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Limnologiske undersøgelser fra Sydvestgrønland
Af Bent Lauge Madseli
(Bendstrup pr. Hjortshøj)
\�1ith an English Summary

l.

Søer fra Arsukfjord-området

Under aftjening af min værnepligt på marinestationen Grønnedal
blev der ved imødekommenhed fra Marinens side givet mig lejlighed
til at gøre indsamlinger og udføre målinger ved de ferske vande i om
rådet ved GrønnedaL
Jeg vil benytte lejligheden til her at bringe professor Kaj Berg m in
hjerteligste tak for de mange opmuntringer og for det gode apparatur,
der har været stillet til min rådighed. Og ligeledes en tak for gennem
læsning og kritik af mit manuskript.
Svære terræn- og vejrforhold lettede ikke arbejdet, og meget af
tiden gik med etablering af lejr. Da alt skulle transporteres på ryggen,
var det begrænset, hvad der kunne medtages.
Hovedvægten blev lagt på indsamlinger: Planktonprøver og bund
prøver med Ekman-bundhenteren i søerne, undersøgelse af mosfau
naen på sten i elvene, almindelige indsamlinger ved søbredderne og
fangst af imagines ( chironomider).

Fig. l. Kortskitse med
nogle elvsystemer indteg
net.
l. Xenolithsø; 2.
Langesø; 3. Nyresø ; 4.
Hjertesø; 5. Bryggerens
elv; 6. Sø mellem Turist
kløft og Sdr. Langesødal;
7. Bjørnefjeld; 8. F ax
havn.
-

Der var stillet apparatur til iltanalyser til min rådighed, men for
skellige forhold, jeg ikke var herre over, umuliggjorde disse under
søgelser, der ville have haft den største interesse.
Inden behandlingen af resultaterne vil jeg nævne lidt om mine erfa
ringer angående arbejdsmetoder.
Skal man hugge hul gennem is på op til 25 cm, er en istuk velegn et.
En istuk er et stemmejern eller et stykke fladjern monteret på en
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Fig. 2. Langesø,
sept. 1956.
Alle prøver og
målinger er fra
vigen midt i
billedet.

B.

Madsen fot.

Fig. 3.
Dam på moræne
aflejringer,
Bjørnefjelds
området
Juni 1957.

B. Madsen fot.

stang. Ved større istykkelser må man bruge en økse; det gælder om at
hugge hullet tilstrækkelig stort, så der er plads til at arbejde. Når
man er kommet et stykke ned, kan man nøjes med den halve størrelse;
det er vigtigt at hugge lige meget bort i hele hullets udstrækning, når
man er ved at være nede ved vandet; for idet der går hul, fosser van
det op og fylder hullet. Det sidste fjernes med en istuk, og når hullet
er fyldt med vand, kan det være et besværligt arbejde. Som istuk kan
til nød bruges en skistav, men god er den ikke. Jeg har selv prøvet at
hugge hul gennem 65 cm med en sådan . Bundprøverne transporteres
bedst i blikdåser; ved stærk frost kan man blot hælde prøven ud på et
stykke gaze, lade det fryse og binde det sammen . Glas bør undgås, det
sprænges for let. Planktonprøverne transporteres i polyæthylenflasker.
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Fig. 4 .
Sø ved Foxhavn.
Juni 1957.
I baggrunden
indlandsisen.
Bag søen små
morænevolde og
foran søen
stenstrøning.

B. Madsen

fot.

B. Madsen

fot.

Fig. 5.
Udtørrende
fjeldpyt fra
Bjørnefjeld,
19. maj.
Den 12. maj var
den vandfyldt

B eskrivelse af typer p å s tillestående vand
Den sø, vinterarbejdet har været koncentreret om, er den flere km 2
store Langesø (fig. 2). Den hører ligesom Xenolithsø og Nyresø til de
søer, der ikke bundfryser om vinteren. I Langesø er der i vinteren
1956-57 taget bundprøver og planktonprøver og udført temperatur
m ålinger.
Andre søer i området er bundfrosne i vintertiden; disse søer er lav
vandede og har oftest en bund af sprængte, kantede sten, hvis de lig
ger i fjeldet. Hertil hører f . eks. nogle af Tolvsøerne. I det lave område
mellem Bjørnefjeld og Faxhavn findes også bundfrysende, fladvan
dede søer, men da de ligger på moræneaflejringer, består bunden af
sand, grus eller afslebne sten (fig. 3 og 4).
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I fjeldet findes en del små fjeldpytter, der tørrer ud allerede i maj
juni måned; især er de almindelige på Bjørnefjeld (fig. 5).
Mange steder i dalene findes sumpede områder med små vandsam
linger; her kan findes både stenbund, sandbund, mudderbund og
bund med plantevækst. Alle er de bundhosne om vinteren, men er
ofte tidligt isfrie; en sump ved Grønnedalbasen var isfri sidst i
apri l 1957.
Det er ikke denne afhandlings formål at gøre sammenligninger med
andre arbejder; den er kun en rapport over arbejdet deroppe. Men det
kan nævnes, at Thienernanns beskrivelser af ferskvandstyper fra Lap
land (Thienemann 1942) vist også kan gælde for de typer, jeg har set
på Grønland.
I s f o r h o l d v e d L a n g e s ø, X e n o l i t h s ø o g N y r e s ø
I vinteren 1956-57 er der gjort iagttagelser over isforholdene.
Langesø
7. okt.: Isfri, temp. 3,75°.
21. okt.: En stor del, især vestenden, isdækket.
4. nov.: Islagt; istykkelse 10-1 5 cm. Kun få våger.
17. nov.: Islagt, dog visse steder åben; istykkelse 15 cm.
29. dec.: Islagt; istykkelse 65 cm. Øverste 40 cm hvidt, nederste 25 cm glasklart.
24. febr.: Islagt, 90 cm.
10. marts: Islagt, 90 cm.
14. april: Islagt, dog visse steder åbent vand (ved elvene). Vand i isen gjorde
det umuligt at hugge hul, hvilket var meget uheldigt, da der i disse dage var
planlagt en serie iltanalyser.
25. maj: Isfri ved breddeme, tahige våger.
15. juni: Søen helt isfri.
Ny r e s ø
Her blev 10. marts målt en is tykkelse på 105 cm.
Xe n o l i t h s ø
17. marts var istykkelsen her 1 1 0 cm. Denne sø er noget højere beliggende end
de to andre.

I kurven fig. 6 er grafisk vist isforholdene og luftens middeltempe
raturer. Disse temperaturer er fra stationen ved Arsukfjorden; ved
Langesø er de sikkert noget lavere. Årets middeltemperatur er 0,9° .
Te m p e r a t u r fo r h o l d
Med en » Meyersche Schopfflasche<< (Ruttner 1952) er der taget
vandprøver i Langesø og Nyresø. Straks efter ophivningen er tempera
turen målt med et termometer inddelt i tiendedele grader. Kontrol
målinger viste, at målingen kan udføres med ret god nøjagtighed. I
fig . 7 er måleresultaterne fremstillet grafisk.
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Fig. 7.
Kurver over temperaturforholdene.

I Langesø blev der 10. marts taget en bundprøve på 22 m's dybde;
men det var umuligt at få en vandprøve fra denne dybde, da trykket
på proppen var for stort.
Kun en lille del af Nyresø har den i tabellen angivne dybde; den
største del var bundfrosset.
Det kan bemærkes, at kurvernes forløb svarer til vinterstagnations
kurverne fra tempererede egne.
Surhedsgrad
Ved alle målinger er benyttet Mercks universalindikator.
I området ved Bjørnefjeld blev der 17.-19 . maj målt surhedsgrad i
forskellige vandsamlinger. Der viste sig at være en tydelig adskillelse
i værdierne efter vandsamlingernes højde over havoverfladen. Oppe i
fjeldet lå værdierne fra 4,5 til 5, nede p å moræneaflejringerne lå vær
dierne fra 5,5 til lidt over 6. Vandsamlingerne her er dels små damme,
dels søer på flere hundrede m 2•
45

7. okt . måltes surhedsgraden i Langesø til pH = 6. I en få m 2 stor
vandsamling ved Langesø var pH kun ca. 5,3.
8. okt . måltes surhedsgraden i en sump ved Grønnedal til p H =
ca. 5,8.
Den størst e værdi i stillestående vand måltes i en dam ved Bryg
gerens elv i Grønnedal; her var der en pH-værdi på 6,5.
I lt for h o l d
Det kan oplyses, at ingen af bundprøverne fra Langesø lugtede af
svovlbrinte (der er et sikkert tegn på iltmangel), mens en prøve fra
den meget mindre Nyresø ( 10. marts) lugtede meget stærkt af svovl
brinte.
2.

Vandbillerne

Hydroporus melanocephalus, Colymbetes

dolabratus og Gyrinus opacus

Fra oktober 1956 til juni 1957 blev der i Arsukområdet fundet oven
nævnte tre vandbiller ved de lejlighedsvis foretagne indsamlinger af
den lavere ferskvandsfauna.
Der er ikke her gjort betragtninger over de fundne vandbiller i for
hold til vandbillernes udbredelse p å det øvrige Grønland eller fore
taget sammenligninger med andre undersøgelser. Arbejdet her er blot
en rapport over de i 1956-57 foretagne undersøgelser, et bidrag til
udforskningen af Grønlands lavere dyreliv.
Hyclroporus melanocephalus

(Marsh)

Ialt 45 imagines; oktober, maj, juni .
Sump ved Grønnedal, Langesø (i mos i en vig), udtørrende fjeldpyt
på Bjørnefjeld, ca. l m 2 stor pyt på Bjørnefjeld, dam i kløft ved Fax
havn.
H. melanocephalus er truffet meget sent (okt.) og er fundet, endnu
før der er helt isfrit (fig. 8). Den overvintrer sikkert som imago.
Æg af hunner fanget 4. maj gav nyklækkede larver den 23. maj.
Æggene var klæbede til akvarievæggen .
Det er iagttaget, at imagines både i akvarium og i naturlige om
givelser angriber og fortærer chironomidelarver (ofte flere sammen
om en larve).
H. melanocephalus synes at foretrække mindre vandsamlinger (se
fig. 8). Fundet i Langesø danner ingen undtagelse herfra, idet lokali
teten var en meget lille, beskyttet vig af karakter som de øvrige H.
melanocephalus-lokaliteter .
I en udtørrende klippedam på Bjørnefjeld blev fundet flere ima
gines med en lys plet bagest på hvert vingedække; denne plet kan
ikke genfindes på de konserverede dyr (alkoholopbevaring), der til
syneladende ikke afviger morfologisk fra de andre.
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Fig. 8. Grafisk oversigt over arternes sæsmm1æssige fordeling (til venstre) og deres
binding til biotoprækken (t. h.). (Søer I = lavvandede søer; søer II = dybere søer).

