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Noter om dansk flora og vegetation 1-11
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With un English Summary
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Klit-kvik (Elytrigia juncea

x

pungens) fundet på Møen

Denne hybrid, der tidligere er blevet opfattet som en god art under
navnet Elytrigia obtusiuscula = Ag1'0py1'0n obtusiusculum, er her i
landet hidtil kun kendt fra Sydvestjylland indtil Blåvand og Varde A's
udløb i Ho Bugt i et klitområde, der er fælles for begge forældre.
I 1958 fandtes den i stor mængde på Møen over en ca. 2 km lang
strækning langs stranden fra »Dansk Flinteksport«s fabrik ved de
gamle stenminer ved Hårbølle Pynt østover til et punkt syd for Hår
bølle By, hvor morænelandet træder ud til kysten. Stranden længere
østpå er ikke undersøgt; ved Madsesklint findes den dog ikke. Rige
ligst og pletvis dominerende vokser den ud for et lavt dige, der be
skytter stenminerne mod oversvømmelse.
På voksestedet lod følgende vegetationszonering sig fastslå: Yderst
mod den sandede strandbred en Atriplex-zone, bl. a. med Tykbladet
mælde (A. glabriuscula) og en del markukrudtsplanter, hvis frø høj
vandet vel har medført. Derefter et veludviklet Marehalm-bælte med
Strand-kvik (Elytrigia funcea) og Filtet hestehov (Petasites spu1·ius).
Bagved har vi så et bælte med rigeligt af Elytrigia ju.ncea x pungens
i selskab med alm. kvik (Elytrigia mpens), Elyt1"igia repens var. ari
stata, Elytrigia juncea x ·repens, Hjelme (Armnophila a.rena1"ia), Øster
sø-hjelme (A. amnmia. x Cala.mag1'0stis epigeios), Strand-fladbælg
(Lathyrus maritimus) og Klæbrig brandbæger (Senecio viscosus),
medens Bjerg-rørhvene (Calamagrostis epigeios) har hjemme oventil
nærmest diget.
Forekomsten af Elytrigia juncea x pungens på Møen er sandsynlig
vis oprindelig indslæbt til stenminehavnen med ballastsand i lighed
med enkelte forekomster ved svenske, finske, tyske og polske havne
(Kattegats- og Østersøhavne) (Alfr. Hansen 1956). Frøspredning kan
tænkes, men mere sandsynligt er spredning ved hjælp af rhizomer.
Det er iøvrigt påfaldende, at planten ikke før er fundet på dette sted,
der ofte besøges af botanikere, og indslæbningen er rimeligvis af
ældre dato, jvf. forekomsten af E. pungens ved Rødvig Havn siden
1 863.
2.

Firkløft's (Cotula coronopifolia L.) forekomst i Danmark

Der er næsten almindelig enighed om, at Firkløft er hjemmehø
rende i Kaplandet i Sydafrika, og iøvrigt har slægten - med ca. 50
arter - en vid udbredelse på den sydlige halvkugle. Herfra er arten
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spredt med skibsfarten verden over og har således fået kosmopolitisk
udbredelse som trafikplante. Mange steder er der dog tale om til
fældig indslæbning til havnebyer, men visse steder har den kunnet
naturalisere sig på fugtige, saltholdige lokaliteter i havnebyernes
nærhed på blottet jordbund, helst klæg, i oversvømmelseszonen i lav
ninger og afvandingskanaler, ved gadekær - især hvor der findes gæs,
der bidrager til spredningen, og ved møddinger i landsbyer. En spred
ning over længere stræk finder formentlig sted med trækfugle (gæs,
ænder), men ofte er forekomsterne ubestandige og svingende.
I Europa er planten sjælden og forekommer - efter Hegi - i Por
tugal, ved den nordspanske kyst, et enkelt sted ved Frankrigs nord
kyst, i Holland ved Amsterdam (dyrket allerede i 1 687) og er i Eng
land tilfældig, men nu og da naturaliseret (Clapham et al. 1952). I
Norge findes den kun naturaliseret ved Lærdalsøren (siden 1875) i
bunden af Sognefjord, i Sverige ved et par havnebyer med første fund
i 1 856 (Hulten 1950). Størst held med sin spredning har planten haft
i Nordvesttyskland (Roth 1884), hvor den første gang blev fundet ved
Emden i Ost-Friesland, dengang ny for Europa. Herfra bredte den
sig til Ost-Friesland's marskområder og til marsken ved Weser's
(1761) og Elben's ( 1801) udløb. I 1 806 nåede den til Holsten og
spredtes især i området nord for Hamburg og sydvest for Fehmern
(fig. l angiver et stort flertal af de i litteraturen opgivne findesteder).
Ud fra denne rige spredning må indvandringen til Danmark være
foregået, sandsynligvis med trækfugle.
Firkløft nævnes første gang i Danmark i 1806 af Hornemann i
hans »Forsøg til en dansk oekonomisk Plantelære«, nemlig fra Stjoul
Gadekær på Tåsinge. Siden fandtes den i andre landsbyer på Tåsinge:
Vornæs, Lundby Gadekær(1845), Vårø (1894), Melby Gadekær ( 1907).
Herbariefund på Bot. Museum viser, at den er indsamlet her af en
lang række botanikere, som vel derved har bidraget til dens senere
forsvinden! Kamphøvener melder i 1837 om en »aldeles overdådig«
forekomst i Stjoul Gadekær, og M. T. Lange angiver den som »alm. i
det sydlige Tåsinge«. 1879 forekommer den i »stor mængde i Lundby
Gadekær«, i 1914 er den »fuldkommen forsvundet derfra« (N. Søren
sen). Samme år er der kun »få rester tilbage i Stjoul og Melby Gade
kær«, skriver N. Sørensen i en planteliste fra d. 32. I 1926 har Sv. An
dersen indsamlet »hele årets bestand<<: tre 4 cm høje planter fra
Stjoul, og siden er Firkløft ikke iagttaget på Tåsinge.
I 1839 blev den fundet ved Rise på Ærø af Kjærbølling, men er
ikke set siden. 1916 angiver TBU's protokol planten fra en sylteng
ved Fåborg, den er dog ikke iagttaget af andre end den ukendte fin
der. I herbariet ligger et eksp. uden angivelse af findestedet eller årstal
samlet af Kjærbølling i 1800-tallet; da der står vedføjet, at planten
findes ved den tyske kyst mellem Emden og Tønder, må man næsten
formode, at der er fundet Firkløft ved Tønder. Endelig fandt frk.
J. Griiner i 1917 tre små eksemplarer af planten mellem Littorella i en
klitsø syd for badehotellerne på Fanø (B. T. 39, 1926). Den er imid74
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Fig. l. Cotula coronopifolia's udbredelse i Nordvesttyskland og Danmark.
Foroven er indsat et kort over udbredelsen ved Thyborøn og Harboøre.
The distribution of Cot.ula corollopifolia within Northwestern Gerronny and Denmark.
Above a specia) mnp of the distribution in tbe Thyborøn�Hnrboøre region.

lertid aldrig blevet genfundet, jordbunden har nok været for sur for
den.
Firkløft's eneste voksesteder i Danmark findes i dag uden tvivl i
Thyborøn-Harboøre-Hygom-egnen (se fig. l) samt ved Nissum Fjord
ved Ramme Å før udløbet i fjorden (her fundet af Marie Weitze 1 926),
altså på steder, hvor der hersker lignende kår som i den tyske marsk.
Den fandtes første gang ved Harbo01·e 1 854 af C. Vaupell, ved Thy
borøn 1861 af C. Andresen, ved Hygom 1 869, og siden er den angivet
derfra af adskillige botanikere lige op til vore dage. Ved en under
søgelse i egnen 1957-58 fandtes den følgende steder: SØ., NØ., N. og
SV. f. Thyborøn bystation, NV. og N. f. Rønland, N. f. Langerhuse,
NØ. f. Harboøre, ved Hygom Nor samt ved Ryltorre ved Stenodde.
Strandengene ca. 200 m SØ. f. Thyborøn bystation består øverst af
Juncus gerardi-Festuca rubm-samfund, der nedadtil går over i Juncus
gerardi-Agmstis stolanifem-samfund og på endnu lavere niveau af
løses af Puccinellia maritim a-Aster tripolium - samfund. Gennem
strandengene løber nogle lavvandede kloakgrøfter; en af dem har
75

Fig. 2. Cotula coronopifolia's voksested i kloakrenden ved Thyborøn. Små skud af
Atriplex Iatifalia (A. hastata) rager op af vandet, og bag de blomstrende Cotula ses
bl. a. Matricaria maritima, Aster, Ranunculus sceleratus, Atriplex litorale samt blade
af Rumex crispus. Foto: A. Hansen, 1958.
Cotula corouop1jolia

growing in a drain at Thyborøn.

uden om sig smalle bæltedannelser af kraftige planter; nærmest Jun
cus gerardi engen således en velvoksen form af Puccinellia maritima
med Aster og Agrostis stolonifem, der afløses af et højt og tæt Atriplex
samfund med Atriplex latifolia og litomle, Rumex crispus, Matricaria
maritim.a og Aster, som mod grøftens plumrede vand med en skarp
grænse er garneret af et smalt, veludviklet og homogent Cotula-sam
fund af stor skønhed (fig. 2). I selve grøften vokser et Chenopodium
rub r mn samfund med svagere udviklet Atriplex latifolia og Cotula.
På den anden side af kloakrenden gentager disse samfund sig i om
vendt orden. Grænsen mellem eutrofieret og naturlig strandeng er
meget markeret. At Puccinellia og Aster rykker op udefra langs grøf
ten, skyldes den mere våde bund. Atriplex-samfundet minder om ve
getationen på næringsrige tangvolde langs stranden eller om vege
tationen på møddingkanter. Andre steder i grøften deler Cotula
pladsen med Atriplex latifolia, Ranunculus sceleratus og Aster tri
polium. Ved andre grøfter med kloakvand i engene er saltpåvirknin
gen mindre, her optræder Cotula mere spredt, og Ranunculus scelera
tus går over til at blive vikarierende art mellem Agrostis stolanifem og
Alopecurus geniculatus, idet Atriplex samfundet viger sammen med
Cotula og strandengsplanterne.
I nogle tidvis vanddækkede lavninger uden særlig næringstilførsel
dominerer Agrostis stolanifem på det laveste niveau; her træffes ingen
Cotula, den kommer først til ovenfor på mere eller mindre blottet,
erosionspræget bund i et artsrigere samfund med Potentilla anserina,
Alopecunts geniculatus og lidt Agrostis stolonifera. På sådanne mere
-

-

-
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tørre lokaliteter findes den flere steder mellem Thyborøn bystation
og Thyborøn Havn. I disse lidt åbne samfund i de øvre dele af Agro
stis stolonifem strandengen har den sin mest kulturuafhængige fore
komst. Ved Stenodde stod den også i strandengens lavere liggende,
erosionsprægede lavninger mellem Ag1'0stis stolonifera, Atriplex lati
folia, A. litorale og Aster, altså på en lokalitet med en noget større
saltholdighed, end Potentilla anserina kan tåle, og med mindre næ
ringsindhold end ved ldoakudløbene. Dens afhængighed af blottet,
halvfugtig, noget saltholdig og helst også noget næringsrig bund gør,
at den mest optræder på kulturbetingede lokaliteter i strandengene,
yppigst ved de ovenfor omtalte kloakudløb, hvor den for at få del i
næringsrigdommen må kunne tåle at stå i vand, ganske vist med skif
tende vandstand. På noget mere tørre lokaliteter stiger dens krav til
mere blottet bund med mindre konkurrence. Den optræder da i små
individer, men dog ofte rigeligt. Således ses den også i Thyborøn
området som trafikplante på befærdede, halvfugtige lokaliteter sam
men med Matr'icaria matricarioides, Poa annua, Plantago major og
Polygontun hete1'0phyllum, ligesom Matricaria i små, 3-4 cm høje,
fruktificerende individer, hvilket givet et indtryk af en tilpasnings
evne, der har været forudsætningen for dens omfattende spredning.
-

