløb af det mørke midtbånds 
afgrænsningslinier; disse udgår begge vinkelret på forvingekanten, 
men svinger for yderliniernes vedkommende straks efter stærkt ind
efter, således at linierne mødes og danner en ret stor oval plet midt
vejs mellem kant og rand. Den for Cerum-arterne så karakteristiske 
række af sorte prikker umiddelbart inden for den indre tværlinie er 
forsvunden og erstattet med svagt antydede bølgeliniestumper. Ellers 
afviger denne form ikke så stærkt, men på grund af tværliniernes mær
kelige forløb bliver størrelsesforholdet mellem forvingernes forskel
lige felter forrykket og hovedindtrykleet temmelig afvigende. 

Malacosoma eastrensis L. n. ah. serena 

Den 22. juli 1951 fik jeg ved midnatstid på min kviksølvlampe i 
Tisvilde en Malocosoma eastrensis o ,  der i første moment tiltrak sig 
opmærksomheden ved en tilsyneladende sjælden grad af affløjethed, 
men ved nærmere undersøgelse viste sig at være et, trods molest i den 
ene forvingespids og søm, temmelig frisk eksemplar af en stærkt afvi
gende form. Totalindtrykket af dette dyr er meget lysere, renere og 
enklere end det, normalformen efterlader, og samtidig virker det mere 
bredvinget. Forvingerne, der måler 14,9 mm, er af en endnu mere 
lysegul grundfarve, og mellem de to tværlinier forekommer ingen for
bindelseslinier eller udfyldninger, ligesom forvingernes felter og søm 
er helt uden pletter og næsten uden skygger. Ribberne er brunt bestø
vede. Bagvingerne er endnu mere afvigende fra normalformen, idet 
den chokoladebrune grundfarve er erstattet af en meget lysegul, der 
afbrydes af et temmelig mørkebrunt tværbånd. Dette tværbånd kaster 
fra sin forreste halvdel en ret kraftig skygge indefter og fra sin bageste 
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halvdel en ganske let brun skygge i samme retning. Dette bevirker, at 
bagvingernes yderste halvdel virker meget lys med dyrets lyseste 
farve forneden, og en meget smuk brun skygge indenfor sømmen for
taber sig på lignende måde nedefter. Den brune farve på bagkroppen 
er dyrets mørkeste og svarer til den almindelige castrensis-farve. 

A. L. Goodson, Tring og B. J. Lempke, Amsterdam, har foretaget undmsøgelse 
af, hvorvidt der eksisterede tidligere beskrivelse af de to spinderaberrationeL Jeg 
blinger he1med begge disse fremragende eksperter min varmeste tak for deres 
store interesse og imødekommenhed. 

Mindre meddelelser 

Malakologiske optegnelser fra to små øer. I foråret og forsommeren 1 957 har jeg 
foretaget nogle ekskursioner til øerne Romsø og Hjarnø for at se efter ferskvands
snegle. Romsø ligger i Storebælt 3-4 km fra Hindshohns østkyst. Øens areal er ca. 
1 ,5 km2, hvoraf det halve areal er dækket af høj gammel løvskov. I denne skov 
findes adskillige små damme og et enkelt langsomt rindende vandløb. Den 20. 4. 
1957 fandtes i disse småvande følgende tre arter af ferskvandssnegle i stort indi
vidantal: Lym11æa palustl'is O. F. !vi . ,  Pianorbis pianorbis L. og Anisus leucostoma 

M illet. 
Hjarnø ligger i mundingen af Horsens Fjord ca. l km fra land på fjordens syd

side. Øen er 5-6 km2 stor og består hovedsagelig af dyrket agerland. Her under
søgtes kun nogle få vandlmller den l. 6. 1957, og der fandtes kun en art fersk
vandssnegl, nenllig Lymnæa peregra O. F. M. i et antal ret store eksemplarer. 

Kyhnsvej 21, Ry. H.  G. Nielsen. 

Flagermus på Mors. Her på lvlors ser vi ikke flagermus. Igår, lørdag d. 12/4-58, 
fik min søn forårsrengølingsdille. Under oprydningen traf han i det mørkeste, 
koldeste hjørne i garagen i et gammelt køkkenbord en flagermus, der af dyrlæge 
Mogens Jørgensen, Øster Jølby, blev bestemt til : Skinm1elflagermus. Under vore 
overvejelser om dens fremtidige skæbne forsvandt den i et ubemærket øjeblik. 