Colym.betes dolabratus

( Payk.)

8 imagines, 10 larver; oktober, marts ( under isen) , maj, juni.
Langesø ( beskyttet vig) , Nyresø, sump ved Grønnedal, dam p å
Bjørnefjeld, dam i kløft ved Foxhavn, s ø mellem Turistkløft og S dr.
Langesødal.
Som den foregående art er C. dolabratu.s fundet, så snart det er isfrit
( fig. 8). Et interessant fund stammer fra 10. marts. Om aftenen den 9 .
blev der hugget hul i over l m tyk i s p å Nyresø. Tidlig næste morgen
var hullet dækket af is på ny; da det blev fjernet, sås C. dolabratus
svømme rundt i det 0° varme vand. Det var en han og en hun, og
deres bevægelser var så træge, at de let kunne fanges med hænderne.
Vandet i søen lugtede af H 2S , hvilket tyder på iltmangel.
Larver af C. dolabratus er fundet 2. juni, 13. juni, 16 . juni, 19 . juni.
En undersøgelse af larvernes længde viser, at de har en hurtig vækst.
1/6: 6 mm, 4,5 mm, 4,5 mm ; 13/6: 12 mm; 16/6 : 7,5 mm, 6 mm; 19/6:
17 mm, 16 mm, 14 mm, 13 mm. (Ved målingerne er cercernes længde
ikke medregnet.) De målte larver er ganske vist ikke fra samme loka
litet, og derfor giver de ikke et sikkert billede af larvevæksten.
C. dolabratu.s overvintrer sikkert som imago.
Tilsyneladende træffes C. dolabratus i alle typer på stillestående
vand, måske lige med undtagelse af små, udtørrende pytter. Som
antydet i fig. 8 har den en bred økologisk valens.
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Gyrinus opacus

(Sahlb.)

67 imagines; juni.
Dam i kløft ved Foxhavn, �ø ved Foxhavn, sø mellem Turistkløft og
Sdr. Langesødal, Nyresø.
Kommer åbenbart sent frem, første gang iagttaget 2. juni (fig. 8).
Tilsyneladende er G. opacus knyttet til større vandsamlinger, først
og fremmest søer. Af fig. 8 fremgår, hvorledes den >>afløser« H. mela
nocephalus i biotoprækken.
Summat·y

Limnological Investigations on Lal<es in SW-Greenland
\•Vaters in the Arsukfjorcl area were examinecl from sept. 1956 to june 1957.
In the winter 1956-57 the ieeeover of thTee lakes was measurecl. The result is
seen in the uppermost curve in fig. 6. The other curve shows the month-mean
temperature. The year-mean-temperature is 0,9° C.
The vertical temperature distribution was measureel in two lakes. The result is
seen in the curves in fig. 7.
In several waters the hyclrogenionconcentration (pH) was measureel with a
Merck universal inclicator. All the waters examinecl were acicl with pH lower than
6,5. \.Vaters in rocks were more acicl than waters in morainic clepositings.
Observations were made on the three water-beetles: Hydroporus melanocepha
lus, Colymbetes dolabratus and CyrilHIS opacus. Fig. 8 shows the seasonal distri
bution of the beetles. Besicles the distribution in elifferent types of water is shown:
Pudelies (pytter), fens (sumpe), pools (damme), lower-waterecl lakes (søer I),
cleaper lakes (søer II).
Litteratur
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Alsophila aescularia Schiff. Pupper og parring
Af O.

Hoegh-Guldberg

(Gedved pr. Horsens)
'Vith au English Summary

Det er mærkværdigt, at tilsyneladende ingen før har beskæftiget sig
med det så nærliggende problem, om hunnerne af de vingeløse arter
kommer af pupper, der er anderledes end hannernes. Nu bliver det vel
opklaret, om det følgende mod forventning skulle være en ny iagt
tagelse, og i så fald kan andre samlere give sig til at studere de øvrige
arter hertillands med vingeløse hunner.
P upp er
Et par i copula april 1958 gav mange larver , fodret med tjørn til
slutningen af maj. De forpuppede sig i en blikdåse og gik alle ned
gennem de 3-4 cm tørvestrøelse og spandt deres kokon i kontakt med
blikbunden, så denne dannede den nedre væg. Når man tager kokonen
ud, ligner den en flækket kirsebærsten . (Fig. l.)

Fig. l. Abnet kokon med puppe.

O.

HØegh-Guldberg fot.

Klækkeburet bragtes ind midt i februar 1959, og efter blot 2 dage
tog jeg nogle pupper ud af kokonerne. Allerede l time efter disse ma
nipulationer klækkedes dyrene, og dette gentog sig, hver gang jeg
frigjorde og berørte pupper; imago må ligger fuldtfærdig inde i pup
pehuden, så sent på vinteren .
Puppers køn kan i visse tilfælde bestemmes ved at betragte føle
hornsskederne, i de fleste andre tilfælde ved at se på de sidste bag
kropsleds bugside, hvor man på niende o g o t t e n d e ring ser an
tydning af de hunlige kønsorganer, mens hannens anlæg kun viser sig
på det niende. (Også larvens køn kan bestemmes allerede straks ved
klækningen af ægget, men i almindelighed kun ved dissektion Herold 18 15.)
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I ingen af de mig tilgængelige håndbøger, hverken i Strøm, Spuler,
Lampert, Kløcker, Berge, Svenska Fjarilar eller i Hoffmeyers bøger,
og heller ikke i »Handbuch der Entomologie« eller Handlirsch: >>Die
fossilen Insekten<<, kan jeg finde andre oplysninger angående køns
forskelle i pupperne, og dette forekommer mig så meget mærkvær
digere, som det ville være meget nærliggende at studere eventuelle
forskelligheder hos de arter, hvor hunnen er vingeløs eller har redu
cerede vinger. Dels stræber man jo efter at have alt i naturen beskre
vet og kortlagt, og dels ville man have et palæontologisk argument,
hvis hunnernes vingeløshed ikke viser sig på puppens udseende.
Hos aescula1'ia kunne man vel på forhånd vente stor forskel på han
pupper og hunpupper, da hun-imago jo praktisk taget ingen vinger
har. Man kunne vel også forestille sig, at der ingen forskel var, idet
man kunne tænke sig, enten at hunpuppen må have vingeskeder, der
passer til vingestumperne, som så blot ikke pumpes ud, eller at larven,
der jo kun i anlæg og ikke fremtoningsmæssigt er kønnet, laver sin
puppehud ens for de to køn; dette kunne da bruges som argument for,
at hunnens vingeløshed udviklingsmæssigt er en relativ ny foreteelse.
Begge disse resultater af spekulationerne bliver gjort til skamme af
kendsgerningerne: l) Hunpupperne har meget store vingeskeder, de
er blot ganske tomme. 2) Men der er alligevel tydelig forskel på han
og hun : Hanpuppens vingeskeder er lange og slanke, så kun :l4 af

.•.

O. Høegh-Guldberg fot.

Fig. 2. Puppe af o til venstre og
<jl til højre.

dyret når nedenfor vingespidsen, mens hunpuppens er bredere og
kortere, så 1/a af hunnens bagkrop er fri på bugsiden. Hanpuppen er
også slankere med smal bagkrop, mens hunpuppen er buttet og trind;
man kan således let adskille dem på udseendet. (Fig. 2.)
Parring
Når hunnen klækkes, klatrer hun rask op på et træ eller en kvist og
sætter sig med løftet forkrop, mest lignende en lille, blank sælhund.
(Fig. 3.)
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O. Høegh-Guldberg fot.

Fig. 3. o og � før parringen (X 2,5). Fig. 4. Parret. o set fra neden (X 4).

S om Hoffmeyer har gjort opmærksom p å i »De danske målere«
1952, s. 250, er der det ejendommelige ved p arringsakten hos denne
art, at »han og hun begge sidder med hovedet opad, hannen sidder
over hunnen«. I et af de engelske tidsskrifter spurgte han i sin tid, om
andre havde iagttaget dette; ingen svarede.
J eg havde stort besvær med at få en p arring i stand og med at få
taget billeder deraf. Men efter mange timers anstrengende venten
blev pludselig en han, der i dage og nætter havde siddet sløvt hen i
bur med 3 hunner, inter esseret; jeg isolerede den med den ene hun,
men så tabte den straks lysten - det var ikke den udkårne; først da
jeg flyttede en af de andre hunner derind, skete parringen, og det med
stor hast og således: Hunnen sad med hovedet opad på en tynd kvist;
hannen anbragte sig til venstre for hende, også med hovedet opad,
i k k e o v e n p å, m e n g a n s k e t æ t v e d s i d e n af hende,
og bøjede sin bagkropspids til højre, hvorpå kontakten kom i orden
(Fig. 4); jeg har også set parring med hannen til højre. Da genital
organerne kun passer sammen i det sagittale plan, må der være tale
om en betydelig vridning i hannens bagkrop, og dette endnu mere,
hvis de sidder på en bredere flade.
På fig. 5 ser man p arret ovenfra. I naturen, hvor de ofte sidder p å
e n stamme eller e n større gren, skjuler hannen som regel ganske hun
nen med sine vinger, der beskytter hende som en kåbe; man vil få
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O. HØegh-Guldberg

Fig. 5. Parret, set ovenfra (X 4).

fot.

