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Fra redaktionen: 
Følgende henvendelse har vi mod
taget fra Jægerspris Skovdisuikt, 
og vi lader den hermed gå videre 
til læserne: 

»Da vi har bragt i erfaring, at 
den i Jægersprisskovene værende 
bestand af sommeduglen Pamas
si.us mnemosyme L., der er gen
stand for stærk efterstræbelse af 
samlere, er ved at uddø, har skov
distiildet for at søge arten bevaret 
på denne sidste lokalitet besluttet 
at forbyde al indsamling af Par
nassius mnemosyme L. på hele di
striktets område. 

For at sikre dette forbuds gt<n
nemførelse vil al indsamling af in
sekter overhovedet være forbudt i 
2 ved skiltning nærmere marke
rede områder i skovparten Stude
haven, nemlig omkring skovløber
stedet »Vildtfogedhuset« nord for 
Dyrnæs og omkring vejen »Grøn
ne spor«. I den tid, forbudet mod 
indsamling opretholdes, vil dets 
overholdelse blive gennemført ved 
tilstedeværelse af opsyn. 

Dette meddeles herved til re
daktionens orientering, og vi for
venter Deres hjælp til gennem
førelse af denne »redningsaktion« 
bl. a. ved, at De underretter Deres 
abonnenter om forbudet. 

P. Holstein, skovrider.« 

Til ovenstående skal kun føjes, 
at det er første gang, en sommer
fugl fredes her i landet. E. N.  

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og 
Fauna, og manuskripter til artikler, der 
ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen. En anvisning på manuskripters 
formelle udformning samt andre oplys
ninger af interesse for forfatterne findes 
på 3. omslagsside. 

Annoncer kan, forsåvidt der er plads, op
tages på 3. og 4. omslagsside til en pris 
af 0,60 kr. pr. mm. Minimum 12,00 kr. 
pr. annonce pr. indrykning. 



Fra skovrider P. Holstein, Jægerspris, har Naturhistorisk 

forening for Sjælland modtaget nedenstående skrivelse, hvis 

indhold vi på denne måde gør vore medlemmer bekendt med: 

"Da vi har bragt i erfaring, at den i Jægersprisskovene væ

rende bestand af sommerfuglen Parnassius mnemosyne L., der 

er genstand for stærk efterstræbelse af samlere, er ved at 

uddø, har skovdistriktet for at søge arten bevaret på denne 

sidste lokalitet besluttet at forbyde al indsamling af Par

nassius mnemosyne L, på hele distriktets område. 

For at sikre dette forbuds gennemførelse vil al indsamling 

af insekter overhovedet være forbudt i 2 ved skiltning nær

mere markerede områder i skovparten Studehaven, nemlig om

kring skovløberstedet nvildtfogedhusetn nord for Dyrnæs og 

omkring vejen "Grønne spor11• 

I den tid, forbudet mod indsamling opretholdes, vil dets 

overholdelse blive gennemført ved tilstedeværelse af opsyn. 

Dette meddeles herved til foreningens orientering, og vi 

forventer Deros hjælp til gennem:førelse af denne "rednings

aktion" bl. a. ved, at De underretter Deres medlemmer om 

forbudet. 11 

sign. P. Holstein, 

skovrider. 



Lægeiglens (Hirudo medieinalis L.) forekomst 
i Danmark 

Af Birger Jensen 
(Gimles Alle 6, København S,) 

With an Englisb Summary 

I maj 1957 modtog jeg fra gymnasieelev Finn Jensen 2 Lægeigler 
(Hirudo medieinalis L.)  taget i en dam nær Lindum SV for Hobro, og 
dermed var min interesse for denne herhjemme mindre almindelige 
igleart vakt. Dens forekomst i Danmark er behandlet af Boisen Ben
nike ( 1943); men på forskellig måde har det været muligt at skaffe 
oplysninger, der supplerer Boisen Bennikes undersøgelse, og i det føl
gende er data fra alle danske lokaliteter, hvorfra Lægeiglen er kendt, 
søgt samlet. 

Da Lægeiglen har været meget anvendt til at suge »dårligt blod« 
og som vejrprofet, har det været muligt at få oplysninger om dens 
forekomst fra den folkloristiske litteratur. Sted- og tidfæsteisen for 
disse ældre oplysninger er ganske vist ofte mangelfuld; men de bidra
ger alligevel til at give et indtryk af artens forekomst i landet i forrige 
århundrede. I flere tilfælde har det været vanskeligt at afgøre, hvor
vidt der i beretningerne var tale om Lægeigle (oftest kaldet Blodigle 
eller Stribeigle) og ikke om andre iglearter. I sådanne tilfælde er angi
velse af, at iglerne kunne sælges på apoteket, at de havde striber, eller 
at de kunne bide hul på huden og suge blod, taget som beviser på, at 
det drejede sig om Lægeiglen. Hesteiglen (Haemopis sanguisuga (L.)), 
som den lettest forveksles med, er ikke i stand til at bide hul. I Tysk
land og Holland er den 2-3,5 cm lange, stribede bruskigle Haemen
teria costata (Fr. Miill. ) ,  der også kan anfalde mennesker og suge 
blod, truffet nogle gange; men den kendes ikke fra Danmark. 