3. Klit-natlys' (Oenothera ammophila Focke) forekomst
i Danmark

Klit-natlys, der står nær Rødstænglet natlys (0. mur·icata L.), er som
en endemisk art beskrevet af W. O. Focke (1905) fra de Østfrisiske
Øer og Helgoland. På disse øer blev den først iagttaget på Norderney
og Baltrum i 1872, på Helgoland (øen Dune) i 1897, men senere er
den tillige fundet på fastlandskysten syd for Cuxhafen (D. N. Chri
stiansen 1927). Arten er sandsynligvis opstået ved mutation af O. 1ntt.
ricata i » Unter-Elbe«-området i det 18. årh.; den angives f. eks. hos
Hornemann (1837) i mængde ved Elbbredden mellem Lauenburg og
Blankenese (efter E. F. Nolte, som interessant nok allerede er inde på
den tanke, at arten ikke som O. muricata og O. biennis er indslæbt fra
Nordamerika, men er spontan på stedet); figuren no. 1752 (benævnt
O. 1nu.ricata) i »Flora Danica« , fase. 30, 1 823, viser sandsynligvis O.
mnmophila, den er tegnet efter et eksemplar samlet ved Elbbredden
af Nolte. Fra Elbområdet har planten i særlig grad kunnet brede sig
nordvest- og nordover i klitområdet, hvor den har hjemme i »grøn
klitten<< og på ruderatprægede steder i klitterne. Planten forekommer
også på de Britiske Øer (Clapham et. al., 1952), hvor den dog opfattes
som en fra Nordamerika indslæbt ssp. af O. muricata (0. muricata L.
ssp. mnnwphila (Focke) Stomps). I Holland dækker angivelsen af O.
1nw·icata fra klitterne (se f. eks. Heukels & Ooststroom 1956) sikkert
delvis over O. ammophila. Se iøvrigt Willi Christiansen (1953), der
har en beskrivelse af planten, og Gabrielsen & Iversen (1933, p. 37072 m. 3 fotos) .
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Den blev iagttaget på Fohr i 1 9 14, ved Schobilll (nær Husum) 1919,
på øen Trischen i 1924, ved St. Peter på Eiderstedt i 1925 og på Am
rum 1930. Her gives nu i tidsfølge en videre oversigt over sprednin
gen nordpå, som den fremgår af herbariematerialet og TBU's proto
kol på Bot. Museum:
Skallingen, 1926 (P. Boysen Jensen}. - Mell. Emmersbæk og Kjul A, d. 2, 1933
(P. J. Lund}.- Fanø: V. f. Sønderho, Fanø Bad, Rindby Strand og sydpå, 1942-45
og 1957 (A. P.}, 1953 (L. Ingerslev}. - S. f. Hvide Sande, d. 17. 1943 (J. Gri.iner}. Tværstedområdet, d. l: Mel!. Tværsted A og Uggerby A's nye udløb, 1950 (Sv.
Andersen}, mel!. Tannishus og Fladbækken, 1950 (Sv. Andersen), ø. f. Tværsted
Strand, 1956 (J. Langkild), klitter v. Tannisby, 1956 (A. H.). - Ø. f. Højen Fyr, d. l,
1955 (Kai Larsen). - Aggertangen, d. 7, 1956 (D. Borre}. - Thyborøn, d. 16, 1957
(A. P.}. - Langli, d. 27, 1958 (A. P., A. H.). - Prof. C. A Jørgensen har venligst
meddelt, at han i slutningen af 40'eme også har iagttaget planten på Skallingen
og v. Blaavands Huk så langt mod nord som til Langslade Rende.- Endvidere har
cand. mag. J. Voigt givet meddelelse om et fund v. Henne Strand i d. 27, 1957.
Se iøvrigt fig. 3.

Meddelelse om nye fund ved vestkysten bedes sendt til Botanisk
Museum, Gathersgade 130, Kbhvn. K.
4.

Østersø-hjelme (Ammophila arenaria x Calamagrostis
epigeios) ved Jyllands vestkyst

Af denne hybrid kendes 3 varianter med forskellig kromosombesæt
ning, fremkommet ved krydsninger mellem såvel diploide som tetra
ploide forældre (Westergaard 1941 ). Den er i de senere år påvist så
mange steder i havklitten ved Jyllands vestkyst, at den næppe mere
bærer sit danske navn med rette! På Fanø udgør planten i lighed med
Elytrigia-hybrider - den herskende sterilitet til trods - et meget bety
deligt element i havklittens vegetation. Der er her i landet ingen andre
hybrider end de nævnte, der formår at indtage en så dominerende stil
ling i vegetationen. De kan gøre det, fordi den vegetative spredning i
havklitten er mest muligt begunstiget.
Kortet, fig. 3, viser de kendte findesteder, som har følgende data
efter TBU's protokol :
D. 1: Hulsig, 1938 (var. epigeioidea, O. Hagerup}, Tværsted, 1949 (lvl. Sk. Clui
stiansen}, Uggerby Strand (Traustedt).
D. 2: Hirtshals , 1939 (M. Vestergård}, ved udløbet af Liver A, 1958 (A. P.},
(begge var epigeioidea}, Løkken, 1958, var. subarenaria (Vagn Madsen}.
D. 16: Felsted Odde, 1913 (K. Wiinstedt), Nr. Fjand og Fjand Ø, 1938 (T. W .
Biicher}, Torsminde, 1956 ( A . P.}, Lilleør, 1956 ( A . P . ) , Thyborøn, 1957 ( A . P.).
D . 17: Hvide Sande, 1956 (A. P.).
D . 27: Manø, 1896 (C. Raunkiær}, 1949 (A. P.}, 1955 (A. H.}; Fanø: Mod vest,
1899 (J. J eppesen}, 1914 (J. Jeppesen, F. & F. 1914}, sydvestkysten, 1926 (C. Raun
kiær), hele vestkysten, 1942 (A. P.}, Sønderho, 1953 (K. Larsen}; SkaJlingen og
Blaavandshuk (M. Westergaard, B. T. 45}; Langli, 1958 (A. P . ) ; Sælborg Strand,
1958 (A. P.}; ved Myrtuegård, 1958 (A. H.).
D. 50 : Emmerlev Klev, 1941 , N. f. Lakolk, 1902 (O. Jaap}, 1905 (P. Junge},
Rømø, 1913 (A. Christiansen}, Lakolk, 1923 (K. Wiinstedt}.
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Fig. 3. Ti l venstre udbredel
sen af Am.mophi/a ar. ena.ria
.'1: Cala.magrostis epigeios ved
den jyske vestkyst, til højre
Oenothera am.mophi/a's ud
bredelse i Danmark.
NB. Siden kortets udarbejdelse har
vi fundet O. ammophila vCd Koldby
og BådsbøJ Strand, ny for d. 50.
Left: The distribution of

phila arenaria
cpigeios on the

;\:

Ammo
Calamagrostis

western coast of
.lut land; right: The distribution
of Oenothera ammophila within
Dcnmark.

5.

En tømmerplads i Esbjerg Havn

Der finder en spredning sted af skovplanters frø og frugter ved
transport af træstammer fra skov til oplagsplads i by og ved havn eller
ved transport fra havn til havn. Uafbarkede stammer med furet bark
giver de bedste spredningsbetingelser, idet frøene har fine gemme
steder i barkrevnerne, og et vidnesbyrd om en rig indslæbning af en
mediterran flora indkommet med kork har vi fra Pedersborg ved Sorø
(K Wiinstedt 1954). Ellers er emnet næppe omtalt i dansk, botanisk
litteratur. En indslæbning af skovplanter til bysamfund vækker selv
sagt i højere grad opmærksomhed i byer i skovfattige egne end i byer,
der omgives af skov. Derfor har følgende fund fra en lille oplagsplads
i Esbjerg Havn givet et interessant tilskud af nye planter fra en frem
med egns skovflora:
Flitteraks (Melica · wJiflora.), Miliegræs (Mili.um effuswn), Kæmpe-svingel (Fe
stu.ca. gigantea), Skov-sla-æppe (Rumex sa.ngu.i.neus), Stinkende storkenæb (Gera.
ni.u.m. robertianrun), Hindbær (Rubus Maeus), Hulsvøb (Chaerophyllmn temulu.m),
Skov-galtetand (Stachys silvaticus), Skov-hanela-o (Galeopsis b ifida), Skov-for
glemmigej (Myosotis silvatica.), Springbalsamin (lm:patiens noli-tangere), Haremad
( La.psa.na com:munis), Skov-salat (Lactuca m u ralis), Kruset tidsel (Cm·duus crispus)
og Kål-tidsel (Girsiu.m oleraceum).

Flere af disse planter vil dog næppe få nogen lang levetid på op
lagspladsen. De repræsenterer en typisk skovrydningsflora fra en
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noget fugtig og frodig skovbund, hvor høje, kraftige nitratplanter med
vinterstandere har været i overtal. Forekomsten af My osatis silvatica
viser, at indslæbningen sandsynligvis stammer fra en østjysk skov.
Med undtagelse af en sjælden forekomst af Carduus crispus, Cirsium
oleraceum, Lapsana, ChaerophyllU?n og Rubus idaeus er ingen af
planterne tidligere angivet fra Esbjergegnen. Kun Myosotis er ny for
d. 27, de andre er alle sjældne i distrikterne 26-27, idet de nærmeste
findesteder er knyttet til bøgeskovens vestligste egne, der når til
Vejen-Rødding-egnen og vestover kun er repræsenteret af enkelte
fremstød, således i Ribe-egnen, hvorfra alle ovennævnte planter er
angivet (undtagen Myosotis), i Endrupholm Skov (her Milium og Ge
ranium robe1tianum) og i Nørholm-skovene ved Varde (her Miliwn,
Stachys, Festuca gigantea, Lactuca, Geranium, Rubus idaeus og Myo
sotis silvatica). Nogle bøgeskovsledsagere når ind på surbund i de
vestjyske egekrat, men de er ikke repræsenteret her; det skal dog næv
nes, at Melica uniflora når Grimstrup Krat. Planter, der mere er knyt
tet til elleskov og hegn, har en hyppigere udbredelse i Vestjylland end
bøgens skovbundsplanter på god jord, dette gælder f. eks. Melan
drium rubru:m, Geum u:rbanmn og i mindre grad Scrophularia nodosa
og Stachys silvaticus. De tre førstnævnte når således fuglekøjerne på
Fanø, ligeledes Lactuca mmalis. Stacltys silvaficus er angivet fra
Hjerting.
6. Supplement til Langti's flora

Ved ebbetid kan man vade til Langli fra Ho Enge sydpå ad samme
vej, som benyttes af kreaturerne; mere bekvemt er det dog at leje en
motorbåd fra Hjerting By. Ligesom de øvrige, danske Vesterhavsøer
er Langli en klitø, og øens højeste punkt, Langli Bjerge, er 14 m . Halv
delen af øen består af marskenge, der har deres største udstrækning i
syd. Østkysten er en typisk vadehavskyst, medens der ved vestkysten
ud mod Hobo Dyb, der adskiller øen fra Skallingen, er havklitdannel
ser på sandmarskengene. Forholdene minder mest om M anø, der lige
som Langli ligger i læ inde i Vadehavet, og ikke som det er tilfældet
med Skallingen, Fanø og tildels Rømø ligger i Vadehavets yderzone,
hvor sandtilførselen og dermed klitdannelsen har været af en ganske
anden størrelsesorden.
I 1800-tallet blev der drevet landbrug på Langli, men dyrkningen
af markerne blev opgivet i 1 9 1 1 , og de få gårde forfaldt til ruiner.
Siden har øen været benyttet til fællesgræsning for kvæg og får, der
vogtes af en hyrde, og kun i sommerhalvåret er to huse, ejerens og
hyrdens, delvis beboet.
Øen besøgtes i ca. 4 timer den 27. juli 1958 med det formål at finde
nye planter. Vi blev ikke skuffede, idet der fandtes 45 nye arter, der
iblandt rarieteter som Elytrigia pungens, Polygomnn raii spp. raii,
Halimione pO'Itulacoides, Ammophila arenar·ia x Calamagrostis epi
geios og Genothem ammophila.
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De første optegnelser over øens flora findes hos J. Lange (B. T. 14),
der omtaler fund af Juncus atrica.pillus, Limonium mtlgare og Zostera
nana, gjort af Th. Holm og C. Jensen. Desværre synes deres optegnel
ser at være gået tabt. Herbarieeksemplarer på Bot. Museum af Ely
trigia funcea x repens og E. juncea x pungens samlet af E. Warming i
1 886 viser, at han har været på øen, men man leder forgæves efter
omtale af øens flora i hans skrifter. I 1909 blev Langli besøgt af C .
Raunkiær, der ligesom Warming studerede Vesterhavsøernes vege
tation. Han sammenstillede floralister herfra, dog uden at lade dem
publicere. I et manuskript, der opbevares på Bot. Mus., angives 1 14
arter fra Langli. Disse planter indgår i E. K. Gabrielsen's og J. Iver
sen's afhandling om Skallingens flora ( 1933), der bringer det samlede
artsantal op på 178, idet 13 af Raunkiær's arter, der ikke blev genfun
det, er inkluderet. I Ornithol. Tids. 44 (1950) meddeler S. R. Rasmus
s en om fund af Cm·daria (Lepidium) draba. Med nedennævnte tilskud
fra forskellig side er der nu ialt fundet 232 arter på øen; til sammen
ligning kan tilføjes, at der på Skallingen er fundet 212 arter, på Fanø
718, på Manø 380, på Rømø 504 og på Jordsand 44 arter (se litteratur
listen).
L a n g l i . Fund, der ikke står omtalt hos Gabrielsen og I vers en (1933) : Øs ter
søhjelme (Ammoph i/a arenaria x Caiamagrost-is epigeios), Ager-gåseurt (Anthem is
arvensisJ", Gåsemad (Arab idapsis thaUana), Sandarve (A1·enaria serpyllifolia),
Spyd-melde (Atriplex latifolia), Svine-melde (A. patttla), Blød hejre (Bromus m ol
lis)•!, B romus mollis var. leiostach ys, Alm. star (Carex fusca). , Krybende star (Carex
stoloni.fera), Ensidig hønsetarm (Cerasti.um vulgare ssp. glab rescens), Knudearve
(Centtmculus m inimus), Gederams (Chamaenerion angusti.foUttm), Cirsium ar
vense var. mariti.mum, Ager-snerle (Convolvultts arvensis), Tag-høgeskæg (Crepis
tectomm), Alm. mangeløv (Dryopteris filix-mas), Bastard-kvik (Elytrigia juncea x
repens) Warming 18861, Stiv kvik (Elytrigia pu.ngens), Ris-dueurt (Epilobium ob
scurum), Klit-svingel (Festuca arenaria), Sand-hanekro (Galeopsis ladanum), Blød
storkenæb (Geranium malle), Mangestænglet sumpstrå (Eleocharis nwlticaulis)•,
Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris), Sort siv (Ju.ncus atrica.pillus) Th. Holm & C.
Jensen 1884!, Juncus ranarius, Hjerteskulpet karse (Cardaria. draba) S. R. Rasmus
sen 1950!, Sump-kællingetand (Lotus ttliginosus), Liden ulvefod ( Lycopodium
inundatum.), Skive-kamille (Matricaria matrica.rioides), M ark-stenkløver ( M elilotus
officinalis), Forskelligfarvet forglemmigej (Myosotis versicolor), Portulak-kile
bæger (Halimione portulacoides), Klit-natlys (Oenothera amm ophila), Tandet vej
bred (Plantago paucif/ara (P. maior ssp. i.ntermedia)), Lav rapgræs (Poa irrigata),
Alm. pileurt (Polygonum aequale), Spidsbladet pileurt (Polygonum neglectum),
Engelsk pileurt (Polygonum. raii ssp. raii), også iagttaget af prof. C. A. Jørgen
sen 1955, Børstebladet vandaks (Potamogeton pectinatus)•, Kær-guldkarse (Ro
rippa islandica)0, Rynket rose ( Rosa. rugosa), Smalbladet rødknæ (Rum ex temti
folia.), Rank firling (Sagina maritima), Grå pil (Salix cinerea), Skov-brandbæger
(Senecio silvaticus), Vår-brandbæger (S. verna/is), Alm. brandbæger ( S . vulgaris)0!,
Vadegræs (Spartina townsendii) udplantet, M ark-ærenpris (Veronica arvensis),
Vicia. dasycarpa, Sand-vikke (Vicia villosa), Smalbladet bændeltang (Zostera
h omemam1ia1w).