Fig. 6. Morgenen derpå (X 1,5).

mistanke om, at han ikke er alene, ved at bemærke, at han fylder lidt
mere end normalt.
Næste morgen sad de på kvisten 3-4 cm fra hinanden, og imellem
dem var nattens resultat, den om ringspindernes mindende æglæg
ning, dækket af uld fra hendes duskede bagkropspids. Hun selv var
blevet til en lille, tom sæk. (Fig. 6 .)
Summary

l) The author describes the difference between male and fernaJe chrysalis of
Alsophila aescttlaria Schiff, a difference, which he has not been able to find
deseribed anywhere else.
The female chrysalis is round and chubby and has big, broad wingsheaths,
leaving ane third of the body free, while the male chrysalis is more slender, its
wingsheaths leaving only ane quarter free. The value of this difference as a
palaeontological argument is mentioned.
2) Skat Hoffmeyer has once in an English entomological periodical asked if
others had observed the peculiar maling-position of this species. There was no
answer.
The author has now made photographs of a mating couple. The male takes up a
position beside the female, both having their heads upwards, and the male
covering her with his wings. Under violent twisting he turns his body sideways,
and the conlaet is established.
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Ceratophyllum submerswn L., Tornløs Hornblad,

i Danmark
Af Niels Jensen
(Elmeolle 22, Vordingborg)

Cemtophyllum submerswn er en af de sjældnest forekommende
arter i den nordiske flora. Da den kan forveksles med Cemtophyllum
demersum, der er almindelig her i landet, skal der h er gives en beskri
velse af begge arter:
C. demersmn: Bladene er 12-21 mm lange, 1-2 gange delt i 2-4
endeafsnit 0,2-0,8 mm tykke, besat på undersiden med 6- 13 p lumpe
korte torne. Løvet er mørkere grønt. Frugten er 5 mm lang, sort, mat,
oval med 1-5 divergerende torne, i reglen med 3 torne, een foroven og
2 ved grunden, de sidste undertiden reducerede. Planten virker habi
tuelt grov og stiv, når den tages op af vandet.
C. submersum: Bladene er 16-36 mm lange, 3-4 gange delt i 4- 13
fine nåleagtige afsnit, p å undersiden besat med isolerede små fine
torne. Løvet er lysegrønt. Frugten er rundagtig-ægformet, 4-5 mm
lang med kun een torn foroven, der er flere gange kortere end frugten.
Planten virker habituelt meget fin. Når den tages op af vandet, vil
bladene samle sig så tæt om stængelen, at det er svært at skille dem
fra hinanden, uden at de knækker. Frugterne på C. submersmn fore
kommer besat med stilkede vorter (var. mttricatum Borbas) .
Cemtophyllum submerswm har sin egen historie, idet den sammen
med planter som Tmpa natans, Hornnød, og Nafas marina, Najade,

A

B.

D

E

F

c

Fig. l.

L. A. frugt; B. bladtorn; C. blade. - C. submerswn L.
D. frugt; E. frugt var. mu.ricatmn; F. bladtorn; G. blade.

C. demersum
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Fig. 2.

C. submersum L.

A. Larsen fot.

var meget hyppig i den sidste interglaciale periode. Ifølge K. J essen
og Milthers ( 1928) forekommer dens nødder almindeligt i undersøgte
moselag i jyske moser. I den postglaciale varmetid, nærmest svarende
til yngre stenalder og broncealder, da den gennemsnitlige sommer
temperatur nåede 17° eller derover, udbredtes planten atter over
Danmark, Syd-Sverige, Ålandsøerne og Finland (Knud Jessen 1920,
1929). U dbredelseskort med de fossile fund ses hos Backman ( 1943).
I den efterfølgende koldere tidsperiode har Tornløs Hornblad ikke
haft så gode vækstbetingelser, men er gradvis forsvundet fra de nord
ligste udbredelsesområder, så den nu ikke mere findes i Finland og
kun er kendt fra et enkelt lille område i Sverige.
·cemthophyllum submersum har en overvejende vesteuropæisk
sydsibirisk udbredelse (Gliick 1936) med størst forekomst i Holland
og Nordtyskland over Polen og sydlige del af Rusland (Komorov
1937) til egnene øst for det Kaspiske Hav og Tiensjan. I Sverige er der
angivet et usikkert fund fra Ostergotland (Horn af Rantzien 1943);
1849 er den angivet fra Landskrona, men forekomsten har siden været
ubestandig. Arvid Nilsson ( 1952) meddeler, at den 1941 fyldte hele
kanalen ved Landskrona slot, for i årene 1944-45 helt at være forsvun
det. Sommeren 1946 optrådte den igen i tætte bestande, men er ikke
genfundet siden. Kanalen var blevet renset, og det er muligt, at større
saltholdighed fra indstrømmende havvand har været årsag til dens
forsvinden. Arvid Nilsson fandt imidlertid i 1947 tilfældigt p lanten i
et akvarium og kunne henføre denne til nogle (7) mergelgrave mellem
Orja og Tofta øst for Landskrona, og disse fund er nu p lantens eneste
kendte voksesteder i Sverige. Derimod forekommer planten ikke sjæl
dent syd for den danske grænse i marskegnene ned til egnene omkring
Elbmundingen, mens den er sjældnere i den østlige del af Sydslesvig
og Holsten (Willi Christiansen 1953).
I Danmark opgives ifølge Botanisk Museums herbarium 25 fund fra
før år 1900. I 1942 kendtes ifølge Backman ( 1943) 47 fund, hvoraf
størstedelen faldt på Sjælland. Siden den tid er der gjort en del nye
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fund, således blev den i 1958 fundet en del steder i distrikt 39a. Ved
undersøgelse af de af P. Nielsen ( 1873) opgivne findesteder i gadekær
i Sydvestsjælland, hvor den skulle være almindelig, fandtes planten
ikke mere et eneste sted. De fleste gadekær var oprensede, cemen
terede eller så forurenede af afløb fra mødding eller kloak, at plante
væksten var helt u dryddet eller meget sparsom. Tåstrup gadekær var
det eneste af de undersøgte gadekær med rent vand, og her bredte
planten sig, så den fyldte kæret helt. Afvandingskanalerne fra Køng
og Sallerup moser i distrikt 39a var ligeledes 1958 helt fyldt af plan
tens meterlange skud.
Tornløs Hornblad synes at foretrække lokaliteter med næringsrigt
vand. Samuelsson ( 1934) angiver den som eutrof og kalkyndende, J.
Iversen ( 1929) at den vokser i alkalisk vand. Da den fylder voksestedet
næsten helt, er det begrænset, hvilke ledsageplanter den optræder
sammen med. I Tåstrup gadekær fandtes den sammen med Lemna
minor, Liden Andemad, Glycer·ia fluitans, Manna Sødgræs, og Poly
gonum amphibium,. Vand Pileurt, i kanalen ved Avnø med Hippuris
vulgaris, Hestehale, i kanalen ved Fuglebæk i selskab med Zannichel
lia polycm·pa, V andkrans, Hippu.ris vulgaris, Butomus umbellatum,
Brudelys, Glyceria fluitans og Lemna gibba, Tyk Andemad. I Ketting
Nor angives den af J. Iversen ( 1929) at vokse sammen med Phmg
·mites, Tagrør, Typha angustifolia, Smalbladet Dunhammer, SC'irpus
tabernaemontani, Blågrøn Kogleaks, SC'irpus maritimus, Strand Kogle
aks, Cham hispida og Potamogeton pectinatus, Børstebladet Vandaks,
ledsageplanter, der tyder på, at den også kan vokse i brakvand. Efter
floralisten forekommer den hyppigst i gadekær, damme og vandhuller
med rent vand, i moser og afvandingskanaler fra disse, når vandet i
mosen ved afvanding er blevet tilstrækkelig næringsrigt, og i afvan
dingskanaler fra inddæmmede områder, derimod findes den sjældnere
i vandløb og større søer, formentlig fordi dens skøre stængler ikke
tåler ret stærk strøm eller bølgeslag. Formeringen sker ved frø, men da
planten er meget dårlig fruktificerende, må det formodes, at den spre
des på anden måde, og den danner da også af de yderste skudspidser
en slags vinterknopper med indtil 10 mm lange, tykke vinterblade, der
er omgivet af tætsluttende gamle blade. Planten, der om sommeren
flyder nær vandets overflade, synker med den faldende temperatur
i november måned ned på bunden.
Kortet over p lantens udbredelsesområde er for de fleste funds ved
kommende u darbejdet efter opgivelser fra Botanisk Museums her
barium ( M . H.) og T. B. U.s protokoller. 1958 foreligger følgende fund:
Distrikt
Distlikt

5:
8:

Distlikt 14:
Distrikt 23:
Disl:.tikt 24:
Distrikt 27:

Vesløs vejle 1950- Svend Andersen. M. H.
Glamstrup- Overgaard. Karby- V. Halse. Mose øst for Tissing
huse 1941- Tyge Cluistensen. M. H.
Ørredsgaard mølledam, Fiskbæk 1870- Kr. Pedersen.
Vejrø 1893, Lindholm 1892, Stavns fjord, Vandhul i Bisgaards have
1897- alle Jul. Lassen. Kidholm 1936- B. T. 44.
Odder 1910, Bilsbæk 1910, Uldum 1912- alle K. Wiinstedt.
Tved å ved Ribe 1884- J. Lange og H. Mortensen.
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Fig. 3.
Kort over udbredelsen af
C. submersum L.