De i det følgende givne folkloristiske oplysninger er for størstedelen 
taget fra eller fundet gennem kartotekerne i Dansk Folkemindesam
ling (forkortet DF) og Udvalg for Folkemål (forkortet UfF). Disse 
kartoteker omfatter ikke hele den folkloristiske litteratur, og der vil 
sikkert kunne findes flere beretninger om Lægeiglen end de, der her 
vil blive nævnt og citeret i det omfang, pladsen tillader. 

Et stort antal mennesker har været mig behjælpelig under dette 
samlearbejde, og jeg beder dem alle modtage min bedste tak herfor. 
En særlig tak skylder jeg Dansk Folkemindesamling og Udvalg for 
Folkemål for adgang til deres kartoteker samt mag. art. Ella Jensen, 
der førte mig ind på og støttede mig under de folkloristiske studier, og 
fil. dr. Sten Fm·selius, Uppsala, der venligst har stillet oplysninger til 
min rådighed. 
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Jylland: 
Oversigt over lægeiglelokaliteter 

l. Mors. 
»Blodigle, Hiludo. l) H. medici.naUs, i Mors kaldet : Den stribed Igl. I adskillige 

Vandsteder.« Beskrivelse over Øen Mors ved E. Schade, 1811,  p. 230. 

2. » Blodigleparken ved Viborg«, 3 km S for Viborg. 
1872-73 anlagde et aktieselskab syd for Viborg et dambrug til opdræt af Læge

igler; se Birger Jensen (1959). Denne forekomst er naturligvis helt kunstig; men 
den medtages for fuldstændigheds skyld, og fordi der kan være sket spredning 
derfra. Omkring 1910 har der vist været igler i en lille dam i nærheden af det da 
nedlagte dambrug; men nu findes de der ikke længere. Forselius (1952) angiver på 
kort p. 75 ved Viborg en >>recent forekomst (fynd efter 1930)<<. På forespørgsel op
lyser Forselius (in litt.) ,  at han ikke er i stand til at angive kilden dertil, og at fun
det bØT udelades, hvis det ikke kan verificeres. 

3. 3 markdamme l km NNØ for Lindum, lO km SV for Hobro. 
21. 4. og 28. 4. 1957 fangede Finn Jensen ialt 5 Lægeigler i den ene af dammene. 

2. 6. 1 958 fangede jeg selv på kort tid 15 eksemplarer i samme og to nædiggende 
damme. Ejeren af markerne med dammene, Anton Haugaard, f. 1872, fortalte mig 
i juni 1958, at igleme i hvert fald havde været der konstant de sidste 70 år, og både 
han og hans moder havde bmgt dem til at suge blod. 

4. »Rem Mose<< umiddelbart S for Hem, 6 km SØ for Mariager. 
I denne dam fandt Hj. Ussing, Randers, Lægeiglen i 1 927, og folk fra egnen for

talte, »hvodedes deres Forældre fangede »Biodigler<< for at sælge dem inde i Ran
ders på Apotheket eller selv benytte dem<< (Ussing 1 929, p. 205). Ved et besøg på 
s tedet 2. 6. 1 958 fandt jeg vandet en del forurenet, og vandstanden var vist sæn
ket; men det lykkedes hurtigt at konstatere 3 Lægeigler. 

5. »Følmose<< V for Langkastrup, 11 km Ø for Randers. 
I december 1958 fortalte Anton Rasmussen, Lindum, mig, at han som 10-12 årig 

(f. 1867 - altså ca. 1877-79) havde været med til at fange Lægeigler i »Følmosen<< 
og sælge dem på apoteket i Randers. 

6. »Faurskov Sø<<, skovsø 2,5 km V for Hadsten Stb., 15 km S for Randers. 
Ifølge oplysning fra lektor Edwin NØTgaard (in litt.) skulle der være Lægeigle i 

»Faurskov Sø«. 11 .  8. 1958 besøgte jeg stedet og fangede 2 eksemplarer. 

7. Arhus, uden nøjagtigere stedsangivelse. 
Tauher (1879, p. 61). 

8. Kolding, uden nøjagtigere stedsangivelse. 
Tauher (1879, p. 61). 

Fyn: 
9. Brenderup, Vends herred, Odense amt. 

»Igler var meget almindelige i mergelgrave, brugtes til at suge blod ud på syge.<< 
Optegnelse i UfF. 