Planter med vedføjet • står opført i Raunkiær's manuskriptliste,
men af en eller anden grund nævnes de ikke hos G. & l. Et vedføjet !
angiver genfund i 1958. Af samtlige på øen fundne planter er kun
følgende 8 hverken fundet eller genfundet af G. & l. eller af os: Alo81

pecu.rus geniculatus, Anthentis arvensis, Atriplex sabu.losa, Dactylis
glomerata, Eleocha1'is mu.lticau.lis, Ju.ncus filifonnis, Myrica gale og
Phleum pratense. De stammer alle fra Raunkiær's besøg i 1909. Af
disse er Myrica gale hidtil ikke kendt fra nogen af de danske og tyske
Vesterhavsøer.
G. & I. nævner (p. 372) tre arter, der ikke medtages i deres flora
liste: Nikkende tidsel (Ca:rdu.us ntltans), Kålurt (Conringia orientaUs)
og Småhaget pigfrø (Lappu.la myosotis) og nævner, at de hidrører fra
kornaffald, der er blevet brugt som foder. Ingen af disse planter har
fået varigt fodfæste, og forekomsten i 1958 af de adventive, korn
indslæbte planter Cm·daria draba, Vicia villosa og V. dasycarpa, Gale
opsis ladanu.m og Melilatus officinalis tyder på fortsat indslæbning ad
denne vej. Førstnævnte har holdt stand mindst et tiår.
Til slut kan nævnes, at G. & I. angiver nogle kollektivarter, som vi
har grund til at formode er identiske med følgende fund fra øen : Ca
kile maritima ssp. integrifolia (C. m a1"itima), Carex fusca og C. stolani
fem (C. goodenou.ghii), C. pulchella (C. oederi), Odontites serotina
(0. mbra), Potentilla demissa (P. argentea), Salix arenaria (S. repens),
Zostera hornemanniana (Z. m arin a).
7.

Nye fund af planter fra Fanø

Følgende liste er et supplement til »Floraen på Fanø og Manø<<
(Anfred Pedersen 1953):
Lastrea dryopteris (Dryopteris linnaeana, Tredelt egebregne) : 2. fuglekøje,
distriktsny f. d. 27. D ryopteris spinulosa (Smalbladet mangeløv) : Pælebjerg. Elo
dea canadensis (Vandpest) : 2. fuglekøje. Elytrigia pungens (Stiv kvik) : Sønderho
Strand, nord f. Badet, Fanø, Manø, distriktsny f. d. 27. Arten træder i stedet for
Agropyron obtusi.usc ulu.m x repens, der næppe er realiseret, se Alfr. Hansen 1958.
Dactylorchis incanwta (Kødfarvet gøgeurt) : Storedal, E. P. Atriplex microcarpa:
Sønderho Strand, Th. Schiotz, 1896. S uaeda fruticosa: Plantet som landvinder i
Vadehavet ved Fogdens Eng, C. A. Jørgensen. Mereuriolis ann ua ( Have-bingel
urt) : Kartoffelhave i Sønderho 19.58, kendt fra Esbjerg Havn, ellers ny f. d. 27 (se
TBU, B. T. 50, hvortil desuden kan føjes: Odder). Galeapsis b ifida. (Skov-hanekw) :
N. f. Badet, 1958. Crepis tectorum (Tag-høgeskæg) : Nordby, Rindby.

8.

Spredningen af Strand-bede (Beta maritimn)
i det dansk-svenske område

Strand-bedens frugter og afrevne frugtstande spredes langs kysten
med materialevandringen og fra kyst til kyst med havstrømme. Såvel
materialevandringens resulterende retning som havstrømmenes ret
ning er imidlertid afhængig af vindene fra de fremherskende vindret
ninger (SV, V) - især dem med stor vindstyrke - som forårsager vand
stuvning ved de vestvendte kyster. I de danske bælter er overflade
strømmens retning på grund af forskel i saltholdighed mellem Katte
gats og Østersøens vand dog mest nordgående, men stærkere vinde
fra NV er ofte i stand til at vende denne strøm.
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Fig. 4. Beta maritima's ud·
bredeise i Danmark. Fugle·
øjesignaturen angiver fund
fra nye kyststrækninger ef·
ter 1930. Hertil kan føjes to
nye fund fra 1959: Alrø, d.
24, og Kulhus, d. 44.
Pile antyder den sandsynlige
spredningsret ning.
Tbe distribution of Beta mari·
tima witbin Denmark. The abird

cyes•-signature means new finds
sioce 1930.

Strand-bedens frugter spredes, når vinterhalvårets højvande over
skyller dens voksesteder på de øvre strandvolde. Medens transporten
af frugterne ved materialevandringen kan foregå, selv om de synker
til bunds, er transporten med havstrømmene afhængig af frugternes
flydeevne, der mistes efter få dages forløb (M. J. Mathiassen 1899).
Længere tids ophold i saltvand vil også skade frøenes spireevne. En
vellykket spredning over en noget større afstand er sandsynligvis af
hængig af en massetransport af frugter i stormvejr, idet chancen for
opskyl af spiredygtigt frø vil være størst ved en hurtig spredning.
Strand-bede er udbredt ved kysterne af Middelhavet, Sortehavet,
Rødehavet, Indiske Ocean og når i Vesteuropa til Skotlands og Bel
giens kyster med enkelte forekomster i Holland til Helgoland. Den
mangler helt ved klitkysten mellem Skagen og Holland og i Norge.
Dens forekomst ved de danske bæltfarvande og ved den svenske vest
kyst repræsenterer således et isoleret udbredelsesområde. Ved den
tyske Østersøkyst mangler den. Den svenske forekomst ved vestkysten
er sandsynligvis oprindelig tilført over havet fra Danmark og er af
nyere dato (Simmons 1 930). En maritim spredning over de store af
stande fra Storbritannien må udelukkes, idet den i så tilfælde også
burde findes i Norge og ved Jyllands vestkyst.
Mest sandsynlig forekommer en anthropokor spredning med bal
lastsand til de østdanske havnebyer at være. Simrnans ( 1 . c.) nævner
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således 1 2 tilfældige havneindslæbte forekomster fra Sverige, fore
komster, der ganske vist ikke har været basis for videre spredning. Det
ældste, danske fund er angivet 1806 af Hornemann fra Erikshale ved
Marstal, en by, der dengang havde en stor sejlskibsflåde, og hertil
kommer et velegnet voksested for en neofyt på marint forland i umid
delbar nærhed. Efter Simmons kan denne forekomst have været ud
gangspunkt for den videre spredning nordover til Storebæltsegnene.
Bortset fra, at en spredning fra andre danske havnebyer også kunne
tænkes, vidner strømforholdene i Storebælt og vindforholdene, sam
menholdt med tidspunkterne for førstefund af planten de forskellige
steder, til gunst for en hovedspredning fra det sydlige Storebælts
område nordpå. Det bemærkes blot, at man må være forsigtig med at
foretage slutninger ud fra tidspunktet for første fund, idet det ikke
kan vides, hvor længe planten har været der på stedet i forvejen.
Første fund på øen Vresen i Storebælt n. f. Langeland er fra 1837,
fra Korsør 1 847, fra Reersø 1859, Kalundborg 1 867, Saltbæk Vig 1865,
Sjællands Odde 1 890 (årstallene er efter herbarieekspl. på Bot. Mu
seum, sidstnævnte dog fra Landbohøjsk.). Den nordgående strøm i
Storebælt vil på grund af jordomdrejningen holde til højre i bæltet,
hvorfor frugterne formodentlig vil havne på Sjællandssiden, der med
sin rigdom på stenede, marine forlandsdannelser er blevet det sted i
landet, hvor planten har sin største udbredelse, sml. den sydlige del af
Fyens østkyst, hvor første fund først er gjort efter 1 930. Lignende for
hold gør sig gældende med Strandkål (Crambe m aritima), der har
samme spredningsbiologi og - bortset fra Lillebæltsområdet - en lig
nende udbredelse i Danmark og Vest-Sverige som Strand-beden. Fra
halvøerne Asnæs og Refsnæs kan frugterne være kommet i drift og
være nået til Samsø (første fund 1872). Fundene ved Odense Fjord og
Hindsholm (første fund 1848) hidrører måske ikke fra den nord
gående spredning i Storebælt, men muligvis fra en lokal indslæbning.
Fundet fra Kalvømade v. Horsens Fjord er fra 1914, og på Djursland
er første fund fra 1909, på Sejrø fra 1896. De tværgående, spærrende
halvøer Halskov, Reersø, Asnæs, Refsnæs og Sjællands Odde samt
øerne Sprogø, Samsø og Sejrø har en overordentlig rig forekomst af
Strand-bede ved de sydvendte kyster, hvilket kunne tyde på stadig til
førsel af frugter i opskyllet ved strøm og materialevandring i forening.
Fra Sjællands Odde kan spredningen være foregået vestover mod
Djursland, men først og fremmest østover parallelt med Nordsjæl
lands kystføring mod Sverige. Første fund fra den nordlige del af Ise
fjorden er fra 1916. Kysten mellem Hundested og Gilleleje er endnu
ikke nået, den er dannet under indflydelse af nordvestlige vinde, og
sandaflejringerne der er ikke til gunst for planten.
Spredningen ved den svenske vestkyst blev opdaget i årene mellem
1903 og 1907 både i Skåne, i Halland og Vastergi:itland, og en forteg
nelse over samtlige findesteder ses hos Simmons (l. c. ) . De første fin
desteder i Skåne er fra Alnarp, Mi:ille på Kullen og ved Skelderviken
nord herfor; de to sidste steder ligger godt eksponeret for sydvestlige
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Fig. 5. Strømroser fra fyr·
skibene i farvandene ved
Læsø, udregnet med et gen·
nemsnitstal for årene 1953·
56 (Nautisk·meteorologisk
årbog). Det ses, at hoved·
strømmen ved Skagens Rev
har retning mod svenskeky·
sten, ved Læsø Nord fyr
skib derimod fra svenske·
kysten nord om Læsø. løv·
rigt gør strøm fra syd med
mindre saltholdig vand fra
Østersøområdet sig stærkt
gældende.
Map showing the directions of
the sea-currents in the northern
part o f the Kattegat.