Distrikt 29:

Otterup 1892- O. Møller. Øn:itslevgaard 1894 -C. H. Ostenfeld.
Ørritslev gadekær 1958- N. J ensen. Østrupgaard 1892- E. Møller
M. H. Sdr. Esterbølle 1893 - A. Andersen. Rønnemose 1910 - A.
Andersen.
Distrikt 30: Mejlø 1894 - C. H. Ostenfeld. Fynshoved 1894 - J. Hartz M. H.
Distrikt 35: Søllested 1958 - Guldvig Højgaard M. H. Slotsø i Nakskov fjord
1860 - E. Rostrup. Carl Christensen. M. H. Holleby pumpeværk
1931, Nakskov Inderfjord 1931 -begge K. Wiinstedt. M. H.
Distrikt 36: Grav ved kanalen syd for Ejernæs 1912 - C. H. Ostenfeld M. H.
Distrikt 37: Gedesby gadekær - 1929 C. O. Plenge, 1958 Alfr. Hansen M. H.
Bøtø Nor 1894 - C. H. Ostenfeld. M. H. Bøtø kanal ved Stavreby
1940 - S. M. Rasmussen. Stubbekøbing 1958 - A. Benzon M. H.
M. H. Sta.mpeå mellem Stubbekøbing og Carlsfeld 1 924 og kanal i
Sm'tsø Nor 1938- S. M. Rasmussen.
Distrikt 39a: Holmegaard 1918- K. vViinstedt. Tubæk- Ingerslev. Engelstrup
1 957-58, Vandhul på Dybsø 1958, Køng mose og Fuglebæk kanal
1958, Sallemp mose og kanalen ved Avnø 1958- alle N. Jensen.
Distrikt 39b: Dam på Søholm 1882, 1885- Th. Borries M. H.
Distrikt 40: Vandhul ved Sofiedal Hestehave 1952- B. T. 49. Torped mose ved
Ringsted 1958 - E. Larsen. Langemose ved Kværkeby 1946 Tyge Christensen. M. H.
Distrikt 41: Bisserup gadekær 1897- Johs. Ferdinand. M.H. Tjustrup sø 1948Kaj Larsen. M. H. Tåstrup gadekær 1958 - N. Jensen. Sump ved
Borreby 1907- C. H. Ostenfeld. Ørslev 1870- P. Nielsen. M. H.
Bøgelunde gadekær 1864 - P. Nielsen. M. H. Vandhul ved Sne
dinge 1868- P. Nielsen, M. H.
Distrikt 42: Dam i Jydemp 1894-C. H. Ostenfeld. M. H. Reersø 1900- M. J.
Matthiesen. Gadekær i Tornved 1946 - Sig. Olsen. M. H. Tørve
grav ved Svebølle- Tyge Christensen. M. H. Tørvegrav i Enghave
havemose v. Eskebjerg 1928- C. H. Ostenfeld M. H. 1956 N. Jensen.
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Bognæs gadekær 1914 - P. J. Lund. Mose ved Sejrby på Sejrø
1917- K. Wiinstedt. M. H. Kanal i Lammefjorden udfor Vejle kro
1918 - Sv. Andersen. Kanal i Lammefjorden ved Hagesholm
1956- N. Jensen.
Distrikt 44: Holbæk 1911-16- P. J. Lund.
Distrikt 45a: Klostermarken ved Roskilde 1825- C. F. Nolte. M. H. Soderup ved
Roskilde 1869 - Thoussieng M. H. Flyng 1848 - Piper. M. H. Tør
vemose mellem Hvedstrup og Helingløse 1848- Piper. M. H. St.
Valby 1872- C. Thomsen. Enerum Park- Traustedt.
Distrikt 45b: Frederiksværk - Traustedt. Indelukket ved Hillerød 1907 - K.
Ravnkilde. M. H.
Distrikt 46: Mose ved København 1865- J. Baagø M. H.
Distrikt 52: Graasten 1 922- K. Wiinstedt.
Distrikt 51: Tinglev Sø 1876 - P. Pral1l.
Distrikt 53: Ketting Hav 1924- J. Iversen. B. T. 40.

Dish·ikt 43:

Det vil for den topografisk-botaniske undersøgelse være ønskeligt,
om interesserede botanikere ville have opmærksomheden rettet mod
denne plantes udbredelse og indsende meddelelse om fund til Bota
nisk Museum, helst ledsaget af herbarieeksemp larer. Jeg tænker her
dels på en konstatering af, om planten stadig findes på de gamle vok
sesteder eller i nærheden af disse, dels på efterforskning af nye vokse
steder, der formentlig må søges i landets sydligere egne, i marsk
egnene, i inddæmmede områder og i afvandingskanaler fra moser.
Planten er sikkert forsvundet fra en del af de findesteder, der er op
givet før år 1900, og muligt også fra senere tid, dels på grund af afvan
ding af fladvandede søer og moser, dels ved regulering og forurening
af gadekær og damme. Var. 1nurica.tum bør eftersøges.
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Rettelser og tilføjelser
til " Systematisk oversigt over de danske stor
sommerfugles indenlandske udbredelse«
Af T. W. Langer
(Det kgl. Bibliotek, København)

I indledningen til »Systematisk oversigt . . . « (Flora og F auna, årg.
63, hefte l, 1957) udtryktes det håb, at listens fremkomst ville frem
kalde yderligere oplysninger om vore storsommerfugles indenlandske
udbredelse, især fra de egne af landet, som har været mindre godt
gennemsøgt indti l nu. Der er allerede fremkommet så mange supple
rende oplysninger, at det forekommer rimeligt at bringe dem nu. Op
lysningerne stammer så at sige alle fra samlere rundt om fra hele lan
det, og især de følgende har bidraget, hvorfor jeg takker dem på det
bedste: Jylland: Entomologklubben i Århus ( Å); Nordjylland: Hr.
Skovgaard Christensen (S. C .); samt hr. Bent W. Rasmussen ( B.W.R.);
Bornholm: Hr. Preben Holst ( H .); Fyn: Hr. Niels Pedersen ( N . P.);
Norge: Hr. Magne Opheim (0.) og Nordtyskland: Hr. Ernst Urbahn
( U .). Af praktiske årsager anføres rettelserne i nummerorden, så de let
kan indføres i hovedlisten.
3
12
13
55
60
68
71
78
BO
83
84
104
110
116
117
120
123
124
125
127
136
140
147
149
162
163
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apollo: Bornholm ? (H.)
palaeno: Fyn+ (N. P.)
hyale: Norge+ (O.)
sifan'ica: Loll./Falster+
ilicis: Norge- (O.)
dispar: Ø-jylland+ (A). Ny for Jylland.
argiolu
- s: N-jylland+ (S. C . , A)
mellem Ol'ion og alexi· s indføjes:
- ---- - - - (Philotes vierama. Moore . . . .
optilete: V-jylland +
amanda.: N-jylland + (A)
serratulae: Ø-jylland+, Norge- (0.)
armoricamts: N-tyskland - ( U.)
eu.phorbiae: S-jylland + (H. Henriksen)
bicuspis: Bomholm + (H.)
milhau
- seri.: Ø-jylland + (A). Ny for Jyllanct
tri.macula: Bomholm+ (H.)
dictaeoides: V-jylland +
(torva): Sverige +, Norge+ (0.)
anceps: V-jylland +, N-jylland + (S. C.)
bicoloria: Ø-jylland +
(sieversi): Sverige+, Norge+ (Grill, O.)
efter pig-ro. indføj:
( - ti:mon Hb . . . .. . .. .. --------lacertinaria.: S-jylland+ (A)
dttplaris: N-jylland+ (S. C.)
diluta: Norge+ (O.)
monacha: N-jylland + (B.W.R.)
simiUs: Norge+ (0.)

- - - +)

+ -- +)

querci.folia: Norge + (O.)
oersicolora: N-jylland + (S. C.). Ny for Jylland.
strigula: N-jylland + (B.W.R.)
senex: S-jylland + (A)
complana: Fyn + (N. P.)
lu
- tarella: N-jylland + (S. C.), Fyn + (N. P.)
sororcula: N-jylland + (B.W.R.)
obtusa: Sverige +
sareptensis: N-tyskland + (U.)
casta: N-jylland + (S. C.)
pinet·i Zell. skal erstattes af: liehene/la L.
lupulinus: Bomholm + (H.)
coenobita: N-jylland + (S. C.), Fyn + (N. P.)
aceris: V-jylland +
euphorbia.: V-jylland +
depun cta.: V-jylland +, Ø-jylland + (Å)
trinngulum: N-jylland + (S. C.)
praecox: Fyn + (N. P.)
(hyperici.): Norge + (0.)
persicariae: Norge - (O.)
leineri: Sverige +
nwnda: Ø-jylland + (Å)
m·iniosa: N-jylland + (B.W.R.)
pudori.na: V-jylland +, N-jylland + (S. C.)
absinthii: N-jylland + (B.W.R.)
fmudatrix: S-sjælland + (Gorm Jacobsen). Ny for Sjælland.
lactucae: Ø-jylland + (A). Ny for Jylland.
tana.ceti: Norge - (O.)
lutulenta.: Loll./Falst. + (Forum Petersen)
gemmea.: N-jylland + (S. C.)
lutea.: herefter indføjes:
+ + + + + + + + +
giloa.go Esp.
453
454
ocella.ris B kh. . .
+ - - - + - 460 scabl'iuscula.: V-jylland +
462 Utlwxylea: N-jylland + (S. C.)
469 oblonga.: Bornholm + (H.)
498 li.tura: Fyn +, N-sjælland + (Wolff), Bornholm + (H.)
507 selini: Ø-jylland + (Å)
509 palustris: N-jylland + (S. C.)
513 crinanensis: Bornholm + (Wolff)
518 petasitis: Bornholm + (H.)
524 pyralina.: Bornholm + (H.)
532 phragmiNdis: Norge + (O.)
538 dissoluta: Bornholm + (H.)
541 algae: herefter indføjes :
( - breoili.nea. Ferm. . . . . - -------545 oirens: V-jylland +
549 peltigera: Bornholm + (H.), Sverige +
551 scutosa.: N-jylland + (B. W. R.)
557 fasciana.: V-jylland +
560 ca.ndidula: Ø-jylland + (Å ) , Bomholm + (H. )
561 olioana: S-sjælland + (Jensen Ulse). Ny for Sjælland.
563 venustula.: Ø-jylland + (A), Fyn + (N. P.)
569 bicolora.na: S-jylland + (Å) , V-jylland +
571 vemana: Fyn + (N. P.)
580 sponsa.: S-jylland +, V-jylland + (Å )
581a fulmin ea.: Bomholm +· Ny for Danmark.
604 salicalis: Bornholm + (H. )
621 n othum: V-jylland +

174
180
185
189
197
198
200
202
223
248
255
264
266
271
280
302
316
328
342
346
370
372
374
393
396
398
403
404
414
431
452