Sjælland: 
10. Bøgeholm Sø, 5 km NV for Helsingør. 

Boisen Bennike (1943, p. 85). På Zoologisk Museum, København, findes eksem
plarer samlet der, maj 1943. 

11 .  »ved Frederiksborg<<, uden nøjagtigm·e stedsangivelse. 
Tauher (1879, p. 61). 

12. » Tørkeris Sø<<, 3 km SSØ for Hillerød. 
Boisen Bennike (1 943, p. 85). 
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Fig. l. 
Lægeiglens 
udbredelse. 

13. »Donse Storedam«, 7 km SØ for Hillerød. 

O F1.1ndlørUlO 

• Fund eher 1'1)0 

()Fund bidt før og tfler 19)0 

� Angiveher Ir� f11r 1700 

1- M!illg fortkomn før 1700 

D Iglepuk 

Boisen Bennike (1943, p. 85). 19. 8. 1958 fangede jeg selv l eksemplar der. 

14. Jægersborg Dyrehave, 11 km N for København (Stokkerup Dam, Det flade 
Vandhul, Fuglesangssø). 

Boisen Bennike (1943, p. 85). De ældste eksemplarer på Zoologisk Museum, Kø
benhavn, af Lægeigler taget i Dyrehaven, er 2 eksemplarer fra Fuglesangssø 22. 4. 
1901. I 1955 så jeg selv Lægeigle i Fuglesangssø. 

15. »Omegnen af København«, uden nøjagtigere stedsangivelse. 
Tauher (1879, p. 61). 

16. Dam ved Kårup Skov, Ordrup Næs (Orenæs), 21 km SV for Nykøbing S. 
Wesenberg Lund (1937, p. 381), Boisen Bennike (1943, p. 85). 

17. Helsinge sogn, Løve herred, Holbæk amt. 
»Mange havde en god Fortjeneste ved at fange Igler og sælge dem. Man gik 

ba1·benet ud i Kær el. Vandinger og lod Iglerne bide sig fast paa Benene.« Opteg
nelse i DF. 

18. Sorø, uden nøjagtigere stedsangivelse. 
Tauher (1879, p. 61) .  

19. Ulstrup, Terslev sogn, Ringsted herred. 
»l Vandhuller var der Vandkalve og Igler. Somme Steder var der Blodigler; men 

ellers var det mest de sorte Hesteigler. Der var et Par Folk, som fangede Blodigler 
og tjente godt paa dem. De tog hver en Stol med sig, trak Strømperne af, gik lidt 
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ud i Vandet og satte sig paa Stolen med Benene i Vandet. Naar Iglerne saa bed sig 
fast paa Benet, tog de dem og lagde dem i en Krukke med Vand; de blev siden 
solgt paa Apoteket.<< Ingvor Ingvorsens Fortællinger om gammelt sjællandsk Bon
deliv ved Hemik Ussing, 1918, p. 18. I. Ingvorsen er født 1845. 

20. »Steensby Sø<<, 8 km SØ for Vordingborg. 
Tauher (1879, p. 61). 

Møn: 
21. 

»De vandfyldte Tørvegrave husede forskellige Slags Fisk og Stribeigler.<< Ud
sluift i UfF af breve i DF mærket »DFS 1906/l  Breve til Johanne Olsen, Møn<<. 

Falste1·: 
22. Nordfalster. 

»Til Helbredelsesmidlerne hørte ogsaa - - Igler. - - men boede man ikke nær 
Vand, hvor disse smaa Blodsugere fandtes, maatte man selvfølgelig se at skaffe sig 
dem paa anden Vis. Flere ældre Koner plejede at trække sig barbenede og soppe 
ud i Vandet og der lade Igleme bide sig fast paa Benene. - - Nogle drev det som 
en hel Forretning og solgte de fangne Smaadyr til Apotekere og andre Lyst
havende.<< Helene Strange: I Mødrenes Spor. Nordfalsterske Kvinders Arbejde 
gennem halvandet hundrede Aar, 1945, p. 189. 

23. Fribrødreaa SV for Stubbekøbing. 
Fra rentier Otto Pedersen, Horbelev, har jeg modtaget følgende oplysning (in 

litt.). »l Aarene omla·ing 1890 har jeg været med til at fange Lægeigler i det Vand
løb, som fra Tvede Sø ved Liselund gaar gennem Gaasesøen og videre gennem 
Fribrødredalen til Stamperenden ved Stubbekøbing, dog har jeg kun set den vest 
for Landevejen mod Liselund. << Iglerne blev købt af lederen af oprensningsarbejde 
i åen og solgt til apoteker Redelin i Stubbekøbing for 7 øre stykket. 

Lolland: 
24. »Fuglsangsmarken<<, 8 km NNØ for Nysted. 