For nogle år siden fandt man på en gård he1" i Galtrup sogn juleaftensdag i jule
træet, der var hentet på nabogården Pensbjerggård, en levende flagermus, der 
ikke blev nærmere bestemt. 

Ø. Jølby pr. Erslev. E.  Agerholm. 

Tre sjældne planter. På en sydvendt skråning lige uden for NykØbing F. blev der 

i foråret 1958 fundet en ret stor klon af hunplanter af Petasites hybridus, T o r 
d e n s k r æ p p e eller R ø d H e s t e h o v .  Fundet blev gjort af smedemester 
Henning Petersen, Nykøbing F. Universitetslektor M. Skytte Cluistiansen oplyser, 
at hunplanter af P. hybridtts ikke er fundet her i landet i de sidste 100 år. Det 

vides, at de engang er fundet dels ved Ke1teminde, dels ved Helsingør. Bestanden 
af den fundne klon er ret ska11Jt begrænset. Det ser ikke ud til, at der ha1· fundet 
frøsætning sted. Fundet vaJ· en fin jubilæumsgave 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 l l a n d - F a l s t e r . 
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Cardamine impaNens, K r o n l ø s S p r i n g k l a p ,  blev af Dybkjær fundet 
på foreningens ekskursion til Resle Skov den 18. 5. 58. Den er før set på Falster. 
(Res le - lærer E. Larsen 1954.) 

Cardamine fle.wosa, S k o v - S p r i n g k l a p ,  er fundet af skovarbejder Hans 
Anker Nielsen, Stubshage pr. Stubbekøbing, i Østerskoven under Corselitze. 
Denne plante er ny for Falster. 

Nykøbing F. 8. 10. 58. G. Dybkjær. 

Anmeldelser 

T. W. Langer: Nonlens dagsommerfugle. 344 sider. 16 farvetavler med i alt 346 

enkeltbilleder. 60 sorthvide tekstbilleder. 4 helsides farvefotografier. Pris kr. 
125,00. Ivlunksgaards Forlag og Skandinavisk Bogforlag. København 1958. 

De to forlag, der er kendt med vanskelige opgaver, ha1· løst den foreliggende 
med usvigelig god smag og sikkerhed. En haftpræstation af rang som kunsthånd
værk. Den gedigne indbinding, det svære kvalitetspapir, den smukke opsætning 
og trykning gør bogen til et eksklusivt værk. 

Introduktionen er af biskop Skat Hoffmeyer, forfatter til denne bogs tre forgæn
gere om natsommerfugle. Som nr. 4 har vi nu fået dagsommerfuglebogen. Ti års 
tålmodig venten er nu rigelig belønnet. 

I indledningen begrunder forfatteren, hvorfor denne bog i modsætning til sine 
forgængere også indeholder sommerfugle fra Norge, Finland og Sverige. For hver 
art knyttes interessante oplysninger om søsteral'ter, ikke alene i Europa, men ver
den over. Nomenelaturen er ført op til den mest modeme linie efter Verity's 
system. Efter en grundig gennemgang af familier og arter, der forekommer i Skan
dinavien, følger en oversigt over Færøernes og Grønlands dagsommerfugle. Op
slaget lettes af et trespaltet register, mønsterværdigt delt i to afsnit. Hertil kommer 
en fyldig bibliografi og en sammenfatning på engelsk. 

Farvetavlerne er i S-farvet offset. De er fint placeret, netop hvor de hører 
hjemme i teksten. Sommerfugle af samme størrelseskategori er dygtigt anbragt på 
samme tavle, stort for sig og småt for sig, og dog holdes artsrækkefølgen. Enkelte 
dyr står lidt skævt eller er dårligt spilede. Enhver sommerfugl er som nyklækket 

underskøn smuk. Den ville i enkelte tilfælde græmme sig, dersom den så sin egen 
arts billede på farvetavlen. De fire helsides farvefotografier er smukke. Her er 
dagpåfugleøjets farver meget bedre end på artsfarvetavlen, men kun specia.listen 
lægger vel mærke til noget sådant. Hvem er for øvrigt mester for disse fotografier, 
og hvilket firma hal' fremstillet farvetavlerne? De havde fortjent at få deres navne 
på titelbladet. 

Af racemæssige grunde burde hvert land have været repræsenteret med samt
lige detværende arter, ikke som nu med et ret tilfældigt udpluk af forhånden
værende materiale. Flere variationer havde været ønskelige. I over en halv snes 
tilfælde er det forkert at afbilde udenlanelske dyr, da nordisk materiale forefindes. 