+ - + +
- - + +

-- + +
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pruinata: N-jylland + (S. C.)
albipttnctata: S-jylland + (Å)
pendularia: Bornholm + (H.). Ny for Danmark.
anmtlata: Ø-jylland + (Å). Ny for Jylland.
incanata: N-jylland + . Ny for Danmark.
marg-i nepu.nctata: Sverige +
decorata : N-sjælland serpentata.: N-jylland + (S. C.)
cla.va.ria: Norge + (O.)
farinata.: Bornholm + (H.)
cervinalis: Ø-jylland + (Å)
ci.trata: Norge + (O.)
(latefasciata): Norge + (O.)
720 obstipata: Sverige +
732 cuculata: N-jylland + (B. W. R.)
735 capitata: Bornholm + (H.)
747 subhastata: N-tyskland ? (U.)
750a hydrata: B ornholm + (H.). Ny for Danmark.
757 ruberata: V-jylland +
760 cambrica: Ø-jylland + (Å)
767 aqttata. Herefter indføjes :
( - corticata Tr. . . . . . . . ---- - - 768 sparsata: N-jylland + (S. C.)
775a millefoliata: Ø-jylland + . Ny for Danmark.
778 exigtwta.: N-jylland + (B. W. R.)
779 abbreviata: Norge - (O.)
783 albip tmctata: Norge + (0.)
794 i.nturbata: Bornholm + (H.)
803 trisignaria: Norge - (O.)
815 chloerata. Herefter indføjes :
( - coranota Hb. . . . . . . ---- - -824 (leptographa): England +
831 loricaria: Norge + (0.
833 maculm·ia.: Bornholm + (H.)
839 1'Wp ica:praria: N-jylland + (B. W. R.)
841 marginaria: B ornholm + (H.)
851 sambucaria: N-jylland + (B. W. R.)
855 a.ut·wmna.l'ia.: Fyn +, Norge + (0.)
862 lwwria: N-jylland + (S. C.)
870 hi1ta.1'ia. : N-jylland + (S. C.)
871 stra.tari11s: V-jylland +, N-jylland + (B. W. R.)
874 1·homboidaria: Ø-jylland + (Å). Ny for Jylland.
877 ·ribeata.: S-jylland + (Å)
879 punctinalis: Svetige +
882 crepuscularia: Sverige + (Grill), Norge - (O.)
884 extersaria: Bornholm + (H.)
893 ericetaria: Norge - (0.)
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644
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674
691
712
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Summal'Y

A series af additions and corrections is given to the >>Systematic checklist af the
Danish macrolepidoptera«, printed in >>Flora og Fauna« vol. 63, fase. l, 1957. The
word »indføj« or »indføjes<< means : add, the word >>ny<< means »new<<.
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Labidura riparia Pall.
N y ørentvist for Danmark

Af Carl Strømberg
(Brøoshøjvcj 26, Brønshøj)

På Naturhistorisk Forening for Sjælland's ekskursion til Mogenstrup
den l . 6. 1958 fandt jeg under nogle brædder i en grusgrav ved Mogen
strup et antal ørentviste, som straks ved farve og størrelse virkede
påfaldende. Der fandtes i alt 13 eksemplarer, 6 o o og 7 <i?<i?. S tørrel
sen af dyrene er 28-35 mm ( med tang), hannerne gennemgående en
smule større end hunnerne. Farven er meget lysere end hos vor almin
delige ørentvist, bleggul med stærkt kontrasterende mørkebrune teg
ninger. Kontrasten svinder dog stærkt, når dyrene tørres. Dyrene var
meget livlige og hurtigtløbende og viste stor evne til hurtigt at grave
sig ned i sandet. Biotopen var som nævnt bunden af en grusgrav, en
stor bar, næsten vegetationsfri sandflade, på alle sider godt beskyttet
mod vind, og den dag, da dyrene fandtes, var varmen i grusgraven
nærmest »trop isk<< .

Fig. l . L . ·riparia Pall.

H. V. Christensen

fot.

Ved en undersøgelse på Zoologisk Museum, København, bestemtes
arten af dr. S. L. Tuxen som Labidura riparia Pall. Denne art findes
meget vidt udbredt i varmere egne, således i Sydeuropa, og den går
nordpå til omegnen af Paris og det sydlige England. Der melder sig
nu det spørgsmål, om arten er oprindelig dansk, eller om det må be
tragtes som importdyr. For den første opfattelse kunne følgende for
hold tale : Dyret fandtes i antal ( der har utvivlsomt været flere end de
fundne 13 stk.) , endvidere stedets afsides beliggenhed og mangel p å
virksomheder, der kunne tænkes at importere varer fra udlandet (ca.
10 km til Næstved og ca. 15 km til Præstø) , og endelig kunne man
tænke sig, at stedet næppe har været særlig besøgt af entomologer,
hvorfor en meget stedbunden art, som stiller specielle krav ( »ørken
natur«) måske netop kunne være undgået opdagelse på en lokalitet
som Mogenstrup.
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For den modsatte opfattelse, nemlig at dyret er et importdyr, kunne
følgende forhold fremføres : Dyret kan vanskelig tænkes at være over
set, dertil er det for stort og iøjnefaldende. Biotopens særpræg med
hensyn til klimatiske forhold kunne tænkes at byde en art fra varmere
himmelstrøg gunstige levevilkår. Endelig må nævnes stedets geogra
fiske beliggenhed i forhold til artens udbredelsesområde. Det synes
mig rimeligst at antage, at dyret er indslæbt, og man kunne forestille
sig, at en drægtig hun fra udlandet på en eller anden måde kunne
være havnet i Mogenstrup grusgrav, og at dens yngel der har fundet
så gunstige vilkår, at den har kunnet vokse op. På denne måde ville
man få en forklaring på det store antal dyr og på findestedets for
holdsvis fjerne beliggenhed fra artens normale udbredelsesområde.
På den anden side har dr. Tuxen henledt min opmærksomhed på den
nylig udkomne bog af Kurt Harz: »Die Geradfliigler Mitteleuropas<<
( 1957), hvoraf fremgår, at arten er fundet så nær Danmark som ved
Hamburg og på Østersøkysten (fra Kurische Nehrung til mundingen
af Weichel), så måske er findestedet dog den nordligst kendte natur
lige forekomst. Arten burde eftersøges på lignende lokaliteter i det
sydlige Danmark.
Anmeldelser
Aage Glenstrup: Danske floralister. 64 sider. Tegninger af Preben Gross. Pris
kr. 8,50. Jul. Gjellerups Forlag. København 1958.
Dette hæfte, der er beregnet til botanikundervisningen på seminariet, giver
ganske korte oplysninger om de vigtigste danske plantesamfund med lister over
de planter, man kan vente at finde. Illustrationerne viser skematiske snit gennem
vegetationen, f. eks. fra den tørre melbærrishede over almindelige hede og fugtig
hede til hedemose. Plantetegningerne er nydelige, men alt for små til, at man kan
E. N.
have nogen fornøjelse af dem ved plantebestemmelsen.
Anatol Heintz & Zdenek Burian: Fra fortidens dyreverden og plantesamfund.
258 sider. 60 billedtavler. Pris kr. 58,50. Forlaget Skrifola. København 1958.
I de sidste 150 år er der beshevet mere end 60.000 forsteninger af dyr og plan
ter. Studiet af disse giver videnskabsmændene et indtryk af jordens udseende gen
nem de forskellige geologiske perioder, og i samarbejde med disse videnskabs
mænd,palæontologerne, har den czechiske maler Z. Burian forsøgt at rekonstruere
naturens udseende gennem hele jordens lange historie. Resultatet offentliggøres i
det foreliggende værk i stort format fra forlaget Skrifola i form af 60 smukt repro
ducerede plancher. Selvfølgelig er det til en vis grad fantasibilleder, da man ikke
kender alle enkeltheder i de fossile planters og dyrs bygning; men resultatet ser
tilforladeligt ud. Den norske palæontolog, professor A. Heintz har leveret teksten,
der udgør en veJshevet og fængslende populær oversigt over jordens historie med
beshivelse af de enkelte fund, der ligger til grund for planchernes billeder. Des
uden er bogen forsynet med et skema over de geologiske perioder og et udførligt
E. N.
register.
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Orneodes grammodactyla Z.
N y fjermøl-art for den danske fauna
Af H. K. Jensen

(Hyllinge)

Den 16. 8. 1958 var jeg sammen med fotograf G. Jørgensen, Sorø,
på lysfangst ved Højstrup Klint efter C. lunula. Vi var imidlertid for
sent på den og måtte nøjes med en ganske spæd larve. Som en slags
opmuntring fik jeg et fjermøl på lagenet. Dyret kunne straks erkendes
som en Omeodes, men det var tydelig forskelligt fra vor almindelige
O. hexadactyla, der for øvrigt er en hyppig gæst på denne lokalitet.
Det måtte altså være en ny art for vor fauna eller i hvert fald en stærkt
afvigende aberration. Ca. l time senere kom endnu et eksemplar nøj
agtig magen til det første, og jeg var nu klar over, at det var noget nyt,
måske den af van Deurs omtalte O. dodecadactyla i hans bog om fjer
møl. Efter præparationen kunne beskrivelsen imidlertid ikke stemme
med denne, og efter en sammenligning med Zoologisk Musenm's eks
emplar af arten kunne muligheden helt udelukkes.

Fig. l. O. grammodactyla Z. (til
venstre), O. h exadactyla. (til højre).
G.

JØrgensen fot.

Efter Spnlers beskrivelse af de i Europa forekommende Orneodes
ville den være at henføre under O. grammodactyla, men også her hal
tede visse punkter i vingetegningen, og først efter en sammenligning
med eksemplarer af O. grammodaetyla, som ingeniør N. L. Wolff
havde forskrevet fra Sverige, kunne det med sikkerhed fastslås, at det
var denne art.
Den omtalte lokalitet blev selvfølgelig besøgt ret ofte i den føl
gende tid, og det lykkedes os i alt at hjemføre 6 eksemplarer, nemlig
foruden de her omtalte 2 stk. fra den 16. 8. 58, l stk. den 27. 8. 58 og
3 stk. den 7. 9. 58. Larven er beskrevet hos Spuler og lever i stængel
galler på Scabiosa columbaria. Denne plante er rigeligt repræsenteret
på lokaliteten.
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En klækning af Ephestia cautella Wlk.
A f H. K .