» - - Han læ1·te mig at fange Iglinger nede i Fuglsangsmarken. - - Han fangede 
2-3 Stykker af de brunstribede, for dem skulle det være - - . Optegnelse i DF. 
Meddeler Rasmus Nielsen, Flintinge, f. o. 1846, optegnet 1926. 

25. Sø S for Pederstrup, 10 km NØ for Nakskov. 
Arne Larsen (1957) angiver i en liste p. 45 over antallet af lokaliteter for Læge

igle i de forskellige landsdele en lokalitet på Lolland. Denne angivelse skyldes 
oplysning fra overlærer F.  H. Møller, Nykøbing F., der velvilligst har meddelt 
mig, at han omkring 1900 fangede en Lægeigle i søen syd for Pederstrup og i de 
følgende år så Lægeigle i søen, men ikke ret ofte og kun i få år. 26. 5. 1959 søgte 
jeg den selv forgæves der. 

Bornholm: 
26. 

Fra den udførlige behandling af Lægeiglens forekomst på Bomholm af Ame 
Larsen (1957) citeres listen over lokaliteter. »l) Hammermmådet (Mølledammen 
ved Hammershus, Ankermyr, Hammersholmmose (nu afvandet), Norskedam og 
Hestehaven i Olsker). 2) Rø Plantage (Larskirkedam, Donnermyr, Tyvemyr, Dam
gaardsmyr samt flere unavngivne, mindre huller). 3) Almindingen (Svinemose, 
Bastemose, Stakkelemose, Iglemose, Baremose, Rundemose, Tvillingehulleme, 
Aaremyr, Gamlemose og Ravnekjær). Udenfor disse områder findes den på tre ret 
isolerede steder: Ølene, eng vest for Skovgaard i Vestermarie og klitdam ved 
Brogaard i Poulsker.« Ang. forekomsten i ældre tid står p. 49: »det berettes da 
også, at bomholmere i gamle dage >>gik op i lyngen« for at fange igler til at sætte 
på deres tandbylder<<. 
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Følgende tre optegnelser fra kartoteket i UfF, de to første under 
»Igler« og den sidste under »Stribeigle« ,  er for ufuldstændige til at 
man kan slutte noget af dem vedrørende Lægeiglens udbredelse; 
men også disse optegnelser viser, at folk var kendt med den. 

Optegnelse fra Simmerbølle, Langeland: »man fangede dem i 
Kær« .  

Optegnelse fra Skelby, Falster: »Hesteigler var de almindeligste. 
Blodigler fandtes vist ude i Birkemosen« .  

Optegnelse fra Magleby, Møn: »man havde dem ogsaa (udh. af 
forfat. )  paa Apoteket i gamle Dage« .  

Ligeledes for ufuldstændig er  en beretning af Christine Reimer i 
Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde, 1910. >>Enkelte opbevarede Igler 
i Kærvand. Det var af stor Vigtighed at skifte dette Vand nøjagtigt; 
thi forsømtes dette, døde Vejrprofeterne. Ja, de havde en dobbelt 
Mission. Foruden at de var et troværdigt Barometer, havde man i 
Blodigler tillige et almindeligt Lægemiddel ved Haanden. I Sygdoms
tilfælde laantes de villigt ud til Nabolaget. «  

Størstedelen af  ovenstående vidnesbyrd om Lægeiglens forekomst 
i Danmark skriver sig fra de sidste hundred år; men den omtales 
endnu tidligere i litteraturen, blot uden angivelse af lokalitet. 

Pontoppidan (1763) og O. F. Miiller (1774 og 1776) nævner Læge
iglen, og Wedel (1794, p. 302-303) omtaler i sine Samlinger om Ager
dyrkning og Landvæsen omhyggeligt dens anvendelse til åreladning. 
Wedel, der var præst i Everdrup nordvest for Præstø, skriver bl. a. 
p. 302: »Enhver Landmand kan forskaffe sig disse Igler, og derved 
giøre meget sikkrere Slutninger til Veirets Forandringer end ved Ba
rometeret; - - Blodigler opholde sig i Moser og Moradser, og kan 
lettelig fanges; naar man kun udkaster et Stykke Linnet med noget 
Blod paa. « Wedels afsnit om igler fra 1794 gentages næsten uændret 
i hans Bonde-Practica fra 1821,  dog er her indføjet, at apotekerne 
stedse skal have dem. Wedels arbejder blev stærkt kritiserede af sam
tiden og hans varseltagninger betegnet som »barbarisk overtro« .  En 
ukritisk afskrivning var også hyppig på den tid, men intet tyder dog 
på, at den refererede udtalelse om Lægeiglens forekomst ikke er 
gyldig. I skriftet fra 1821 nævner Wedel, at han selv har haft igler 
stående i fire år og iagttaget dem. Nogen større overensstemmelse 
mellem Wedels angivelser, forskellige folkloristiske optegnelser og 
mine egne iagttagelser over iglernes opførsel under forskellige vejr
forhold har det ikke været muligt at finde. 