Den sidste farvetavle viser de dagsommerfugle, man skulle have m�lighed for at 
træffe i Norden, men som endnu ikke er fanget her. I forbindelse med omtalen af 
farvetavlerne skal der ankes over, at der i så stort et værk ikke findes afbildninger 
af larverne. Det er på det nærmeste utilgiveligt. 
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Teksten bringer den alsidige orientering, man har savnet her i landet. Hver arts 
biologi er grundigt behandlet; men forfatteren kunne have sparet de mange hen
visninger til fortidige fejltagelser og ladet sig nøje med det nugældende »ligtige«. 
Den konsekvente nomenelatur vil irritere mange, men må vel respekteres. En stor 
del af de utroligt mange fundsteder uden vedføjet årstal kan virke rnisvisende. De 
er i dag opdyrkede, så man i heldigste tilfælde kun kan finde en almindelig kål
sommerfugl på stedet. Enkelte fejl har sneget sig ind i bogen. Her skal blot næv
nes, at det var pastor Lind i Svanninge, der fandt de to A. i !'is og ikke C. S. Larsen. 
A. cardam.ines fra 19. 7. 42 er ikke fra Lolland, men fra Fyn. 

Det vil sikkert vare mange år, før en ny bog om samme emne og i så stor stil ser 
lyset. For samleren bliver det derfor en bog for livet. Det er en opslagsbog, hvor 
hvert ord vejer tungt, hver sæh1ing er gennemtænkt som koncentrater af hele ver
dens dagsommerfuglelitteratur. Men når dette er sagt, må anmelderen tilføje: Vi 
mangler det friske pust fra naturen. Vi mangler Skat Hoffmeyers poesi og små 
eventyr. Vi mangler selvoplevelsens krydderi. Det aktuelle er skåret ned til fordel 
for den megen historie. 

Det smukke værk vil ganske sikkert øge den igangværende stigende sommer
fugleinteresse, og man må håbe, at de mange fine og velrettede henvendelser om 
at skåne de sjældne sommerfugle vil blive efterkommet. Til gengæld kmme man 
så hellige sig de mere almindelige arter, disses variationer og biologi. Bogen vil 
give sin læser mange lykkelige timer. Den står som et rosværdigt førstegangsfor
fatterskab i større stil, som ingen kunne have gjort bedre, men måske nok ander-

ledes. H. J. Henriksen. 

Peter Scott:  A Coloured Key to the Wildfowl of the World. 91 sider, talrige fal'
vede og en del sorte tesktfigurer. The Wild-Fowl Trust, (Siimbridge), 1957. Pris: 
Ca. 10 sh. 

En overskuelig og overkommelig lille bog om alverdens andefugle. Stoffet ind
ledes med en række nøgler, hvor de forskellige former er grupperet i relation til 
særlig karakteristiske træk: Størrelse, iøjnefaldende struktm (lang hals, top etc.), 
næbbets form og fm·ve, fjerfm·ve, stemme og adfærd. Derefter gives oplysning om 
andefuglenes navne og inddeling, og derpå følger hovedteksten, hvor de enkelte 
mter behandles i systematisk rækkefølge efter de nyeste principper. 

Andefuglenes familie deles i 3 underfamilier, hvoraf den ene kun omfatter den 
australske skadegås. Den anden (Anserinae) er delt i 2 grupper. Den ene er svaner 
og gæs (Anserini), der er slået sammen i l gruppe; til den anden hører kun træ
ænderne. Den tredie underfamilie (Anatitwe) deles i 7 grupper, hvoraf 5 har re
præsentanter i den danske fauna. Gravænder og moseænder er opført særskilt 
under gruppebetegnelserne Tadomini og Anatini, og de former, som man her 
hidtil har sammenfattet som dykænder, er fordelt på 3 grupper. Til Aythyi.ni hører 
troldand, bjergand, taffeland og kolbeand, og Somateriini omfatter kun ederfug
lene. Resten af de danske dykænder er slået sammen med skalleslugerne under 
betegnelsen Mergin'i. En sjette gruppe (Cai1'in4,) er for så vidt også kendt i Dan
mark, idet moskusanden hører hertil. 

Der er særdeles brugbare farvebilleder af de forskellige arter, ledsaget af korte 
angivelser om udbredelse. Bogen afsluttes af registre over videnskabelige og 
engelske fuglenavne. B. Løppenthin. 
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T. W. Langer: Sjove ting om sommerfugle. 182 sider. 16 farvetavler med i alt 
346 enkeltbilleder. 40 sorthvide tekstbilleder. 4 helsides farvefotografier. Pris lu. 
48,00. Munksgaards Forlag & Skandinavisk Bogforlag. Købenl1avn 1958. 