]eusen

(Hyllinge)

Den 19 . 10. 1956 var jeg på besøg på en københavnsk chokolade
fabrik, og da mine lepidopterologiske interesser var driftslederen be
kendt, blev jeg konfronteret med nogle møl, der efter sigende voldte
fabrikken stor gene, og som man uden held havde søgt at bekæmpe
gennem længere tid.
De kunne straks erkendes som værende pyralider ; men arten kunne
jeg ikke klare, selv efter en gennemgang af den mig dengang bekendte
microslitteratur. De lignede skuffende Ephest-ia elutella ; men genital
forskellen var meget iøjnefaldende, og hos ingeniør N. L. Wolff fik jeg
dem bestemt til Ephestia cautella Wlk. Denne pyralide blev første
gang erkendt her i landet af J. Lundquist efter et fund i Hillerød 8. 9 .
1950. Senere har N. L. Wolff i sin samling fundet et eksemplar fra
Fanø 29. 8. 1947, taget i det fri på lys.

l.

G . JØrgensen

fot.

Fig. l. Ep. elutella (l og 2) og Ep.
eaute/la (3 og '1).

Så snart artens sjældenhed blev mig bekendt, forskrev jeg nogle
flere eksemplarer fra fabrikken og modtog den 3. 7. 1958 i alt 12 stk.
levende. De var fordelt over 3 glas med det resultat, at alle var af
gnedet til ukendelighed. Et genitalpræparat kunne imidlertid hurtigt
fastslå resterne som E. cautella, og alle blev anbragt i klækkeburet
med rosiner, svesker og fersken. Allerede samme dag begyndte æg
lægningen. Æggene var hvidgule, kort ovale, ca. 0,3 X 0,4 mm, med
nubret overflade. Den 8. 7. 58 iagttog jeg i stereoskopet de første
spæde larver, der kravlede rundt og slikkede meldug af rosinerne.
Det var iøjnefaldende, at larverne voksede med meget forskellig
hastighed, så der stadig kurme påvises meget små larver imellem de
snart udvoksede. Omkring l. 8. 58 begyndte de største larver at kravle
op og rundt i klækkeburet. De havde nu en længde af 10-14 mm. De
var gullighvide med brunt nakkeskjold, og kroppen var besat med
sortbrune børstevorter i seks rækker, hvoraf øverste og nederste række
på hver side havde dobbelt så mange vorter som selve sidelinien.
Gangredskaberne var de sædvanlige for pyralidelarver med 3 par ben
på de tre første kropsegmenter og 5 par gangvorter. Ca. en uge senere
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Fig. 2. Bursa samt penis og valver hos
Ep. elt1tella (l og 2} og hos Ep. cautella.
(3 og 4).

4

begyndte larverne at spinde sig ind i en meget tynd og fin kokon, hvor
de ligger fra 14-30 dage, inden forpupningen foregår. Puppestadiet
varede ved almindelig stuetemperatur - hvorved for øvrigt hele
klækningen er foretaget - ca. 3 uger. Som minimwnstid fra æglæg
ning til første imago er således hengået ca. 2 måneder. Klækningen
fortsatte så jævnt i den følgende tid. Sidste imago af denne første
klækning kom først frem den 10. 2. 1959, altså ca. 7 mdr. efter at
ægget var lagt. Denne variation i udviklingstid på fra 2-7 mdr. må
siges at være ret bred i betragtning af, at alle larver og pupper har
været holdt under samme ydre betingelser.
Om E. cau.tella's livsvaner skal der anføres, at slippes en uparret
hun ind til en han, foregår parringen næsten øjeblikkelig. På mindre
end et halvt minut finder de hinanden, og parringen begynder. Den
varer fra 2-4 timer. Ejendommeligt var det at se, at samme hun ofte
med døgns mellemrwn parrer sig med flere hanner. Kort tid efter
parringen lægges ca. 35 æg.

Foreningsmeddelelser
Nahtrhistorisk Forening for Lolland-Falster. 1 958
23. 2. 58. O r n i t h o l o g i s k e k s k u r s i o n til Roden Skov. De 16 del
tagere gik den 4 km lange vej gennem skoven ud til strandengene. Vejret var stiJle
med klart solskin og let frost. Jorden vru· dækket af et lag ca. I O cm tyk sne, som
var faldet aftenen i forvejen. En mængde spor af bl. a. Ræv, Grævling, Rådyr,
Dådyr, Hare og Egem krydsede skovvejene og livede op i den ret fugletomme
skov. Af mere bemærkelsesværdige iagttagelser kan nævnes en Stor Præstekrave,
8 Almindelige Ryler og 2 Spætmejser. Sidstnævnte ru·t var i følge Lindhard t Han
sens udsagn ikke tidligere truffet i denne skov. I øvrigt iagttoges følgende arter:
Musvåge, 2; Natugle, l ; Skovskade, 3-4 ; Musvit, ca. 15; Blåmejse, ca. 10; Spæt
mejse, 2; Træløber, 5-6; Solsort, 3-4 ; Grønsisken, l ; Gulspurv, ca. 30; Knopsvane,
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ca. 20 ; Grågås, 4; Gravand, ca. 40; Gråand, l par; Stor Præstekrave, l ; Alm. Ryle,
8; Sølvmåge, enkelte ; Svartbag, l ; Hættemåge, enkelte ; Sanglærke, 5-6 ; Krage,
K. H. Eriksen.
enkelte; Engpiber, 3-4; Stillits, ca. 10.

50 års jubilæum
Den 3. maj 1 958 havde Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster eksisteret i
50 år. Der indkom en del lykønskninger fra andre naturhistoriske foreninger: Jyl
land; Sjælland; Midtsjælland. Jubilæumsskriftet, der blev udgivet som særtryk af
>>Flora og Fauna«, blev vel modtaget overalt.
Om efterrniddagen var der ekskursion til samme terræn som for 50 år siden (se
under botaniske ture). Desværre var der blandt deltagerne ingen, der havde været
med på stiftelsesdagen i 1908. Om aftenen samledes man på hotel PhønLx, Nykø
bing F., til den egentlige jubilæumsfest. Der mødte ca. 80 deltagere. Formanden
holdt festtalen og kunne bl. a. notere, at medlem nr. 200 havde indmeldt sig i
foreningen. En række talere havde derefter ordet, og et par lystige viser, forfattet
af Rs. Dreyer, blev sunget.
Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster har altid en meget fin presse, og i
dagene omlaing jubilæet manifesterede dette forhold sig i mange smukke artikler
i de lolland-falsterske aviser med megen virak til foreningen og til de mænd, der
gør så stort et arbejd e for foreningens trivsel.
E. N.
B o t aniske ekskursioner i 1 958
3. 5. Jubilæumstur til Hamborgskoven. Halvdags-ekskursion. Ca. 50 deltagere
startede til fods fra Hamborghuset og ned mod Løgnoret til Hol terne. Foruden de
sædvanlige forårsplanter bemærkedes bl. a. Desmerurt og Tandrod. Femradet
Ulvefod, som plejer at vokse på en lokalitet n. for Løgnoret, var ikke til at finde,
medens Kongebregnen ude på Holterne i årenes løb har bredt sig godt, takket
være skovfoged Albrechtsen's omhu.
18. 5. Vålse Vesterskov og Resle Skov. Bygevejr. Ca. 40 deltagere. Fra skov
fogedhuset i førstnævnte skov søgte ornitologerne ud på strandengene, medens
resten af deltagerne gik mod v. gennem skoven, hvor der var en meget frodig
vegetation af Ramsløg, Hulkravet Koilliver, Hvid og Gul Anemone, Hulrodet
Lærkespore, Storkonval, Håret Frytle m. m. I den sydlige udkant af skoven ud
mod stranden forefandtes en særdeles tæt bevoksning af kraftige Skælrod-planter.
Herfra fortsatte man langs strandkanten med frokostophold på en bondegård om
til Resle Skov. På vejen hertil passerede man en tæt bestand af Gærde-Kartebolle
(Dipsacus siloestris) . I Resle Skov sås bl. a. Druemunke (Actaea spicat a) , Jordbær
Potentil (Potent-illa sterilis) og smukke planter af Kronløs Springklap (Cardami.ne
impa.tiens), hvorimod Storblomstret Kodriver (Pdmttla oulgaris), som en lokal
forstmand påstod at have fundet for få år siden i den sydlige del af skoven, ikke
blev genfundet.
15. 6. Femø. Smukt solskin hele dagen. Ca. 60 deltagere. Fra Nykøbing F. med
skib frem og tilbage. I Guldborg L. optoges de tre gæster, botanikerne Alfred
Hansen, S.-E. Sandennann Olsen og Anfred Pedersen, som har bestemt eller veri
ficeret planterne i efterfølgende liste. Fra Femø havn tog ornitologerne mod syd
ned til >>Sletteren« pr. lastbil, medens vi andre spadserede md over øen gennem
Sønderby over »Bækkene« til Nørreby, hvor frokosten indtoges på kroen. Bagefter
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tog alle med lastbiler ud til Barkmose, nordøst for Nørreby, hvor der var en sær
deles 1ig og smuk plantelokalitet, og efter �4 times ophold her tværs over øen forbi
Østermose ud til kysten til en lille fyn:eplantage, liggende en lille kilometer nord
for havnen. Herfra botaniserede vi i ro og mag gennem et sandet kystoverdrev om
til vort udgangspunkt, og der blev endda tid til at besøge kirken, som er forsynet
med smukke kalkmalerier.
Da Femø er godt undersøgt af Carl Christensen (1898) og af L. Kring i nyere
tid, er der kun grund til at nævne de fanerogamfund, som Kring ikke har gjort.
Disse er:
l. Strækningen fra havnen til Nøneby.
a. I og ved NølTeby: A lliu.m schoenoprasmn, Armoracia. rusticana, Crepis
capilla.ris (C), Crepis capilla·ris v. agrestis, Geraniwn pratense, Omitlwga
lum nutans, Ornitlwgalwm u.mbellatu.m.