Det er ikke muligt at sige, hvor almindelig Lægeiglen har været her 
i 1700-tallet; Schades og Wedels angivelser tyder på, at den ikke har 
været sjælden omkring 1800. I 1800-tallet synes den at have været 
almindelig i Østjylland og på Øerne, selvom litteraturangivelserne og 
mundtlige oplysninger, jeg har fået, giver indtryk af, at det oftest kun 
var en enkelt eller nogle få vandsamlinger på en egn, der husede 
iglen. I 1879 skriver Tauber om Lægeiglen: »Forekommer spredt saa 
vidt jeg ved, i de fleste Egne af Landet«. Efter 1900 kunne det se ud 
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til, at der har været stærk tilbagegang, men det er dog ikke sikkert. 
Wesenberg-Lund (1937, p. 380-381) skriver: »Her i Landet er Læge
iglen nu vist nok ret sjælden; jeg har dog fundet den adskillige Gange. 
- Hvorvidt den har været almindelig tidligere, - - faar staa hen.« 
Bidragende til at give det indtryk, at Lægeiglen er gået tilbage, har 
sikkert været, at arten efterhånden helt har mistet folks interesse og 
ikke mere er samtaleemne. Lægeiglen er ikke almindelig i Danmark 
nu, men næppe heller ligefrem sjælden. Vandsamlinger egnede for 
den synes stadig ret talrige og ofte er de af en type, der er upåagtede 
af zoologer, så en søgen efter iglen ville uden tvivl kunne bringe en 
del nye lokaliteter. 

En årsag til tilbagegang har man søgt i udtørringen og » friserin
gen« af lavvandede markdamme og gadekær, der ved siden af de 
lavvandede skovsøer er artens hovedbiotoper. Dette århundredes 
atlantisering af vort klima kan også vel tænkes at have haft betydning. 
Lægeiglen befinder sig i Danmark ved nordvestgrænsen for sin ud
bredelse, og den synes at kræve en høj sommertemperatur. Måske skal 
det ses i forbindelse hermed, at den er særlig talrig på Bornholm. 
Forselius skriver (in litt . ) :  »Det skall påpekas, att forekornstema i Upp
land aro gynnade av grunda vatten, som snabbt varmas upp och ofta 
ligga endast någon km från havet, att marken ar rik på kalkmoran, 
att den ofta forekommer tillsammans med atlig groda (forma les
sonae) samt att mycket gynnsamma mikroklimatiska forehåBanden 
råda på de upplandska kustlokalerna.« Vil man lede efter Lægeigler, 
er det også det bedste at vælge en varm solskinsdag dertil, så er de 
mest aktive. Går man ud i vandet på et sted, hvor kreaturerne plejer 
at komme, eller hvor dyr kommer for at drikke, og bevæger sig lidt 
rundt. vil iglerne, hvis der da er nogle, snart komme svømmende og 
sætte sig på gummistøvlerne. Bare ben er unødvendigt, da det er be
vægelserne i vandet, der virker tiltrækkende. Løfter man gummi
støvlen med iglen op over vandet, lader iglen sig snart falde, mens 
den mindre villigt slipper, så længe støvlen er under vand, m en 
kryber søgende om. Angribes et kreatur, slipper iglen oftest, hvis 
kreaturet går på land, inden den har fået bidt sig rigtig fast, men har 
iglen først sat kæberne i, så følger den med og løber risikoen for at 
blive h·ansporteret bort fra vandet. løvrigt er iglernes aktivitet også 
afhængig af, hvor sultne de er. 

Lægeiglens borgerret i Danmark er ofte blevet betvivlet, sidst af 
Boisen Bennike (1943, p. 87), der skriver: »It may be supposed that it 
has been imported, and i t has not yet succeeded in being carried about 
very far.« Arne Larsen (1957, p. 49) skriver dog:  »Det er sandsynligt, 
at Lægeiglen er spontan (oprindelig vild) på Bornholm. Beviset for 
spontanitet mangler dog endnu, men kan tænkes gennemført ved at 
påvise rester af iglens hornkæber eller dele af dens hornagtige ægge
kokon i bornholmske tørv.« Forselius (1952, p. 76-79) antager for Sve
riges vedkommende, at den er oprindelig der. 