vinde fra området ved Sjællands Odde. Forekomsterne har dog ikke
været særlig individrige og har som regel været ubestandige, mest
konstante i Gateborgs skærgård. Første fund i Bohusliin er fra 1913.
Spredningen her har nu næsten nået den norske grænse (kort, fig. 74
hos Fries 1945). En forekomst ved Oslo fra 1885 - den eneste, kendte
i landet - anses af Simmons (1. c., p. 543) for at være havneindslæbt.
Spredningen langs Sveriges vestkyst må være begunstiget af den
nordgående, tilhøjreholdende strøm, sml. Nordjyllands østkyst på de
samme breddekredse, hvor Strand-beden mangler. Planten er dog
kommet til Hirsholmene, Nordre Rønner og Læsø med første fund
1888, altså tidligere end fundene på svenskekysten. Alligevel taler
strømforholdene (fig. 5) for, at Strand-beden er kommet med strøm
men østfra til vore nordlige Kattegatsøer, jvf. forekomsten af Poly
gonum oxyspennum, Ligusticmn scot-icu·m, Euphorbia palustris og
Gakile m.aritima ssp. baltica, hvis frugter med størst sandsynlighed er
tilført med strøm fra skærgårdsegnene ved Gateborg og i Bohusliin.
For Beta's vedkommende forudsætter denne antagelse dog, at den
enten har vokset i det svenske område en del år før opdagelsen, eller
at havneforekomsterne i Gateborg med fund fra 1870 og 1 880 (Fries,
l. c.) har kunnet sprede sig over Kattegat. En spredning fra Læsø
området til Sverige er dog ingen urimelig antagelse.
I de seneste år har Strand-beden udvidet sit areal ved Smålands
havets og ved Sydvestlollands kyster betydeligt. Den nordgående
strøm gennem Storebælt kan vanskeligt nå ind i Smålandshavet, og en
spredning gennem Storstrømmen og Guldborgsund har af gode
grunde ikke kunnet føre Beta-frugter med sig. Den har hovedsagelig
spredt sig til Smålandshavets kystegne med materialevandringen fra
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Fig. 6. Veronica filiformis'
udbredelse i Danmark 1958.
Skraveringen angiver fore·
komster, der karakteriseres
som ·hist og her<.
The diatribution of Veronica
within Denmark in

filiførmis
51'

1958.

Stigsnæs over Sevedø, Glænø til Klinteby Klint V. f. Karrebæksminde,
der blev nået så tidligt som i 1879. De øvrige fund fra disse egne er
efter 1930, de fleste fra de allerseneste år:
D. 35: Mygfjed og stranden v. Vesternæs (begge E . Larsen), Albuen 1957 (A.
H.), stranden v. Fredeiiksdal, Ravnshalt Strand, Urne Strand, Rågø Sand 1948-50,
Rågø Kalv, Skalø, Fejø, Femø 1943 (alle L. Kling), Onsevig 1958 (Worsøe Chii
stophersen).- D. 36: Oreby Færgested og Vigsø (begge S. M. Rasmussen). - D. 37:
Suderø (S. M. Rasmussen), Resle Strand og Orehoved 1956 (begge A. P.). - D. 39 a :
Masnedø, Ore Strand, strandene v. Oreby Skov, Knudshoved, Dybsø (1956-58,
alle A. P.).

Det på kortet, fig. 4, angivne fund fra København er en tilfældig
havneindslæbning, hvilket også må være tilfældet med det eneste
fund fra Bornholm, hvor den i 1947 blev fundet af S. M. Rasmussen i
Hammerhavnen, og hvor der efter Arne Larsen (B. T. 52) i 1955 fand
tes 20 individer. Efter Hulten's Atlas er Strand-beden ikke kendt fra
de sydsvenske kystegne syd og øst for Malmo.
9. Nyt kort over udbredelsen af Tråd-ærenpris
(Veronica filiformis Sm.) i Danmark

Artens udbredelse i Danmark er tidligere behandlet med udbredel
seskort (Alfr. Hansen, 1955 og 1957), og fortsatte undersøgelser af
naturaliserede forekomster har vist, at planten nu i 1958 kan anses for
at være udbredt »hist og her« i Øst-, Midt- og Sydsjælland samt på
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Lolland, Falster og Møen. Desuden er en del nye fund fra øerne vest
f. Storebælt og fra Jylland kommet til, se fig. 6. Fra distrikter på øerne
savnes nu kun fund fra 34 og 43. - En varietet med ensfarvede, smukt
mørkeblå kronblade er fundet flere steder; den ses iøviigt ikke at være
omtalt i litteraturen.

10.

Nyt kort over udbredelsen af Vandpest

(Elodea canadensis Michx.) i Danmark

En udførlig redegørelse for plantens spredningshistorie og dens
udbredelse i Danmark er givet af K. Wiinstedt (193 1 ), der bringer et
kort over dens daværende udbredelse, hvis hovedtræk er: l) Første
fund 1870 i Søgaard Sø, d. 52, hvori den var udplantet; 1886 konsta
teredes den for første gang i Vidåen, hvor den bredte sig stærkt. 2)
Indplantedes 1871 i en dam i Viborg, og 1887 konstateredes den før
ste gang i Gudenåen, hvor den ligeledes bredte sig stærkt. 3) 1886 op
dagedes den i Bagsværd Sø og Lyngby Sø, og i de følgende 40 år
spredtes den til næsten alle vandløb i Nordøstsjælland. Indtil 1 93 1
kendtes Vandpest fra disse 3 hovedområder. Imidlertid udvidedes det
sønderjyske område med forekomster i Ribe A (første fund 1 92 1 ) , og
i de øvrige åer, der har udløb i Vadehavet (undtagen Varde A). End
videre blev de første fund gjort i Tryggevælde A (190 1 ), Køge A
( 1921), Ovesø i Thy (ca. 1928), Skernå (J. Iversen ca. 1 928, sml. Køie,
B. T. 46) og i bække, der løber til Ringkøbing Sø (ca. 1928).
I 1943 bringes det andet kort over Vandpest's udbredelse i Dan
mark, denne gang af V. Mikkelsen (TBU 10, B.T. 47). Dette kort kan
aflæses af fig. 7, hvor fundene indtil 1943 har fået udfyldte cirkler.
Mest iøjnefaldende er en bekræftelse på en rig forekomst i Skernå
systemet (Køie, l . c.), iøvrigt synes der ikke at være sket ændringer i
vor viden om plantens forekomst i Jylland siden 1931, hvilket dog ikke
behøver at stemme overens med de faktiske forhold. Fra Fyen kom
mer den til i Odense A, på Sjælland konstateres der flere findesteder i
Køgeegnen samt i Susåen.
På kortet fig. 7, der viser den samlede, kendte udbredelse i 1958,
angiver >>fugleøjesignaturen<< de tilkomne fund i tiden mellem 1 943
og 1958. I dette tidsrum blev de første fund gjort i Storåen (ca. 1945)
og i Holme A, der er en biå til Varde A (1953). Endvidere i Liver A
( 1952), Lerkenfeldt A (1955), i flere af de små, østjyske åer samt i de
mere næringsfattige biåer, der i sydvest løber til Skernå-systemet (S.
M . Rasmussen) og i nogle mindre vandløb i Ringstedegnen og i Hal
leby Å og Tude A på Sjælland (Evald Larsen og Niels Jensen). Nyt er
også en konstatering af en større udbredelse af planten i vandløb og
søer i Thy, især af C. F. Jensen (Fl. & Fauna 64).
Vandpest mangler i dag på øerne Læsø (3), Anholt ( 12), Samsø (23),
Langeland (34), Tåsinge, Møen, Amager og Rømø, og den er stadig en
sjældenhed på Bornholm (indkommet 1888 men ikke set i 1900-tallet,
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Fig. 7. Elodea canadensis
udbredelse i Danmark 1958.
De sorte prikker angiver
udbredelsen i 1943, fugle·
øjesignaturen nye fund i
1943·58.
The distribution of Elodea ca·
nadensis witbin Denmark in
1958 ; dark dots : T h e distribu·
tion in 1943, ·bird·eyes•·sig·
nature : New finds in the years

1943.58.

A. Larsen, B. T. 52). Endvidere savnes den i distrikterne l , 4, 5, 9, 15
(en angivelse fra d. 15 Resenbro - på de to ældre kort bør henføres
til d. 14) og 30. Man kan fremover vente forøget udbredelse ved Storå
og Vardeå-systemet samt dens opdukken i Karup Å og Lindenborg
Å. Dens sjældenhed på Lolland-Falster og i Nordvestsjælland og dens
fravær i store dele af Nordjylland er bemærkelsesværdig. - Om dens
udbredelse i Skandinavien, se Birger (1909) og Samuelsson (1934),
sml. med kortet hos Hultt'm (1950). Kort over udbredelsen i Europa
ses hos Birger (1910).
-

Il.

Andre fund

Alisnw gmmineu:m (ssp. a.rcuatum) (Båndbladet skeblad). Ovesø
ved Tandrupgård (d. 7) på ganske lavt, småstenet vand sammen med
trådalger. Den er i forvejen kendt fra Ørum og Flade Sø i nærheden
under lignende omstændigheder. Ellers er planten m. sj. og især kendt
fra Gudenå-området ved Randers og Grund Fjord, hvor den optræder
i store individer, der på l-l1/2 m vand er submerse og sterile. Til TBU
kortet (TBU 10, B. T. 47) kan føjes : Fussing Sø 1947 (A. Klinge).
Allium scorodopraswm (Skov-løg). Kun kendt fra et sted i d. 16
(TBU l , B. T. 43) ; hertil kan føjes: Lemvig, Gudumbro, Venø.
Allium ursinum (Ramsløg). Ersted Skov, d. 1 1 .
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Anthericus liliago (U grenet edderkopurt). For den, der i 1943 så de
brune lyngbakker ved Torsagergård s. f. Løvel (d. 14) stå isprængt
med henimod et par hundrede eksemplarer af denne smukke, hvide
lilje, var det en stor skuffelse i 1958 at konstatere en sørgelig tilbage
gang: Kun 2 individer havde blomstret, og ca. 6 individer havde kun
formået at sætte blade. Årsagen: Den usalige Skovfyr er også ved at
erobre denne lyngbakke. - Fundet af planten i Margrethelund ved
Viborg er gjort af G. Morville i tiden 1879-83 (Lange i B. T. 14, 1884),
er genfundet af J. Lind i 1903, men i 1946 blev der kun set 5-6 eksem
plarer (Kr. Pedersen, B. T. 46 ) . I Ørnedalen ved Skovsgård ved Hobro
fandtes den i 1 867 »mellem krat og lyng« af J. Mørch (B. T. l l, p. 7)
og er her sidst >>fundet med besvær« i 1907 (B. T. 28, p. XXVII). Mel
lem Hobro og Onsild St. er den kendt fra Nr. Onsild Bakker (muligvis
indplantet) og fra Onsild Krat n. f. stationen. Sidstnævnte sted blev
der iagttaget et par eksemplarer på ekskursionen i 1946 (B. T. 48, p .
3 1 6 ) . Fra Hobroegnen er den endvidere kendt fra Trinderup Krat
(B. T. 5), fra Hadsundegnen, d. l l , blev den i 1942 fundet i Lind
dalene (ca. lO eks., Sandermann Olsen). Fra d. 15 er den angivet fra
Gindeskov (frk. Kornm·up 1923 ) , men dens dage synes snart at være
talte i Nordjylland, hvor den har sine nordligste voksesteder i Europa.
Se iøvrigt K. Wiinstedt ( 1922) og TBU l, B. T. 43, samt arealkort hos
Skalicky (1959).
A1temisia campestris (Mark-bynke). Skrænt mod Skive Fjord v. Ø.
Lyby, Salling, d. 9, i forvejen kun kendt fra Tise Bakker.
Atriplex glabriuscula (Tykbladet melde). Distriktsny for d. 39a:
Knudshoved, stranden s. f. Knudsskov, stranden s . f. Oreby Skov.
Distriktsny for d. 38: Hårbølle Pynt, Madsesklint, Rytsebæk. End
videre fund fra Karrebæksminde og Enø, d. 41 (Niels Jensen). Den
hører hjemme i yderzonen af Atriplex-samfundet på stranden, ofte på
en smule lavere niveau.
Bromus iner1nis (Stakløs hejre). Vejkant v. Ørslevkloster, d. 15, i
forvejen kun kendt fra et fund i distriktet.
Cemstittin atmvirens (C. tetmndum, Firhannet hønsetarm). Di
striktsny for d. 9: Sæbygårds Hage. Bortset fra et dokumenteret fund
fra Lemvig Fjord (J. Lange, 1858 - Geller Odde ?) i d. 1 6 har den hid
til været ukendt fra Limfjordsegnene, idet den ellers kun er iagttaget
som en hyppig plante i havklitten på den jyske vestkyst fra Skagen
til Rømø.
Cemstitlin glomeratum (Opret hønsetarm). Ersted Skov, d. l l ; sam
men med et fund fra Aalborg de nordligste forekomster i Danmark.
Cemtophyll-Lt'ln demersum (Tornfrøet hornblad). En sjælden plante
i Nordjylland. I d. 2 er den kun kendt fra Uggerby Å ved Ilbro, hertil
kommer nu Liver Å ved Åstrup samt ved åmundingen. Endvidere
distriktsny for d. 7: Oves ø i nord og ved Tandrupgård.
Chenopodium hotryades (Drue-gåsefod). Distriktsny for d. 44 :
Eskilsø, for d. 39a: Knudshoved, Dybsø, opdyrket mose ved Oreby
Skov, samt for d. 53: Kegnæs.
89