b. I Sønderby: Physalis alkekengi (C), Rubus caesius.
c. I hegn : Sorbus intermedia..
d. Ved kirken: Veronica. filiformis.
II. I Barkmose: Ca.rdamine pratensis ssp. palt1stris, Galium palustre v. elonga
twn, Heleochar·is tmigltl.mis, Hottania palustris (C), Plantago maior v. inter
media., Veronica scutellata..
III. Strandoverdrevet nord for havnen og omkring denne: Batmchium flttitans v.
baudotii, Cochlearia. anglica., Erigeran acre (C), LottiS u.liginosus, Pin.us mugo,
Poa angusUfolia., Poa irriga.ta, Puccinellia dista.ns, Rosa. ru.gosa, Sarothamnus
scoparius, Seirpus tabernaemontani (C), Vicia. a.ngustifolia (C), Vicia angust�
folia. v. bobartii.
I denne liste angiver bogstavet C, at arten er fundet af C. Cluistensen, men ikke
af L. Kring. - Litteratur: Carl Christensen, Botanisk Tidsskrift 1905. L. Kring,
Flora og Fauna 1944. L. Kring's håndsla-evne dagbog over plantefund på øerne i
Smålandshavet er benyttet.
21. 6. Bellinge på Falster. Halvdagsekskursion. Regn og kun ca. 10 deltagere.
Bestyrer O. Mondrup, Bellinge, førte os langs et par brede levende hegn gennem
markerne. Som et eksempel på, hvad der kan forefindes i sådanne, gives en lille
plantelis te.
l. Vedplanter: Hassel, Alm. Ribs, Hunderose, Slån, Hvidtjørn, Navr, Benved,
Rød Kornel, Vedbend, Alm. Hyld.
II. Urter: Alm. Mangeløv, Skov-Stilkaks, Kæmpesvingel, Skovløg, Stor Nælde,
Stor Fladstjerne, Hvid Anemone, Vellugtende Aftenstjerne, Febernellikerod,
Skov-Bingelurt, Dunet Steffensurt, Alm. Bjørneklo, Skov-Galtetand, Knold
Brunrod, Nældebladet Klokke, Kruset Tidsel, Skovburre, Haremad.
De allerfleste af disse planter må være indvandret fra den nærliggende skov
sammen med den almindelige skovsnegl, der også fandtes her.
24. 8. NølTe Tostrup grusgrav, Korselilse Østerskov og præstegårdshaverne i
Moseby og Horbelev. 40 deltagere startede i øsende regn, men kort efter ankom
sten til grusgraven stilnede regnen, så man kunne nyde skuet af den yderst sjældne
E quisetrun oa.riegatum (Liden Padderok) og den oven for grusgraven voksende
SalrJia oerticillata (Krans-Salvie), og da man nåede Batteriet ved Lodshusene i
Østerskoven, skinnede solen fra nu af og hele dagen. Man gik mod syd gennem
skoven langs kysten med de maleriske lersluænter om til Hesnæs, hvor bilerne
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stod. 500 m nord for fyret stødte man på Lycopodi.wn annotin u-m (Femradet U lve
fod), hvilken også konstateredes ved Pomle, en lokalitet, som var kendt af et par
forstelever, der deltog i ekskursionen. Derimod søgte man forgæves Antemwria
dioica (Kattefod) ved Hesnæs Skovridergård, men den må være s tyrtet i havet, da
den voksede umiddelbart nær klinten.
Frokosten indtoges i Pomle, hvorefter man kørte til de meget seværdige præste
gårdshaver i Moseby og Horbelev, begge parkagtigt store og smukke (5-6 td.
land store) med botaniske rariteter og meget gamle, idet de blev anlagt kort efter
udstykningen. Præstefamilieme modtog os elskværdigt og fortalte os om havernes
historie og vækster.
Moseby præstegårdshave er anlagt af præsterne magister Chr. H. B iering og
eftermanden, prof. J ens Hansen Smidth, begge to digtere og store haveels kere,
som kom hertil i en ung alder og levede her til deres høje alderdom. Endnu findes
»Magisterens vællingpæretræ« bærende frugt, skønt ældgammel, og enkelte af
de blomsterplanter, som Smidth dyrkede - han var jo også botaniker - således
bl. a. Geranimn phaeu.m (Bølgekronet Storkenæb) og Gemnium lucidum (Skin
nende Storkenæb).
Horbelev præstegårdshave er anlagt af de to præster Hans Peter Koch og
sønnen Hans Christoffer Ehlers Koch, som igen var fader til den kendte falsterske
botaniker, provst H. P. G. Koch fra Sdr. Kirkeby og Riserup, hvis store herbruium
er blevet testamenteret til Naturh. For. f. Lolland-Falster. Denne have rummer
blandt andre seværdigheder en meget stor attraktion, nemlig en vist uhyre grun
mel kæmpeplante af Aristolachia sipho (Tobakspibeplanten), som med træagtige
ranker, tykke som en arm, fra liggende stilling klatrer til vejrs, hængende i bugter
langt ud fra stammen af et højt skovtræ for så at brede sig ud i dettes krone med
blade og blomster akkurat som en lian i urskoven. Anlægsgartner E. Larsen har
fået overladt stykker af haven og dyrker her til præstefamiliens glæde samlinger
af bregner og blomsterstauder.
Der var mange svrunpe i Østerskoven, og faunaen var repræsenteret ved en
kæmpestor stålorm. Fra grusgraven blev indsendt til Zoologisk Museum sneglen
Helicella caperata (Mont.)
H. i.n tersecta. Pairet (J. Knudsen det.).
28. 9. Svampe-ekskursion til Stensby Skov og Langebæk Skov ved Kalvehave.
Smukt vejr og 25 deltagere. 125 arter storsvampe. Om efte1middagen afsøgtes
Stensby Skov, fra hvilken nedenstående svampeliste stammer. Langebæk Skov
besøgtes mest, for at deltagerne ku1me få lejlighed til at se den smukke bevoksning
af Mattettccia. struthiop teris (Strudsvinge), Scroplwlaria mnbrosa. (Vand-Brunrod)
og Malachi.u.m aquaticum. (Kløv krone) ved Møllebækken.
Bemærkelsesværdige svrunpefund:
Amanita phalloides (Løgknoldet Fluesvrunp), Collybia fusipes (Tenstokket Flad
hat), Mycena haematopus (Blødende Huesvamp), Mycena inclinata (Nikkende
Huesvamp), lnocybe bongardii (Bongard's Trevlehat), PhoUota adiposa (Slimet
Skælhat), Fla-mnwla penetrans (Plettet Flrunmehat), Valvaria pubescentipes (Dun
stokket Posesvamp), Psalliota lanipes (Bredskællet Champignon), Russula oiol
eipes (Ferskengul Skørhat), Fistulina hepatica (Oksetungesvamp), Geaster triplex
(Kødet Stjernebold), Xylaria longipes (Langstokket Stødsvamp).
I Stensby Skov blev set springfrø, og den skovsnegllignende Linwx cinereon·iger,
som blev indsendt til Zoologisk Museum.
=
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Frokosten indtoges i det ni ved Pedersværft, og svampene fremlagdes på et
bord og blev gennemgået af undertegnede, som også fortalte om de tre kendte
fund af æskulapsnogen på denne lokalitet i det 19. århundrede (1810, 1851 og
F. H. Møller.
1863).

Mindre meddelelser
Chenopodium hircinum Schrad. - Ram Gl\sefod. De florister, der afsøger losse
pladser, vil vide, at gåsefodsslægten her er repræsenteret i mængde og i et utal
til dels indslæbte arter, og at mange af disse arter på grund af deres store variabili
tet og deres tilbøjelighed til at bastardere er meget vanskelige, for ikke at sige
umulige, at bestemme. Netop derfor findes grund til at gøre opmærksom på oven
nævnte let kendelige art, idet den synes i de senere år at indslæbes ret hyppigt.
I sin typiske form kan den minde noget om en kraftig, stærkt melet Sildig Gåse
fod, men kendes dog let ha denne, dels på habitus, men især ved at have samme
vederstyggelige lugt af trin1etylamin som den ha vore floraer velkendte Stinkende
Gåsefod, med hvilken den dog heller ikke kan fmveksles. Ram Gåsefod, der oprin
delig hører hjemme i Sydamerika, har langstilkede, dybt trelappede blade, lidet
længere end brede, ved gTUnden oftest kileformede. Sidelapperne er l� til % gang
så lange som midtlappen og tiest igen tolappede. Midtlappen er smal og bugtet
tandet. De fuldmodne fmgter, der dog vist aldrig når at udvikles hos os, er grubet
punkterede. En spinklere varietet : subt-rilobum Issler, er yderligere opdelt i en
mængde subvarieteter, af hvilke flere er fundet i Danmark, men lad de detmed
opståede problemer hvile. Som art er planten let bestemmelig. Da direkte over
sættelse: Chenopodium hirc i nttm = Bukke-Gåsefod med det dobbeltzoologiske
n avn synes mig unaturlig, foreslår jeg med henblik på stanken at kalde arten
>>Rain Gåsefod«.
Selv har jeg fundet arten på følgende lossepladser: Skelskør 1956, 1958; Slagelse
1957, 1958; N akskov 1957, 1958; Kløvermarken, København, 1958; Nykøbing F.
1958.
Af ældre fund ha 1916 til 1957 findes på Botanisk Museum fund fra
distrikterne 4, 13, 21, 24, 28, 36, 45b sanlt ni fund n·a distrikt 46.
Nykøbing F. 1959.
L. Ingerslev.
-

Sjælden natsommerfugL Den 24. maj 1958 tog jeg i Asserbo på en naturgmnd
med birke- og nåletræsbevoksning en o af den i Danmark sjældent forekommende

E . Thielsen fot.

ugle Chloridea peltigera Schiff. Dyret fløj kl. 22,30 til en 250 Watt blandingslys
pære. Det var en kold og klam aften og tilflyvningen i øvrigt meget ringe.
Baldrianvej 20, Hellerup.
E. Thielsen.
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Acanthocinus aedilis L. - Tømmermanden. Den 17. 12. 1958 blev der i noget
hjembragt mos af kransebinder Gregersen, Staldgårdsgade 27, Vejle, fundet en
A. aedilis o . Mosset var hentet i en lille granplantage mellem Givskud og Risby,
ca. 20 km fra Vejle. Plantagen kaldes Ris Plantage. Ifølge >>Vort lands dyreliv«,
bd. 2, fmpupper A. aedilis sig som regel om efteråret, og den klækkede bille over
vintrer i puppelejet »Danmarks Fauna«, bd. 16 ( 1914), oplyses, at A. aedilis hyp
pigt træffes indført på tømme1pladser, men også - omend sjældent - er fundet i
det fri i nåletræsskove. Det foreliggende eksemplar må efter al sandsynlighed
anses for at være dansk både på grund af tidspunktet og findestedet.
Bredballe Strand pr. Vejle.
Ole Jensen.
Gonepteryx rhamni Schiff. ab. nigropunctata n. f. Citronsommerfuglen varierer
ikke meget, og fundet af en ny aberration bør vel delfor offentliggøres. En o fra
Asserbo den 21. 4. 1958 har i både forvingernes og bagvingernes orangefarvede
pletter 30-40 sorte skæl, tættest på forvingepletten, som billedet viser. Der er i

O. Høegh-Guldberg

fat.