Brugen af Lægeiglen har været kendt i over 2000 år, og anvendel-
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sen af den i Danmark går sikkert også meget langt tilbage i tiden. 
Det er imidlertid et spørgsmål, om Lægeiglen ikke indtil omkring 
1820 blot har været anvendt lokalt, d. v. s. uden at blive transporteret 
og forhandlet, og altså således at dens anvendelse har været uden 
betydning for artens spredning. Først omkring 1820 startede nemlig 
den velkendte masseanvendelse af Lægeigler, der nåede sin kulmi
nation inden midten af 1800-tallet og ebbede ud inden århundred
skiftet, uden at anvendelsen dog helt ophørte. Der er ingen tvivl om, 
at denne kolossale brug af Lægeigler op mod midten af forrige år
hundrede kom til at påvirke iglens udbredelse i store dele af Europa 
og sikkert også i Danmark, dels ved at den blev udryddet nogle steder, 
dels ved at den frivilligt eller ufrivilligt blev sluppet ud andre steder. 
Allerede før den tid fandtes imidlertid Lægeiglen i Danmark, og 
dette i forbindelse med, at den forekommer her nu, ca. 50 år efter at 
den er gået af brug som lægemiddel, og populationen derfor har haft 
nogen tid til at nå et naturligt niveau, tyder på, at en eventuel indfør
sel i hvert fald ikke er af nyere dato, og at Lægeiglen er i stand til at 
leve her. Spørgsmålet, hvorvidt den så oprindelig er indført, kan 
næppe løses på anden måde end ved subfossilfund, som ovenfor 
nævnt. For Sveriges vedkommende anfører Forselius (1952, p. 78), at 
flere af fundstederne ligger så langt fra menneskelig bebyggelse, at 
man vanskeligt kan se, hvordan der skulle være sket udsætning. Det 
anføres også, at LOfwenskiold gør opmærksom på, at de i midten af 
forrige århundrede til Sverige importerede igler ofte var mere føl
somme for lave temperaturer end de svenske, der åbenbart har været 
tilpasset klimaet. Der findes heller ingen større diskontinuitet i artens 
nuværende udbredelse i Nordvest- og Mellemeuropa, der kunne tages 
som tegn på indførsel i visse områder. Grundene for at betragte Læge
iglen som indført til Danmark og eventuelt andre nord-vesteuropæiske 
lande har været det forhold, at arten i adskillige århundreder - dog 
især i 1800-tallet - har haft medicinsk anvendelse, samt at dens fore
komst indenfor de enkelte lande muligvis er noget pletvis, og at der 
muligvis har været en tilbagegang i de sidste hundrede år, samtidig 
med en aftagen i anvendelsen af Lægeiglen. 

Lægeiglens tidligere o� nuværende udbredelse i mange lande er 
forbavsende dårligt kendt. Et forhold der har givet diskussionen om 
oprindelig forekomst eller indførsel et usikkert grundlag. I dette år
hundrede er Lægeiglen i Nordeuropa fundet i Sverige (hovedsagelig i 
landskaberne Skåne, Oland, Gotland og Uppland samt ifølge oplys
ning fra Forselius (in litt . )  Varmland), i Finland og Randstaterne (ang. 
udbredelse i Fennoskandien og Estland se Forselius (1952)), i Polen, 
Tyskland (Hecht 1929; Zick 1931), Holland (Dresscher og Engel 
1947) og i England (Mann 1955). 

Det var i høj grad ønskeligt at få de mange huller i vor viden om 
denne også kulturhistorisk interessante art udfyldt, og forfatteren 
modtager gerne oplysninger om så\'el nyere som ældre fund fra 
Danmark. 
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Summary 

The occurence of the medicinal leech (Hirudo medieinalis L.) in Denmark 

An investigation on the occurence of Hirudo medieinalis L. in Denmark has 
been undertaken, mainly on the basis of zoological and folkloristic literature. All 
Joealities known are Iisted on p. 26-28, and each is provided with a number refer
ring to the map p. 27. It is discussed whether the medicinal leech may be 
supposed to have been imported, but not much evidence has been found to that. 
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Noter om dansk flora og vegetation 12-16 

Af Alfred Hansen 
(Botanisk Museum, København) 

og Anfred Pedersen 
(Vordingborg) 

With ao English Summary 

12. Nogle græsser, der er trafikspredt over vore grænsestationer 

En omtale af trafikspredte planter ved jernbanerne er for Sveriges 
vedkommende givet af Almquist (1957), for Danmark af Wiinstedt 
(1940) og A. Pedersen (1955), for det nordlige Østtyskland af Matthies 
(1925) og Passarge (1957) .  