I samme fonnat og med de samme farvetavler som ovenomtalte »Nordens dag
sommelfugle« foreligger endnu en sommerfuglebog skrevet af T. \V. Langer. -
Denne bog er delt i to afsnit. De første 72 sider omhandler det mest mærkelige og 
interessante om alverdens sommerfugle, en slags almindelig sommerfuglebiologi. 
Resten af bogen giver i koncentreret form stoffet fra den store bog, altså en samlet 
oversigt over alle Nordens dagsommerfugle. »Sjove ting« er en misvisende og af
skrækkende titel på denne særdeles værdifulde og velskrevne bog, der på det 
bedste kan anbefales skolerne, den naturinteresserede og begyndersamleren at 
købe. H. J. Henriksen. 

Naturens Verden 1958. Red. Niels Blædel. 12 hæfter pr. år. 384 sider. Pris kr. 
52,00. E. Munksgaards Forlag. København 1958. 

Tidssluiftet N a t u r e n s V e r d e n fortsætter støt på den planlagte kms. Det 
bringer artikler om alle naturvidenskabelige discipliner og tilgrænsende områder 
indenfor etnografi og arkæologi. 31 af årgangens 48 artikler handler om botanik 
og zoologi og har dermed speciel interesse for »Flora og Fauna<<S læsere. Der er i 
alle artikler lagt stor vægt på et omfattende billedstof, både i sorthvidt og i farver. 
Årgangens hæfter er nu pagineret fortløbende, men af initationsmomenter findes 
stadigvæk det ugebladsagtig e »fortsættes på side . . . .  <<. Den stadige skiften af 
sluiftstørrelser og vekslingen mellem enspaltede, tospaltede og trespaltede sider 
gør helhedsindtrykket noget kaleidoskopisk. Når nu dette er sagt, skal jeg skynd
somst gøre opmærksom på den megen viden, ny viden og god viden, der er ned
fældet i tidssluiftets artikler. Det er uoverkommeligt her at komme ind på de 
enkelte bidrag. Jeg skal blot nævne et, jeg selv har haft megen fornøjelse af, nem
lig E. Tetens Nielsen: »lnsektbiolog i Florida<<. Denne artikel fik mig til at tænke 
på, hvordan det står til med vore hjemlige insektbiologer. Fuglestudiet blomstrer 
som ingen sinde før; men studiet af insekternes liv står åbenbart i stampe. Nævnte 
artikel og den fra engelsk oversatte »>nsektsang« af J. W. S. Pringle kmme måske 
sætte nogle i gang med insektstudier. Men tilbage til N a t u r e n s V e r d e n .  
Dette tidsskrift kommer man ikke udenom, når man vil være orienteret p å  de 
mange felter, det dækker, uden dog at have tid til at gå i dybden med dem alle. 

E. N.  

Frank Wenzel: Musvågen. 43 sider tekst og 37 tavlesider med i al t  4 1  fotografier 

i farver eller sort-hvid. Pris lu. 48,00. Munksgaards Forlag. København 1958. 
En meget smuk billedbog med en kortfattet tekst. Fotografierne er særdeles 

gode og nydeligt reproducerede. For hvert enkelt billede er de fototekniske data 
opgivet: linsens brændvidde, blænde, belysningstid og filmmateriale. Teksten 
giver en beretning om fotografens oplevelser ved musvågerederne under de lange 
forberedelser, der er gået forud for optagelsen af de mange billeder. Bogen kan 
især anbefales til den fugleinteresserede og til den, der er specielt interesseret i 
naturfotografering. E. N.  
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Eghjortens udbredelse 

I anledning af en undersøgelse af eghjortens (Lucanus cervus L.) nuvæ

rende og tidligere forekomst i Danmark vil undertegnede være meget 

taknemmelig for enhver oplysning fra samlinger og samlere. 

P. J. Rørth, 

Lindøvej 3, Bogense. 

Nogle æld1•e å••gange af 

>> F L O R A og F A U N A << 
fås ved henvendelse til overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Århus 

1899, 1901, 1 906, 1907, 1908, 1919  og 1943 er udsolgt, 

og af en del årgange er kun meget få tilbage. Medlem· 

mer af de foreninger, der har "Flora og Fauna" som 

medlemsblad, får betydelig rabat. 