Circaea intermedia (Spidsbladet steffensurt). Ersted Skov, d. 1 1 , ny
for distriktet.
Cochlearia officinafis ssp. anglica (Engelsk kokleare). Ved havnen
på Femø, d. 35, 1958, ny f. øen. Planten når sin rigeste udfoldelse
netop ved Smålandshavets og Lolland-Falsters kyster. I det nordlige
Sjælland og i Østjylland er den meget sjælden eller manglende og des
uden vanskelig at adskille tilfredsstillende fra Læge-kokleare, med
hvem den danner hybrider. Fuldt udviklede herbarieeksemplarer her
fra er meget velkomne på Bot. Museum. - TBU 23, B. T. 54.
Dipsacus pilosus (Håret kartebolle). Få eksemplarer ved gadekæret
i V. Grønning, d. 9, 1958. Forekomsten er dog næppe spontan; fra
Jylland er planten iøvrigt kun kendt fra følgende voksesteder: Viborg,
Stårupgård v. Højslev, Klakring, Barritskov og Fakkegrav på Vejle
fjords nordside samt fra Gråsten og Sønderborg. - TBU 17, B. T. 47.
Eleocharis acicularis (Nåle-sumpstrå) . Voldsted gadekær, distrikts
ny f. d. 1 1 , Skørbæk gadekær, d. 10. - TBU 9, B. T. 47.
Elymus arenarius x Elytrigia funcea, hybriden mell. Marehalm og
Strand-kvik. Denne interessante slægtshybrid var indtil 1958 kun
kendt fra 3 danske voksesteder: Halvøen Uhrehoved v. Ærøskøbing,
d. 33 (Johs. Grantved 1946), stranden ud for Vindeholme Vesterskov,
d. 35 (Alfr. Hansen & L. Ingerslev 1956) samt på halvøen Albuen,
d. 35 (Alfr. Hansen 1958) . I juli 1958 blev der konstateret 4 nye vok
sesteder, ligeledes på Lollands sydkyst: Stranden v. f. Rødbyhavn,
Amalieager Strand, stranden v. f. Kramnitse Gab samt på Drumme
holm ved roden af halvøen Hyllekrog. Planten har sandsynligvis en
videre udbredelse langs denne kyststrækning.
Equisetum hiemale var. moorei (Skavgræs var.). Distriktsny f. d.
1 6 : Klint på østsiden af Venø, ligeledes f. d. 2: Klitterne ved Liver A's
munding (Equisetum variegatum er kendt fra steder i nærheden:
Skallemp Klit og klinter v. f. Tornby). Var. moorei er iøvrigt kendt fra
Jammerbugtens klitterræn, fra kalkskrænter i Nordthy samt fra Tise
Bakker i Salling, fra Anholt og ved Søndersøen i Nordsjælland (TBU
18, B. T. 49).
Eriophorum latifolium (Bredbladet kæruld) . Lindenborg Ådal v.
Ersted Skov, d. 1 1 . - TBU 9, B. T. 47.
Euphorbia esula (Langbladet vortemælk). Vejkant ved Frifelt, d.
49, leg. P. Mikkelsen, ny for distriktet. - TBU 20, B. T. 50.
Falcaria vulgaris (Seglblad). Distriktsny f. d. 16: Vejkant ved Fjal
tring; endvidere vejkant v. f. St. Havelse, d. 45b. - TBU 16, B. T. 47.
Festuca arundinacea (Strand-svingel). Dette græs har hidtil været
overset i Limfjordsegnene, derom vidner de mange distriktsnye fund i
d. 5: Øland, Gøl, Sønderøkse, Rebsenge v. f. Brønderslev, Tranum,
Rødhus. Endvidere er den noteret fra følgende nye findesteder: Vo
rupør (7), Lendrup Strand ( 10), Aggersund S. ( 10), Løgstør (10), Støv
ring ( 1 1 ), Hobro ( 1 1 ), Højslev (15), Harboøre (16), Sælborg Str. (27)
Gagea spathacea (Hylster-guldstjerne). Distriktsny f. d. 43 : Kongs
øre Skov, 1958. - TBU l, B. T. 43.
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Galinsoga ciliata og parviflom (Kortstråle). Alle oplysninger til
brug for TBU's kortlægning af disse planters fremkomst modtages af
Bot. Museum. Galinsoga ciliata bør indsendes med herbariebelæg, da
den sandsynligvis skal deles i 2 arter.
Halirnione p01tulacoides (Portulak-kilebæger). Ældst er den stag
nerende forekomst i Stavnsfjord-området på Samsø (A. V. Gram, 1870).
I det danske Vadehavsområde har den bredt sig i de sidste 50 år og
udgør nu et betydeligt element i Puccinellia-samfund sammen med
L imoniurn vulgare, særligt i marskegne, der hyppigt nås af højvande,
hvilket vil sige på steder, hvor der nydannes marsk. Flora Danica af
bilder planten i 1827 fra det slesvig-holstenske marskområde (Bruns
biittel, Husum og Halligerne). Lange's håndbog (1886-88) medtager
desuden fund fra Føhr og Amrum, og på Rømø blev den fundet i
1891 (Knuth). Den omtales imidlertid ikke fra Fanø eller Manø i
E . W arming's indgående undersøgelser over marskengenes vegetation
(B. T. 19, 1 893 og 37, 1899) og heller ikke i >>Dansk Plantevækst l«,
1906. Sidstnævnte sted omtales den kun fra >>andre steder - længere
sydpå<<, hvormed der må hentydes til ovennævnte forekomster syd
for den daværende grænse. I C. Raunkiær's publikationer og manu
skripter omtales arten heller ikke fra de to øer, og det første herbarie
eksemplar fra Fanø foreligger først så usædvanlig sent som i 1932
(Mølholm Hansen), fra Manø i 1927 (F. H. Møller). Den var således
ikke kendt fra det sydvestdanske område før 1920. P. M. Pedersen
fandt den ved Hviding S. f. den gamle grænse i 1921, og C. A. Jørgen
sen har den fra V. Vedsted i 1935.
Planten mangler også i Raunkiær's manuskriptliste fra Skallingen.
Efter Gabrielsen & Iversen (1933) fandtes den første gang meget
sparsomt på halvøen i 1931, hvorefter den hurtigt bredte sig langs
østsiden. I 1958 kunne vi konstatere, at den er vandret endnu længere
nordover, idet den blev fundet ved Esbjerg Havn, på Langli, ved
Hjerting, Sælborg Strand og ved Myrtuegård; prof. C. A. Jørgensen
har iagttaget den ved Kelst Strand NV. f. Varde A's udløb, og der er
næppe tvivl om, at planten nu også er at finde i marskengene på hele
strækningen fra Varde A's udløb til Ho. I 1959 blev den fundet ved
Måde Strand, Tjæreborg og Darum Strand i d. 27, samt ved Ballum
og Bådsbøl Strand i d. 50.
En angivelse af Sv. Andersen (B. T. 42, 1932) om et fund af arten
ved Søby på Ærø i 1913 er indtil videre meget tvivlsom.
Hordemn secalinum (Eng-byg). I Øst-Danmark når den i nord til
Horsens Fjord, Nordfyn, Risø v. Roskilde Fjord og Helsingør, ved
vestkysten er den hyppig i marskengene til Ho Bugt (Oksbøl Marsk,
Vejrs Fenner, Bordrup Marsk). Nye fund : Varde A's udløb ved Myr
tuegård og Tarphage-broen.
Hypericurn tetmpterum (Vinget perikum) . Lindenborg Ådal ved
Ersted Skov (1 1 ), Hagens Vandmølle (9), Kærgårds Mølle (16). TBU 6, B. T. 45.
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J uncus subnodulosus (Butblomstret siv). Dominerende i et 50 X 50
m stort, mosdækket vældparti i Lindenborg Å-dalens dalside ved
Ersted Skov, omgivet af Molinia-eng. Er i forvejen kun kendt fra 2
steder i d. 1 1 . - TBU 4, B . T. 44.
Lamiwn album (Hvid døvnælde). Baneterræn, Nykøbing F., 1958.
Planten er besynderligt nok sjælden på Falster, mens den er kendt fra
flere fund på Øst-Lolland (jvf. Kring, F & F 59, 1953). I 1958 kon
stateredes den også v. V. Kippinge kirke, hvorfra den dog er kendt
siden H. P. G. Koch's tid (Vid. Naturh. Foren. 1862, p. 130).
Lastrea phegopter-is (Dun-egebregne). Oksholm Skov på Øland,
d. 5, i distriktet hidtil kun kendt fra Lerup. - TBU 18, B. T. 49.
Liparis loeselii (Mygblomst). Hårbølle stenminer, i rørsump. TBU 15, B . T. 47.
Mentha spicata (Grøn mynte). Her i landet en gammel kulturflygt
ning, sjælden, især i Nordjylland ; nye fund: Gadekæret i V. Grønning,
Salling (d. 9) og Gudumbro (d. 16).
Pa:rapholis strigosa (Lepturus filifornds, Spidshale). Ved Vestkysten
har den hidtil kun været kendt fra Vesterhavsøerne og Skallingen men
fandtes i 1958 ved Esbjerg Havn og som distriktsny for d. 16 i 1957
ved Engene S. f. Thyborøn. I Øst-Danmark kendes den fra Aalborg og
Læsø men ellers ikke N. f. Kalø og Samsø.
Phleum phleoides (Glat rottehale). Kystskrænter ud mod Skive
Fjord ved Hagens Vandmølle, distriktsny f. d. 9. Dette »steppegræs«
har nogle forekomster i Øst-Himmerland men er ellers m. sj. i Nord
jylland, dog med 6 forekomster på kalkholdig bund i d. 6 .
Poa angustifolia (Smalbladet rapgræs). E n plante, der bør efter
søges i Jylland og indsamles til Bot. Museum. På Sjælland har planten
nærmest alm. forekomst. Nye findesteder: Daubjerg (15), Mønsted
( 15), Aalestrup (10), Laurbjerg (13), Kirial (22b ).
Polygonu·m oxyspe·nnwn (Strand-pileurt). Er tidl. kendt fra Ved
bæk, fra stranden ved Rønne, fra stranden mell. Helsingør og Horn
bæk samt fra Læsø's nordkyst, hvor den sidst er set henholdsvis år
1 800, 1868, 1883 og 1 902 og derfor nu anses for at være forsvundet
fra vor flora. Det var derfor en glædelig overraskelse for os i 1958 at
finde den på stranden S. f. Løgstør (d. 10). Den kendes bedst fra
Polygontun heterophyllum var. litorale Koch (non Link) ved, at den ligesom P. raii - har en vortebeklædning på de nedre internodiers
lister (ses kun med lup !). - TBU 5, B. T. 45, samt B. T. 55.
Polygontun raii ssp. mii (Engelsk pileurt). Forekomsten af Pol1J..<701Wm. raii ved Skageraks kyst (TBU, B . T. 45, Anfr. Pedersen 1952)
tilhører ssp. norvegicum Sam. (Norsk pileurt), som antages at være til
ført med havstrømme fra Norge. Det har imidlertid vist sig, at fun
dene fra Manø, Fanø og Langli afviger fra ssp. narvegieu-m bl. a. ved
at have mere rødlige blosterblade og længere internodier i forhold til
bladlængden. Den er sandsynligvis kommet sydfra fra artens hoved
udbredelsesområde ved kysterne af de Britiske Øer og Nordfrankrig
og bør hedde Polygonum raii Bah. ssp. raii. - TBU 5, B. T. 45, Sa92