I Danmark kan en hel del flerårige græsser, der i Europa ellers har 
sydlig udbredelse, takke de sydvendte skræntlokaliteter ved jernba
nerne for en yderligere udbredelse nordover, idet de - tilkommet ved 
besåningen af skrænterne med urent græsfrø - har kunnet brede sig 
langs de gunstige lokaliteter. Dette gælder i første række Draphavre 
(Arrhenatherum elatius), Bakke-svingel (Festu.ca trachyphylla), den 
tuede form af Rød svingel (Festuca rubra var. commutata), Stakløs 
hejre (Bm1nus inermis), Opret hejre (Bromu.s erectus) og Smalbladet 
rapgræs (Poa angustifolia). Disse planter er imidlertid ikke trafik
spredte; de forekommer ikke på sand- og grusarealerne mellem skin
nerne, hvor renholdelsen begunstiger et samfund af enårige planter 
med hurtig og rigelig frøsætning og med frugter eller frø, som ofte i 
særlig grad er egnet til trafikspredning, og som derfor som en slags 
kompensation mod den ihærdige bekæmpelse stadig er i stand til at 
blive tilført med banevogne og gods. Et par flerårige græsser som 
Fladstrået rapgræs (Poa compressa) og Poa pratensis ssp. u.berrima 
hører sandsynligvis til denne sidste kategori, men de må på grund af 
brugen af skuffejern til renholdelsen tage til takke med voksesteder i 
stationsarealets periferi. 

De vinterannuelle græsser Tag-hejre (Bromus tectomm), Gold hejre 
(Bromu.s sterilis), Bmmus madritensis (fundet på baneterræn i Taa
strup 1959, i Grenaa og Rudkøbing 1955), Ager-hejre (Bm1nus arven
sis), Blød hejre (Bmmus mollis), Småakset hejre (Bmnms lepidu.s), 
Tidlig dværgbunke ( Aim praecox) og Stor væselhale (Vulpia myurus), 
denne sidste fundet på baneterræn i Højer 1957 og Fredericia 1959, 
har frugtsætning først på sommeren, medens de sommerannuelle 
græsser Liden fingeraks (Digitaria ischaemwn), Blodhirse (Digitaria 
sangu.inalis), Grøn skærmaks (Setaria viridis) og Liden kærligheds-

For oplysninger om fund af flere af de i artikleme omtalte planter bringer vi læ
reme S. M. Rasmussen, Roskilde, E .  Larsen, Ringsted, L. Ingerslev, Nykøbing F. ,  
H. Skovgaard Christensen, Aalborg, inspektør G. Dybkjær, Nykøbing F. ,  og 
adjunkt J. Aarup, Odense, vor bedste tak. 
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græs (Eragrostis pooides) først når til blomstring i august-september 
og i Danmark-Sydsverige har deres nordgrænse for evnen til moden 
frugtsætning og dermed også nordgrænsen for muligheden for natura
liserede forekomster, idet det bemærkes, at en plante regnes for at 
have en naturaliseret forekomst, hvis den har været i stand til at 
sprede sig til spontane eller kulturbegunstigede samfund ud fra det 
sted, hvortil den tilfældigt er indslæbt. Disse sidstnævnte planters 
forekomst ved jernbanerne har på grund af deres sene udvikling hidtil 
i nogen grad været overset, hvorfor de her behandles særskilt, især da 
der med tydelighed er konstateret en trafikspredning med jernbanen 
over vore tre sydlige grænsestationer: Gedser, Padborg og Tønder. 
For alle fire gælder det, at det drejer sig om varmekrævende, sydligt 
udbredte græsser i Europa, der er på vandring nordpå langs jernba
nerne, hvor de nyder godt af det sommervarme sand ved stationerne, 
hvor de egentlig er begunstiget af renholdelsen, der giver de over
levende individer bedre konkurrencevilkår, jvf. vilkårene på veldyr
kede, sandede marker. De dræbes ikke ved hormonsprøjtning, men 
nok ved behandling med natriumklorat, der dog ikke så meget mere 
anvendes ved danske stationer. De når deres bedste vegetative udfol
delse på vindbeskyttede steder ved foden af sydvendte bygninger, 
langs perronkanter og jernbaneskinner, idet de her nyder godt af 
reflektionsstrålingen. 

Setm·ia Di1'idis (L.) PB. (kort, fig. l) er den af de fire planter, der når 
længst nordpå, idet den med naturaliserede forekomster når Mellem
sverige. Nord herfor kendes kun tilfældige, ikke-naturaliserede fund, 
indbefattet nogle få fund i Sydnorge. Efter Almquist ( 1957) er den i 
Sverige især kendt fra stationspladser i Blekinge og i Kalmarområdet, 
der hører til den sommervarmeste del af landet. Fra de Britiske Øer 
angiver Clapham et al. (1958) den som tilfældig indslæbt til ruderater 
og havnebyer. Hverken Christiansen (1953) eller Matthies (1925) 
nævner jernbaneforekomster fra henholdsvis Sydslesvig-Holsten og 
Mecklenburg. Den fremhæves dog som en typisk jernbaneplante fra 
Ungarn (Timar 1955) og fra Brandenburg (Passarge 1957). Remmel 
(1958) omtaler den fra jernbanestationen i Tartu, Estland. Jessen & 
Lind (1922/23) anser den for at være arkæofyt i Danmark, oprindelig 
indslæbt med korn, senere også med kløver- og græsfrø. Den findes 
nu hist og her på øerne og i Østjylland, mest på velbehandlet kultur
jord, især i kartoffelmarker og på have- og gartnerjord, men også på 
ruderater. I kommarker har den særlig naturaliseret sig på let sand
bund, hvor kornet står tyndt, og hvor den især bliver fremtrædende 
efter indhøstningen af kornet, en del steder sammen med Digitm·ia 
ischaemum. 