Fig. l. Orangepletten med de sorte skæl
på venstre forvinge (t. v.) og venstre bag
vinge (t. h.) (X ca. 10).

øvrigt intet mærkeligt ved dyret, specielt ikke sortfarvning andre steder (de mørke
pletter på fotografiet udenfor orangepletten er defekter). Man kan hos nmmale
eksemplarer finde fra l til 5 sorte skæl i orangepletterne: men i dette tilfælde er
vi langt ude over normalvariationerne, og da hverken Lempke eller Langer har set
en sådan form beskrevet i litteraturen, foreslår jeg navnet ab. n igropunctata.
Summary: A specimen of G. rhamni has in the orangecolomed spots of all four
wings several (30-40) black scales.
Gjedved pr. Horsens.
Ove Høegh-Guldberg.
Drama pli askestarnme. Det var en eftermiddag i juni 1957; jeg gik i Stenalt
Skov og ledte efter aberrationer af måleren Hydriom era coentlata F. På en ganske
glat askestamme var en stor grøn tæge på vej opad. Den var nået i højde med
mine øjne. Ved siderne færdedes skovmyrer (af dem med rødt midtpå) op og ned.
Pludselig fik en af myrerne kig på tægen og angreb den ved at bide den i den ene
side - tægens sider er jo temmelig flade. Tægen havde ingen chancer for at for
svare sig. Noget efter kom en anden myre til og angreb tægens anden flade side.
De to myrer baksede med tægen. Det så ud, som om de ikke kunne blive enige om,
hvordan de skulle vende og dreje den. Det blev ikke bedre, da en tredje myre
meldte sig som interesseret. Jeg stod og undrede mig over, at dyrene samtidig med,
at de arbejdede voldsomt, kunne holde sig fast på den lodrette og glatte træ
stamme. Omsider blev den tredje myre »ked« af det, forlod valpladsen og gik
opad. Livet var nu tilsyneladende slidt ud af tægen; men de to første myrer syntes
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stadig ikke at vide, hvad de ville med den. Den ene trak opad, den anden nedad.
På begge sider valpladsen færdedes talrige uinteresserede myrer op og ned. Da
kom der pludselig en fjerde myre farende helt nedefra. Den styrede lige mod
tægen, snuppede den fra de to første myrer, gjorde omluing og for atter helt ned
ad stammen med tægen i munden. Det var gået i stærk fart både op og ned. De to
første myrer sluttede sig til de uinteresserede. Hele begivenheden varede en halv
time, måske tre kvarter. Det hele så temmelig råt ud.
Arhus 1958.
Skat Hoffmeyer.

Anmeldelser
Niels Blædel (red.): Nordens fugle i fru·ver. Bd. l. 253 sider. 75 farvefotografier,
6 tegninger. (Bd. 1-7, pris kr. 490). E. Munksgaru·ds Forlag & Skandinavisk Bog
forlag. 1958.
I slutningen af året 1958 udkom første bind af et nyt værk om nordiske fugle.
Da der skal udkomme i alt 7 bind, må en virkelig bedømmelse vente til senere;
men visse kommentarer trænger sig på allerede nu. For et pru· år siden blev en
ung mru1d, Frank Wenzel, i følge avisomtale og forlagsmeddelelse sat ud på den
opgave i løbet af 2-3 år at fotografere alle ( !) Nordens fugle i fru·ver. Det skal ikke
bebrejdes fotografen, at det ikke er lykkedes. Opgaven er i sig selv håbløs. I stedet
har man benyttet billeder, taget af andre fotografer, så man er nået til at afbilde
49 af de omtalte 62 arter. Flere af dem er smukke og karakteristiske, men alt for
mange er enten mindre vellykkede eller uinteressante. Et kapitel for sig er billed
teksterne. De er for linge. I de fleste tilfælde står der blot fuglens navn. Intet om,
hvor og hvornår fuglen er fotograferet. Kun få og spredte bemærkninger som
f. eks. »Læg mærke til den stribede ryg«. Dette står for øvrigt ved kærsangeren,
hvilket ikke gør bemærkningen mindre sensationel! I de følgende bind må billed
redaktøren tage sig sammen. For det kan da ikke være forfatterne, der har vist
så ringe forståelse for, hvorledes deres afsnit burde illustreres. Her er vi nemlig
ved den væsentlige anke mod værkets billedstof. Farvefotografierne - selv de
smukkeste og bedste af dem - illustrerer ikke teksten.
Medens en mru1d fik det hverv at skaffe alle farvebillederne, blev udarbejdelsen
af teksten overladt til et stort antal omithologer. Hver forfatter sluiver om sit
specielle felt, en enkelt fugl eller en lille gruppe af fugle. Det hru· vist sig at være
en frugtbringende ide. Lad så være, at de enkelte arter derved bliver behandlet
ret forskelligt, og at uensru"tethed i disposition og vru·ierende stilistiske evner gør
sig gældende. Thi alle forfatteme giver god besked om de behandlede fugle, og
de gør det på en så medlevende måde, at det er en fornøjelse at læse bogen.
Overalt træffer ma11 de nyeste synspunkter indenfor dyrepsykologien, etologien,
anvendt på de omtalte fuglearter. Men forfatterne må græmme sig over, at deres
forsøg på at besluive fuglenes adfærd og gøre etologiske synspunkter tilgængelige
for den almindelige læser ikke følges op af forlagets vilje til (eller forståelse af)
at lade teksten illustrere i tilslutning dertil. Tænk blot på de enkle stregtegninger
og smukke sorthvide fotografier i Tinbergens bog om sølvmågen. De da11ner
integrerende dele af tekstens besklivelser. De prenter sig ind i bevidstheden, så
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man husker og genkender adfærdens enkelte bestanddele. Det er en misforståelse,
at tilfældige farvefotografier gør en bog til værdifuld populærvidenskab. I det
foreliggende tilfælde kan man dog glæde sig over værkets plan og tendens og
over tekstens kvalitet. Spændt afventer man, hvad forfatterne af de næste bind
Edwin Nørgaard.
har at fortælle os.
Niels Blædel (red.): Nordens fugle i farver. Bd. 2. 276 sider. 74 farvefotografier.
38 tegninger. (Bd. 1-7, pris h. 490). E. Munksgaru·ds Forlag & Skandinavisk Bog
forlag. 1959.
Allerede i begyndelsen af maj 1959 foreligger andet bind af det nye store
fugleværk Det indfrier fuldt ud de forventninger, man kunne stille til det både på godt og ondt. Om farvefotografierne og billedteksterne gælder, hvad der
er sagt ovenfor. Ikke et ord mere om dem. Men som noget absolut glædeligt og
rosværdigt må nævnes, at illustrationsmaterialet er udvidet med en hel række
tegninger, kort og grafiske fremstillinger. Denne tendens ønskes gerne fortsat i
de kommende bind. Nok forekommer situationstegningeme anmelderen uskønne
i deres lidt voldsomme format; men dette berører ikke den kendsgerning, at de
virker illustrerende til den pågældende tekst.
Bindet indledes med en yderst interessant samlet fremstilling af mejsernes
biologi. Dette afsnit læses med stor fornøjelse, men det falder i nogen grad uden
for bogens aplindelige plan med at behandle hver fugleart for sig. I resten af
bindet færdigbehandles spurvefuglene. Her følges dispositionen. Art efter art
beshives ved de såkaldte »fugleporh·ætter<<. Det bliver tungere læsning i sam
menhæng, men må alligevel stærkt anbefales, da det vil gøre D:emtidige opslag i
værket lettere. Der er næppe tvivl om, at netop som opslagsværk vil » Nordens
fugle i fru·ver« få betydning langt ud i D:emtiden. Teksten er så værdifuld, at man
gang på gang vil vende tilbage til den, når et eller andet problem med hensyn til
fuglenes biologi dukker op.
E . N.
David Attenborough: Vilde dyr til Zoo. 194 sider. 1 9 plancher med i alt 46
sorthvide fotografier og 5 fatvefotografier. Pris h. 23,75. Jespersen og Pios Forlag.
København 1958.
En veJshevet bog om en begivenhedsrig rejse til Britisk Guayana, hvor forfat
teren skal hente stof til fjernsynsudsendelser i BBC og sammen med sine kamme
rater skaffe dyr til Londons Zoo. Det bliver en tur fyldt med strabadser og mor
somme episoder. Men bogen er mere end en almindelig rejsebeshivelse. Den giver
saglig og livfuld besked om de dyr, der er kru·aktetistiske for det sydamedkanske
faunaormåde: myreslugere, dovendyr, kolibder og bladskærende myrer - for blot
at nævne nogle af de ejendonuneligste. Den læseværdige tekst er illush·eret med en
række smukke fotografier, der røber fjernsynsproducentens sans for det dramatiske
i billedopbygningen. Både optagelsesteknik og reproduktion er fuldendt.
E. N.
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