muelsson (1931) og B. T. 55. Det første fund i Tyskland er iøvrigt af
ganske ny dato, Helgoland 1 952 (Scholtz 1957).
Potamogeton friesii (Brod-vandaks). Liver Å ved udløbet, d. 2 .
Potamogeton rutilus (Rødlig vandaks). Damme ved Kærsgårds
Vandmølle, V. f. Struer (16). Planten er m. sjælden, kendt fra følgende
lokaliteter: D. 16: Husbysøerne ; d. 17: Tim, mergelgrav v. Østergård
nær Lyne, bæk mellem Søndervig og Ringkøbing; d. 1 8 : Besselvig
Enggård; d. 26 : Mergelgrav v. Blaksmark; d. 27: Grærup Langsø,
Filsø, Ribe Å og Kovad Grøft, begge v. Ribe; d. 47 : Aaremyre; d. 48:
Moltrup.
Puccinellia. maritima (Strand-annelgræs ). Mel l. strandklipper ved
Røsted, V. f. Gudhjem, Bornholm, 1958. Angives hverken hos Berg
stedt (B. T. 13, 1883) eller hos Arne Larsen (B. T. 52, 1956), men War
ming nævner arten i sit værk om »Strandvegetationen«, 1906, p. 15,
fra Malkværn N . f. Neksø. Arten er således m. sjælden på øen, dels på
grund af dens krav om større saltholdighed, dels på grund af mang
lende lokaliteter, da de naturlige forudsætninger for dannelse af
strandenge på Bornholm næsten ikke er til stede. I Sverige når den
dland og Gotland.
Ra.nunculus sardous (Stivhåret ranunkel). Følgende findesteder er
de nordligste ved Vestkysten : Langli og Myrtuegård (d. 27), Harbo
øre (distriktsny for d. 16). Ved Limfjorden er den kun kendt fra Eg
holm og et tidl. fund ved Ranum (10). Et distriktsnyt fund S. f. Frede
rikshavn, d. l (1952), er det hidtil nordligste findested i Danmark,
iøvrigt det eneste på den Nørrejydske Ø. Se TBU 22, B. T. 53.
Rapistrum perenne (Flerårig knopskulpe). Indslæbt til en plads ved
Løgstør Gasværk, distriktsny f. d. 10. - TBU 23, B. T. 54.
Rorippa microphylla (Nasturtium. m., Tyndskulpet brøndkarse).
Sjørup Sø, d. 10. Fra distriktet i forvejen kun kendt fra stranden Ø. f.
Løgstør. - TBU 23, B. T. 54.
Rosa pimpinellifolia. (Klit-rose). Bakkeside ved Hvalgård på Øland,
d. 5.
Rumex acetosa L. ssp. la.pponicus Hiit. (ssp. a.lpestris (Scop . ) Love).
Kildevæld i Lindenborg Ådal ved Ersted Skov. Fundet ligger ikke
langt fra de kendte, smukke bevoksninger ved de kolde kilder ved
foden af Rebild Bakker (Ravnkilde), Lille Blåkilde ved Buderupholm
og væld i Skivum Krat (K. Wiinstedt, 1931). Den er endvidere fundet
i Tanderup Kær (1908, P. Pedersen), Trustrup v. Randers, d. 13
(1908, Knud Jessen), væld i Dyrby Krat, d. 13 (1949, K . Wiinstedt),
samt i kolde kilder ved Foersom, d. 17 (1938, S. M. Rasmussen). Se iøvrigt K. Wiinstedt 1935, og TBU 5, B. T. 45.
Seirpus setaceus (Børste-kogleaks). Distriktsny for d. 39a: Skovryd
ning i Vintersbølle Skov ; endvidere: Grusgraven i Nr. Tostrup, d. 37.
TBU 9, B. T. 47.
Silene conica. (Kegle-limurt). Kostræde Banke, d. 39a. Denne ind
slæbte plante har vist sig at være i stand til at naturalisere sig her i
landet på tørre overdrev og tørre, sandede skrænter i det subkonti9.'3

nentale floraområde, især ved Sejrøbugten, Isefjorden og Roskilde
Fjord.
Silene ma1'itima (Strand-limurt). Er i d. 16 foruden på Grisetå Odde
ved Oddesund S. (S. M. Rasmussen) fundet ved Thyborøn Havn. Den
har netop sin hyppigste udbredelse på stenede strandvolde i det vest
lige Limfjordsområde.
Spe1'gula (Spe1'gula1'ia) salina (Kødet hindeknæ). Denne saltplante
er fundet på en indlandslokalitet i Thy: Ved den gamle fjord Ovesø
(Tandrupgård) i selskab med Chenopodium glaucum og At1'iplex lati
folia (A. hastata). Også fra andre egne af landet er den angivet fra
hævede havbundsområder, således i moser i randen af St. Vildmose
(hyppig), Rislev Mose (d. 40), Mullerup Mose (d. 42), Hvedstrup
Gadekær (d. 45a), Gårdbo Sø (d. l), Lammefjordsområdet og ved
Saltbæk Vig. I Sverige kendes forekomster fra det hævede »mellem
svenske sund« (Hult€m 1950), ligesom den er hyppig i næsten alle
mellemeuropæiske lande, i Rusland og i Centralasien på spredtlig
gende, saltholdige indlandslokaliteter.
Stella1'ia crassifolia (Tykbladet fladstjerne). Ovesø i nord, d. 7. Før
ste indlandsforekomst i Thy, hvor den ellers er kendt fra 3 kyst
lokaliteter.
Stratiotes aloides (Krebseklo). Distriktsny for d. 38: Hårbølle By
(TBU's protokol), for d. 35: Søllested (Guldvig Højgård) og for d. 39b :
Kongsted Lyng (Niels Jensen). Endvidere et fund ved Nymindegab,
d. 27. - TBU 10, B. T. 47.
Thlaspi pe1'foliatum (Hjertebladet pengeurt). Planten er m . sjælden.
Den synes imidlertid nu at brede sig og er senest fundet ved Ore
Strand, d. 39a (P. Jacobsen) og som distriktsny på en baneskrænt ved
Rødeng V. f. Sorø (0. Egede Jensen), se iøvrigt TBU 23, B. T. 54.
T1'ifolium micranthum (Spæd kløver). Distriktsny for d. 42: Strand
engene ved Saltbæk Vig SV. f. Alleshave. - TBU, Knud Jessen, 1931.
Typha angustifolia (Smalbladet dunhammer). Johs. Grantved har
kortlagt artens forekomst her i landet (TBU 19, B. T. 50) og vedføjet
et ? i d. 7, hvilket skyldes en tvivlsom angivelse fra Vestervig. Planten
er nu fundet i distriktet, dels ved Tandrupgård ved Ovesø, dels ved
Lyngs på Thyholm. Hertil kan føjes fund fra Oddesund S. og Holste
bro i d. 16, hvor den ellers synes at være sjælden.
Vicia silvatica (Skov-vikke). Kongsøre Skov, Odsherred, 1958. Fra
d. 43 tidligere kun kendt fra Høve Skov. - TBU, Knud Jessen, 1931.
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English summal'Y

Notes on the flora and vegetation of Denmark.

l)

Elytrigia iuncea

x

E . pungens

l.l l .

found o n the island of Møen.

This interesting hybrid is as a spontaneous plant only known in Denmark from
the dune-areas in Southwestern Jutland (especially on the islands Rømø, Manø
and Fanø). In 1958 a new find has been stated on the island of Møen (near the
harbour of Haarbøl!e), Sontheastern Denmark The new find is probably an
adventitious ane originated in ballast-sand.
2) The distribution of Cott.tla coron opi.folia L. within Denmark
This cosmopolitan plant from South Africa was discovered for the first tin1e
in Denmark in 1839. Today it has its only distribution in the region of Thyborøn
Harbom·e as shown on the detailed figure on fig. l. Further the old Danish finds
and the known dist1ibution in Northwestern Germany are shown on the map.
Also same considerations on the ecology of the plant have been given.
3) The dish·ibution of Oenothera mmnophila Focke within Denmark
Originally deseribed as an endemic plant of the Westem Frisian Islands and
Helgoland the plant today is known from the dune-areas on the coasts of North
western Germany, Western Jutland and of the Biitish Isles. It was recorded for the
first time in Denmark in 1926 (peninsula Skallingen opposite the town of Esbjerg),
and since then i t has continned its dispersal northwards as shown on fig. 3.
4) The distribution of the hybrid Ammophila arerwria
on the Westem coast of Jutland.

x

Calamagrostis epigeios

Hitherta this hybrid has been known mainly from the coasts of the inner Danish
waters especially from the coasts of the Baltic Sea. However the plant is now also
known from a number of Joealities on the vVestem coast of Jutland as shown
Oll fig. 3.
5) Plants from a timheryard in the harbour of Esbjerg.
An example of the dispersal of plants from a wood to a timheryard in a town
has been recorded. The seeds stick in the bark of the trunks. 15 typical plants of
the woods have been noted as listed.
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6) A supplement to the flora of the is land of Langli.

The flora of this littie island ( 1 ,3 km2) in the Ho Bay, Southwestern Denmark,
has ear·lier been deseribed by Gabrielsen & Iversen (1933). About 50 speCies have
been recorded as new to the island. In all about 232 species are until now known
from Langli.
7) Plants new to the island of Fanø (Southwestern Denmark).

The flora of Fanø (56 km2) has been deseribed earlier by one of the present
authors (Anfred Pedersen 1953). 10 species are now recorded as new to the island.
8) The dispersal of Beta maritima L. within the Danish-Swedish region.

The dispersal of the glomerules of this species takes place by the material
transport along the sea-shores and by the sea-currents from one coast to another.
In Denmark the plant has been recorded for the first time in 1806 (on the island of
Ærø, South of Funen, probably introduced with ballast sand), and since then it
has been spread along the coasts of the inner Danish waters as shown on fig. 4.
From Denmark it has probably been spread to the Swedish coast (see also fig. 5).
The arrows indicate the supposed ways of dispersaL
9) A new disb·ibution map of Veronica fHiform·is Sm. within Denmark.

The distlibution of this weed has been given ear·lier by one of the present
authors (Alfred Hansen, 1955, 1957). On fig. 6 the distribution in 1958 owing to
new investigations is show n. The broken lines mean : The distribution is char
actelized as »here and there«.
10) A new distribution map of Elodea canadensis Michx. within Denmark.

The map, fig. 7, represents the third map of distribution for this species (see
also Wiinstedt, 1931 and Mikkelsen TBU 10, B. T. 47, 1943) ; the plant was found
the first time in Denmark in 1870 and is now widely distributed in many of the
Danish lakes, ponds, pools and watercourses. Yet in some regions it is still rare
or lacking.
11) Other finds.

Recordings of new (in the sense: New to different Danish topographical-botan
ical districts) and athenvise remarkable finds of 55 Danish species have been
given. Among others the discovery of Polygonu-m raH ssp. ra·H as a Danish plant
has been mentianed (for the present found on the islands Manø, Fanø and Langli),
and the re-discovery of Polygonu·m oxyspemwm (at Løgstør in the Limfjord).
Since 1902 the plant had been thought to be extinct from Denmark - See also
Botanisk Tidsskrift, vol. 55.
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Ennomos autumnaria Wernh.
A f H. K. Jensen
(Hyllinge)

Som omtalt i » Flora og Fauna« årg. 6 1 , side 39, blev dette ret
sjældne dyr taget i antal i Hyllinge i 1954. Da lysfælden i haven er ret
konstant i funktion, har jeg haft lejlighed til at følge dyret gennem de
senere år og har derfor fattet en del interesse for det. De erfaringer,
jeg derved har fået, vil jeg gerne delagtiggøre andre samlere i.
Som så mange andre sommerfuglearter er E. autum-n a-ria heller ikke
så sjælden, blot man kommer på det rigtige sted til den rigtige tid, og
vejret er godt. Angående lokaliteten er det mit indtryk, at E. au.tum
naria er et udpræget havedyr. Den blev først meldt fra Sønderjylland :
Tønder, Gallehus og Ribe, hvilket sidste findested Skat Hoffmeyer
dog tilbagekalder i Målerbogen 1952. Den nordligste lokalitet, jeg har
sporet i Jylland, er Horsensegnen . Allerede i 1919 blev den taget i
Vedby Skov på Sjælland, og efter krigen har vi mange noteringer fra
Sjælland og Lolland-Falster: Dragør, København, Slagelse, Skælskør,
Næstved, Bogø, Bøtø, Hannenov, Nakskov m. fl. Disse noteringer har
med enkelte undtagelser kun drejet sig om spredte og enkelte dyr fun
det som larve eller imago fra år til andet.
Her på Næstved-Fuglebjergegnen har E. autum.-naria været sær
deles godt repræsenteret i de sidste år, idet jeg i løbet af årene 1 954-58
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Fig. l.
Forskellige former af
E. autumnaria ( X 0,7)

(G. Jørgensen fol.)

(begge inkl.) har indfanget mellem 500 og 600 eksemplarer, og jeg
kan roligt sige, at det er den hyppigste Ennomos-art her på egnen,
hvor ellers alle arterne kan tages. Hyppigheden har vekslet lidt fra år
til år, og i året 1957 var antallet under 30 stk., hvorfor jeg begyndte at
blive ængstelig for »rovdrift « ; men det trøstede mig dog, at jeg indtil
dette år kun havde taget 4 � � , og da man måtte antage, at kønnene
klækkedes i nogenlunde lige stort antal, skulle der være rigeligt til
bestandens formering. Mine bange anelser har da også vist sig ube
grundede, idet der i år ( 1958) er taget omtrent lige så mange som i de
øvrige år tilsammen, nemlig i alt 280 stk.
Om flyvetiden skal der siges følgende: Min tidligste dato for E.
a.utunma.ria. er en o fra 20. august; men arten kommer ikke regelmæs
sigt før de første dage i september, hvor antallet er stigende indtil om
kring den 15., for derefter at aftage til henimod l. oktober. Mit sidste
notat er en o fra 6. oktober. I min tidligere nævnte artikel fra 1954
anbefalede jeg at lyslokke til hen på morgenen. Det er nemlig fra kl. 3
til kl. 5, det foregår. Da kommer hannerne ivrigt til lys. Det er et
meget ringe antal, jeg gennem årene har taget før midnat. Anderledes
forholder det sig med hunnerne. De går til lyset fra kl. 20 til kl. 22, og
1 02

kan som omtalt en sjælden gang tiltrække en o . Hunnerne er yderst
træge og langsomme dyr, der kommer baskende ganske lavt hen over
terrænet uden særlig flyvelyst. Dette må være grunden til, at min per
manente lysfælde med Hg.-pæren hængende ca. 3 m over jorden så
sjældent indfangede en <il . Først da jeg begyndte at lyslokke under
blommetræerne, som er artens hovednæringsplante her, ulejligede
hunnerne sig til lyset. J eg har på en god aften taget op til 6 stk. - alle
ægfyldte. Hunnerne har en kortere flyvetid end hannerne, idet de
første viser sig ca. 8. september, og efter den 20. september ser man
ikke flere.
Selv om den her på egnen forekommende population af arten vir
ker ret ensartet, vil der dog, som det fremgår af billedet, kunne på
vises nogen variation hos begge køn både i størrelse og udseende. Det
mørke parti på forvingespidsen kan være mere eller mindre udtalt, ja
helt mangle. Tværpletterne, der ofte er små og få, er hos andre store,
næsten sammenflydende indbyrdes og med mellemlinierne, og alle
overgange findes. Mellemliniernes tydelighed og forløb er også vari
erende. De kan hos begge køn fortsættes ned over bagvingerne både
enkelt og dobbelt, og midtpletten kan mangle enten på forvingerne
eller på bagvingerne, eventuelt på begge vingepar. Dyret er dog altid
let kendeligt blandt andre Ennomos-arter. Nærmest kommer den
E. alniaria, men hos denne er brystets farve rent gult, hos E. autunt
naria orange.

Om land- o g ferskvandssnegle på Læsø og Anholt
Af Harry

Knudsen

{Fyrrevejen 30, Nærum)

l.

Læsø

Materialet til denne oversigt er samlet under to ophold på øen, hver
af en uges varighed, i august og oktober 1 954. Til den sidste tur har
J ap. Steenstrups Legat ydet støtte, og jeg benytter lejligheden til at
takke herfor. En almindelig orientering om øens natur kan findes i
artikler af Wiinstedt 1932 og Findal 1934 og 1935, her gives kun en
kort beskrivelse af de lokaliteter, hvor der er foretaget indsamling.
Der er ikke anvendt sigte.
l. Nåletræsplantage v. Holmbæk S for Vesterø Havn. Jordbunden sand, tørt.
2. Lunden, den sidste rest af øens oprindelige skovklædning. En blanding af el,
birk, eg, ask, røn, bævreasp, på steder fugtig med undervegetation af iris og
mjødurt.
3. Egetræer med undervegetation af røn og ømebregner, et tykt lag grene og løv
på jorden. Tørt.
4. Under eg, el, birk, bævreasp v. Lundbæk N for vejen Byrum-Østerby. Ret
fugtigt.
5. Unge birke med enkelte ask og røn v. Gråmølle. Fugtigt, ret skyggefuldt.
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6. Blanding af birk og bjergfyr SV for Bangsbo Skole, flere steder undervegetation af lyng.
7. Lund af elm, røn og birk S for Østerby.
8. Lund af el, røn og birk v. Bovetsbro.
9. Under afslået græs v. Lundbæk l km Ø for Vesterø Havn.
lO. På sten og iris v. afvandingsgrøft i strandeng: Vester Nyland.
l l . Ved grøft Ø for Østerby.
12. Under trøsket stamme ved vejen SØ for Vesterø Havn. Tørt.
13. Ved afvandingsgrøft overskygget af el, l km S for Vesterø Kirke.
14. Broen over Lundbæk på vejen Byrum-Østerby.
15. På og under sten i græsset omkring mergelgravene ved Kokvad, Byrum. Her
går yoldialeret i dagen.
16. I oprydning (planter og jord) fra Filstrøm. Fugtigt.
17. Diget ved Vesterø Kirke, delvis overskygget af seljerøn.
18. Stendiget, Byrum Kirke, skygget af ask, elm og syren, på jorden luaftige
brændenælder.
19. På muren om Østerby Kirkegård.
20. Tomten af Hals Kirke. På sten mel!. græs, lyng og revling. Tørt, solbeskinnet.
21. På brædder og betonstykker ved ruin 500 m SV for Vesterø Kirke. Tør sand
bund med lyng og revling.

2.

Anholt

Også Anholt er besøgt to gange, en uge i begyndelsen af august
1956 og en uge i september 1958. Under begge ophold var vejret
varmt og tørt efter en længere regnfuld periode, hvilket sikkert har
skadet indsamlingen. Der er anvendt sigte på de fleste af lokalite
terne, men desværre er ferskvandslokaliteterne kun overfladisk under
søgt uden brug af ketcher. Alle de nedenfor nævnte lokaliteter ligger
på morænelandet mod vest, i ørkenen er der ingen snegle fundet.
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Anh o l t
l . Lund af bævreasp med enkelte e l og enebær mellem vejen til havnen og

tyreeng en.
2. På sten og kviste mellem højt græs og tagrør S for Vilhelminelyst Temmelig
fugtigt.
3. Blandt visne plantedele ved foden af store tagrør ved vejen gennem mosen
V for Anholt By.
4. Tæt bevoksning af unge el ved isdammene ved Nordstrand Klit.
5. På den græsklædte bred af en lille dam i plantagen Vilhelminelyst Skygge,
fugtigt.
6. Blandt oprydning ved afvandingsgrøften fra mosen.
7. På kvan i afvandingsgrøften.
8. Blandt vissent græs ved bredden af en udtørret dam, Sønderstænge.
9. Stendige i sydlige udkant af Anholt By, tæt vegetation (agersnerle, gul snerre
o. a.), men ingen skygge.
lO. Stendige i Anholt By, skygget af ahorn.
l l. Sydøstlige del af diget om kirken, skygget af elm o. a.
12. På vegetation i tørvegrave i mosen.
13. På vandaks og siv i lavvandet, gravet dam N for Nordbjerg.

3. Faunaliste
Risso
Læsø: kun fundet med sikkerhed ved Kokvad, måske skal unge individer fra
lO også henføres hertil.
S uccinea oblonga Drap.
Læsø: 4.
CochUcopa lubrica (Miiller)
Læsø: l, 2, 4, 17, 18, hvert sted fåtallig. Anhol t : 2, 3, 4, 8.
Columella eden tula (Drap.)
Læsø : 8.
Vertigo antivert-i.go (Drap.)
Læsø : kun ved Kokvad.
Vm·tigo pygmaea (Drap.)
Læsø: 8, 13, 18. Anhol t : 8.
Pupil/a m uscomm (L.)
Læsø: 15, 1 7, 18, 20, 21, talrig, både f. typ. og f. unidentata. Anholt : 9, 1 1 .
Vallonia costata (MtUler)
Læsø: digerne om Vesterø og Byrum Kirke.
Vallonia excentrica Sterki
Læsø: 12, 13, 15, 17, 18, 21. Anholt : 4, 9.
S uccinea elegans
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(Strøm)
Læsø: 2, 5, 14, 18. Anholt: 4.
Balea. perversa (L.)
Læsø: kun i få eksemplarer på diget ved Byrum K.
Punctum p ygmaettm (Drap.)
Anholt : l.
Discus rotunda.tus (Miiller)
Læsø: talrig i Lunden.
Aegopinella nitiduTa (Drap.)
Anholt: en tom skal ved 2.
Nesovitrea. hamm an is (Strøm)
Læsø: 2, 6.
OxychiltiS allia.rium (Miller)
Læsø: 2, 5, 16, 17, 18, 20, vist den talrigste skalbærende art på Læsø.
Anholt : 2, 6.
Zoni.toides n itidus (M iiller)
Læsø : 2, 15.
Vi.tri,na pellucida (Miiller)
Læsø: 2, 5, 13, 17, 19, 20. Anholt: l, 6, 7.
Eucon ulus fulvus (Muller)
Anholt : l.
Arion subfuscus (Drap.)
Læsø: 2, 3, 4, 6, 7, 8, meget talrig. Anholt : 5.
Arion circumscriptus Johnst.
Læsø: 2, 3, 4, 5, 6. Anholt: 2, 5.
Agriolimax mticulatus (Miiller)
Læsø: l, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, ved 14 fandtes den sorte form af
denne art. Anholt : 2, 3, 10.
Agriolimox agrestis (L.)
Læsø: 6, 15.
Agriolimax laevis (Muller)
Læsø: 4, 5, 8, 13, 15, 16. Anholt : 3.
Lima;�: fiOlJus L.
Anholt: i en kælder til opbevming af grønsager ved et sommerpensionat
Trichia hispida (L.)
Læsø: kun på diget ved Byrum K., hvor den er særdeles talrig.
Helicigona lapicida (L.)
Læsø: ligeledes kun ved Byrum K.
Cepaea hortemis (Muller)
Læsø: fundet på digerne om Vesterø og Byrum Kirker samt i Lunden, i alt
kun 6 eksemplarer, all e gule med 5 bånd, der hos et individ er sammensmel
tede (123) (45) og hos to (fra Vesterø og Lunden) hyaline.
Cepaea nem aralis (L.)
Læsø: talrig ved Byrum K., kødfarvede med båndformel (12345) og (123) (45).
Desuden Østerby K., gul og kødfarvet uden bånd.
Carychium minimum M illier
Læsø: kun fundet i et eksemplar ved Kokvad.
Clausilia bidentata
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(L.)
Læsø: i mergelgravene ved Kokvad.
Lym naea tru.ncatula (Muller)
Anholt : en tom skal ved 3.
Lymnaea palustris (Miiller)
Læsø : i mergelgravene ved Kokvad.
Lymnaea peregra. ( Muller)
Læsø: i mergelgravene ved Kokvad, desuden i flere grøfter. Anholt: 7, 12, 13.
Lymnaea stagnaZis (L.)
Læsø: i mergelgravene ved Kokvad.
Anisus leucostoma (Millet)
Læsø: i Lundbæk og Filstrøm.
Gyraulus crista (L.)
Læsø : i mergelgravene ved Kokvad, både f. typ. og f. imbricatus.
Aplexa lryp11orum

Foruden ovennævnte er endnu to arter kendt fra Læsø. Dels har
mag. sc. P. Borella meddelt mig, at han i 1949 har fundet Lym.naea
truncatula (Muller) i grøften ved vejen nær Østerby. De andre 15
arter, som mag. Borella har fundet, er alle blandt ovenstående. (Zoni
toides nitidus blev jeg først opmærksom på i mit eget materiale, efter
at hr. Borella havde meddelt mig sit fund af denne art.) For tilladelsen
til at benytte disse fund bringer jeg herved mag. Borella min bedste
tak. Overensstemmelsen må vel tages som et tegn på, at listen er
nogenlunde fuldstændig. Dog nævner Schlesch (1942) Tm.ncatellina
costulata (Nielss.) fra Byrum Kirkegård.

4.

Sammenligning med sneglefaunaen på andre øer

Som bekendt har Læsø en særlig zoogeografisk interesse derved, at
øen overskylledes fuldstændigt af havet under littorinatransgres
sionerne og siden sin opdukken påny har været isoleret fra fastlandet.
Der har således ikke været nogen mulighed for aktiv indvandring af
land- og ferskvandsmollukser. Til en sammenligning kan passende
vælges Ærø, som var landfast i fastlandstiden og ikke overskylledes i
littorinatiden. Dens molluskfauna er undersøgt af Helveg Jespersen
(1945). De to øer er af samme størrelsesorden, Læsø: 1 13 km2, Ærø:
88 km 2. Begge har været delvis skovklædte indtil for ca. 300 år siden,
mens de nu er skovfattige, bortset fra de nåletræsplantager, der i
nyeste tid er vokset op på Læsø. Ærø må utvivlsomt have frembudt de
bedste betingelser for landsnegle med sin løvfældende skov, mens
Læsø overvejende havde fyrreskov, dog ifølge Wiinstedt ( 1 932) på
steder med en bræmme af egeblandingsskov. Til gengæld har den
livlige indførsel af unge træer il Læsø i seneste tid givet forøgede mu
ligheder for indslæbning.
Resultatet er, at vi på Læsø finder 27 arter landsnegle mod 28 på
Ærø. (Tabel 2). Truncatellina cylind1'ica (Fer.) nævnes ikke af Helveg
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Jespersen fra Ærø, men er siden fundet der (M andahl-Barth 1949).
Ser vi bort fra H e lix pomatia, der sikkert er indført til Ærø med forsæt, er artsantallet på de to øer altså det samme.
Tabel

l. Sammenligning med sneglefaunaen på andt·e øet•
LæsØ

Anholt

ÆrØ

Endelave

+

Succinea p u.tris
S. elegans

+

S. oblonga

+

Cochlicopa lub rica

+

+
+

+

+

+

Tru.ncatellina cylindrica
T. costulata

+

Vertigo antioertigo

+

V. pygmaea

+

+

+

Pupil/a m uscoru.m

+

+

+

+

+

+

+

+

Vallonia p ule/w/la

s.

l.

V. excentrica

+

V. costata

+

+
+

Ena obsc ttra
Clausilia bidentat.a

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Vitrea. crystall-ina
?

Aegopinella nit-idu/a
Nesoo-itrea hammanis

+
+

Oxychilus cellarium
O. alliarimn

+

Zonitoides ni.tidus

+

Vitrina pellucida

+

+

+
+

+

+

+

+

+

?

+

Euconulus fulous
Arion ater
A. subfuscus

+

+

A. circumscriptus

+

+

+

+

L. cinereo-niger
+

Linwx flaous

+

Lehmannia marginata
Agriolimax agreslis

+

A. reticulatus

+

+

A. laeois

+

+

+

+

+

+

+

H elicel/a caperata
Trichia h ispida

+

+

Helicigona lapicida

+

+

+

+

H. arbustorum
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+
+

Limax maximus

Cepaea hortensis

+

+

+

Ptwctum pygmaewn
Discus ·rotu.ndatus

+
+

Laciniaria biplicata
Balea peroersa.

+

+

+

+

Anholt

Læsø

+

C. nem aralis
Helix pomatia
Ca.rychium. ·minimum

+

Aplexa. hypnorum

+
+
+
+
+

Lym1wea palustris
L. tnmca.tula
L. pereger
L. stagnaZis

?
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Anisus spirorbis

+

A . vorticulus
Gyraulus alhus

+

G . crista

Endelave

+
+
+

+

Pianorbis pianorbis
A. leucostoma

Ærø

+
+
+
+
+

+
+

Hippetltis camplanatus
Segmentina nit·ida

+
+

V alvata cristata
Bithynia tentaculata

Helveg Jespersen (1945) inddeler på grundlag af sine fund arterne i
grupper efter deres krav til omgivelserne (især til fugtighed). Gruppe
l stiller de mindste krav, 2 og 3 noget større, mens gruppe 4 er de
hygrofile. De på Læsø og Ærø fundne arter fordeler sig på disse grup
per som vist i tabel l . Tallene i parentes angiver det samlede antal
arter i gruppen. Det er ikke muligt at placere alle de fundne arter, da
Helveg Jespersen kun opererer med de på de sydfynske øer alminde
ligste arter.
Tabel 2. Gruppeinddeling efter fugtigbed
Gruppe

l
2
3
4

(14)
(lO)
( lO)
(5)

Læsø

Æ rø

Anholt

13
4
l
4

13
5
o
3

8
2
l
o

Endelave

14
3
2
3

Der er således ikke nogen væsentlig forskel på de to øers land
sneglefauna. Den relativt rige landsneglefauna på Læsø viser tydeligt
den store rolle, den passive spredning spiller for denne dyregruppe.
En større forskel mellem de to øer finder vi for ferskvandssneglenes
vedkommende. Af disse har Ærø 1 2 arter, Læsø kun 7. Navnlig be
mærkes det, at forgællesneglene V alvata eristat a og Bithynia tenta
culata mangler på Læsø. Det bekræfter tidligere forfatteres anskuelse
(Mandahl-Barth 1 934), at disse arter vanskeligt spredes passivt.
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En påfaldende overensstemmelse finder vi derimod med Endelave,
hvis sneglefauna også er undersøgt af Helveg Jespersen (1938). Han
kommer til det resultat, at ferskvandssneglene sikkert er passivt ind
vandrede. Med undtagelse af Lynmaea palustris, som mangler på
Endelave, findes de samme arter på Læsø og Endelave. Øernes ferske
vande ligner imidlertid også hinanden meget, de omfatter kun gra
vede damme og afvandingsgrøfter. Spredning med mennesker, som
Helveg Jespersen antager for Lymnaea stagnaZis og Gyraulis crista på
Endelave, forekommer mindre sandsynlig for arterne på Læsø, da der
næppe er indført vandplanter her.
Sneglefaunaen på Anholt er væsentlig fattigere end på Læsø, idet
der kun er fundet 14 arter landsnegle og en eller to ferskvandssnegle.
Tager man det mindre areal og den fåtallige befolkning i betragtning,
er artsantallet dog ikke påfaldende ringe. Men også i sammenligning
med Endelaves 24 arter landsnegle virker Anholts fauna fattig. Af
tabel 1 ses, at de hygrofile arter helt synes at mangle på Anholt, mens
de øvrige grupper er repræsenteret i samme forhold her og på
Endelave.
Da den højeste vestlige del af Anholt lå over havet under littori
natransgressionerne, kan det ikke udelukkes, at enkelte arter har over
levet her siden fastlandstid. Men det må betragtes som overvejende
sandsynligt, at de fleste arter først er indslæbt i de senere år, da sam
kvemmet med omverdenen er blevet betydeligt forøget. Dels er der
indført unge træer til plantagerne, dels er der indført større mængder
grønsager (øens befolkning er mindst firedoblet om sommeren på
grund af badegæster).
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Mindre meddelelser
Lindesvænner, Mirnas tiliae L. En af mine elever kom for nogle dage siden
(16. 5. 1959) med en sommerfugl, som han havde klækket fra larve, fundet i efter
året i Vester Sottrup. Det viste sig at være lindesværmer, M·imas (Dilina) tiliae L.
Ringgade 133 A, Sønderborg.
Svend E. Thuesen.
Den grønne frø, Rana esculenta. Hermed en lille bemærkning angående den
grønne frø, Rana esculenta, som jeg i søndags den 14. juni 1959 bemærkede i
meget stort tal ved Langsø ca. 9 km nordvest for Ebeltoft. Det forekommer mig
at være det nordligste, jeg har hørt om denne art. Jeg har selv aldlig set den så
langt nordpå trods mange ekskursioner efter frøer. J eg vil anslå den flok, jeg så
og fangede af, til mellem 50 og 75 stykker. J eg tog fem stykker med hjem, og de
er allerede (16. 6. 59) trods deres store skyhed gået til foderet. De er 6-7 cm fra
snude til gat. De fodres med spyfluer og regnorme.
P. Knudsensvej 8, Randers.
K. Holm Hansen.

Anmeldelser
C. M . Poulsen: Søslangens glide. 128 s. 1 5 fig. 4 tavler med 9 fotografier. Pris
kr. 14,50. Hirschsprungs Forlag. 1959.
Med denne bog vover konservator C. M. Poulsen fra Silkeborg sig ud på det
dybe vand, hvorfra han venter engang med tiden at kunne hente den store sø
slange hjem. »En søgående slæbebåd eller en større kutter, udrustet med fire
raske mænd og proviant til nogle måneder, vil have store chancer for et resultat.
Takket være »Galathea«s resultater ved man nu, hvor søslangen kan findes, hvor
dybt der skal fiskes og hvornår.« Dette er hans konklusion efter en klitisk gennem
gang og vurdeling af, hvad man hidtil har iagttaget med hensyn til søslangens
eksistens. Mange morsomme og interessante gamle beretninger er her samlet for
første gang på dansk, og i tilgift får man en frisk beskrivelse af forfatterens
ophold i det skotske højland, nærmere betegnet ved Loch Ness, i sommeren 1958.
Her er han meget nær ved at stifte bekendtskab med det bekendte uhyre; men
læs selv om det i bogen. Lederen af >>Galathea«-ekspeditionen, dr. phil. Anton
F. Bruun , har klitisk gennemgået bogen og sbevet et forord, der slutter med
følgende udtalelse : »Det skulle glæde mig om konservator C. M. Poulsens bog
kunne styrke interessen for udforskningen af det store ukendte ocean såvidt, at vi
inden mange år må få endnu en bog, hvor søslangens mystik er opklaret og dyret
beskrevet efter et eksemplar, konserveret af C. M. Poulsen selv! « Dette ønske vil
E. N .
alle bogens læsere ganske givet slutte sig til.
K . CurryLindahl: Nllgra djurarters utbredning. Atlas over Sverige 45-46.
Stocklwlm 1957.
Dette værdifulde atlasafsnit anmeldtes i dec. 1958 i F. & F. Her beklagedes det,
at man ikke kunne købe de enkelte dele særskilt. Generalstabens Litografiska An
stalt, Stockholm, meddeler nu, at kortene kan fås seperat til en plis af sv. kr. 12,00,
E . N.
hvilken oplysning jeg gerne bringer videre til F. & F.s læsere.
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M. Skytte-Christiansen: Danmarks vilde planter. Tegninger af Henning Anthon.
Bd. l. Pris pr. bind kr. 198,00. Branner og Koreh's Forlag. København 1959.
Med hæfte 10 er halvdelen af dette pragtfulde værk udkommet, og man kan nu
også få det leveret indbundet i et meget smukt og solidt bind. I løbet af 1960 vil
2. bind foreligge, og værket er dermed fuldført. lvled hensyn til Skytte-Christian
sens levende og veldisponerede tekst og Henning Anthons instruktive og smukke
tegninger henvises til omtalen af de første hæfter i F. & F. 1958 s. 1 18. Al prak
tiske grunde kunne anmelderen have ønsket værket indbundet i tre bind i stedet
for to. Der ville så have været 2 tekstbind og l tavlebind, alle tre af en passende
størrelse. Man ville så kunne slå op i tavlebindet og finde billedet af den forhån
denværende plante, og derfra kunne man så henvises til det tekstbind, hvor plan
ten omtales nærmere. Nu er det vel for sent at foreslå forlaget denne indbindings
måde? Der var sikkert ellers mange, som ville benytte sig af et tilbud på en
E. N .
trebinds-indbinding. .

T. H. Manning & A. H. Macpherson: The mammals of Banks Island. Aretic
Inst. of North America. Techn. Papers no. 2. 1958.
J, C. Ritchie: The vegetation of nmthern Manitoba 3. Studies in the subartic.
Aretic Inst. of North America. Techn. Papers no. 3. 1959.
Opmærksomheden henledes på en række små afhandlinger, der udsendes af
Aretic Institute of North America under fællestitlen Technical Papers. De berører
emner, der har stor interesse for os her i Danmark, især når man betænker, at
vort største landområde ligger i det arktiske flora- og faunaområde. I førstnævnte
hæfte beskrives pattedyrfaunaen (13 arter) på en af Canadas arktiske øer. Det
andet hæfte rummer en gennemgang af de forskellige vegetationstyper i det
nordlige Manitoba efterfulgt af en liste over samtlige planter fundet i området.
Begge hæfter er illustrerede med kort, diagrammer og tavler med fotografier.
E. N.

K. Gram & K. Jessen: Vilde planter i Norden. Bd. IV. (Bd. 1-4, pris kr. 520,00).
G. E. C. Gads Forlag. København 1959.
Med 4. bind er tredje, udvidede og forbedTede udgave af dette værk fuldført.
De fire bind omfatter tilsammen 1504 tekstsider og 919 helsides farvefotografier
på særlige tavler, der er fordelt over alle fire bind, hvilket ikke gør bogen lettere
at finde rundt i. Foruden disse meget smukke og fint reproducerede farvefotogra..
fier af nordiske blomsterplanter og karsporeplanter indeholder teksten 1068
figurer, stregtegninger, der illustrerer vigtige træk af arternes morfologi, anatomi
eller biologi, fotografier af arternes forekomst i naturen, og udbredelseskort, der
anskueliggør karakteristiske udbredelsesforhold. I teksten er der taget videst
muligt hensyn til de nyeste forskningsresultater. Der gøres rede for de forskellige
arters skudbygning, overvintringsforhold, blomstens bygning og bestøvnings
biologi. Arternes afhængighed af jordbundsforhold og andre økologiske problemer
behandles. »Vilde planter i Norden« er et smukt og nyttigt værk, som enhver, der
E . N.
holder af planter, vil have megen glæde og fornøjelse af.
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mer
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