På kortet angiver helskravering t. alm.-forekomst i et område gen
nem Midtsjælland fra Vordingborg over Næstved-Sorø-egnen til Sejrø 
Bugt, hvor den findes på marker i åsstrøgene og på morænesand. Her
til kommer de bakkede egne i Sydvestfyn. Den brudte skravering an
giver, at forekomsten må karakteriseres som hh. I Jylland og på Lol-
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Fig. l. Setaria. viridis' udbre
delse i Danmark. Skraveringen 
angiver en »Hist og her<< eller 
»Tem. alm. <<-forekomst, de ud
fyldte ringe er fund på jem
baneteiTæn. 
The distribution of Setaria. viridis within 
Denmark. Tbe broken lines menn: The 
distribution is chnracterized as •Here 
and there• or aRnther common•. Dark 
dots men n: Finds from railway station 
arens. 

land er den efter de foreliggende oplysninger sjælden. De udfyldte 
prikker viser fund på jernbaneterræn, fugleøjeprikkerne fund ha 
andre lokaliteter; dette gælder iøvrigt for alle 4 kort over jernbane
planterne. Forekomsten ved jernbanerne kan især for Setm·ia. viridis' 
vedkommende udmærket skyldes spredning fra de omgivende marker. 
Men der er dog næppe tvivl om, at dens frugter desuden også kan 
føres med togstammer ha station til station og således på påfaldende 
vis komme til at vokse ved en række efter hinanden følgende stationer. 
Det synes i særlig grad at være tilfældet på Gedser-ruten, hvor den er 
konstateret ved de fleste stationer mellem Gedser og Ringsted. En 
lignende spredning er sandsynligvis også i gang fra Odense, ved jern
banen mellem Nyborg og Svendborg, ved den nu nedlagte Grenaa
Ryomgaard-bane samt på Randers-egnen. løvrigt kendes endnu kun 
få jernbanefund, hvilket i dette tilfælde nok skyldes mangel på oplys
ninger. På jernbaneterræn findes Setm·ia. viridis i en lille, men rigeligt 
fruktificerende form, ganske som det er tilfældet på sandede stub
marker. 

Digitm·ia. ischa.em;U1n (Schreb. )  M iihl. (kort, fig. 2) har ligesom Se
ta.ria. viridis naturaliseret sig på kulturbund i Danmark før dens optræ
den ved jernbanerne. Den stemmer ganske overens med denne med 
hensyn til valg af lokaliteter, men som en overvejende mediterran 
plante er hovedudbredelsen i Europa dog mere sydlig, iøvrigt er den 
næsten kosmopolit. I Skandinavien er den kun stationær i Skåne, Ble
kinge og Halland, idet den nord herfor er tilfældig indslæbt til nogle 
få havnebyer indtil Oslo Fjord. Almquist (1957) har især fundet jern
baneforekomster i det sydlige Halland. På de Britiske Øer er den 
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Fig. 2. Digitaria. ischaemum's 
udbredelse i Danmark De ud
fyldte ringe angiver fund på 
jernbaneterræn de øvrige andTe 
naturaliserede fund. 
The distribution of Digilaria ischaemum 
within Den mark. Dark dots mcan: Finds 
from railwny station areaa, others: N a� 
turalized flods. 

naturaliseret på sandede marker nogle få steder i Sydengland og iøv
rigt tilfældigt indslæbt. Christiansen (1953) angiver den som »ikke 
sj .« i Holstens geestegne og som sj. i Sydslesvig, men der omtales ikke 
fund ved jernbaner. En spedalundersøgelse over jernbanefloraen i 
Sydslesvig-Holsten ville iøvrigt være ønskelig, idet området sandsyn
ligvis vil vise sig at være opmarchbasis for flere af vore jyske jern
baneplanter. Digitaria ischaentum omtales heller ikke som jernbane
plante hos Matthies (1925), men nok hos Passarge (1957) fra Branden
burg og hos Regi fra Sydtyskland. Efter Wiinstedt (1940) er den 
oprindelig indslæbt til Danmark med græsfrø til markerne med første 
fund 1845. Særlig hyppig er den på Nordfalster og i de sandede 
bakkeegne i Sydvestfyn, medens der kun kendes et fund i Jylland n. f. 
linien Esbjerg-Aabenraa. Den ses mest i eftersommeren som fuldt ud 
naturaliseret i stubmarker på morænesand og subglacialt smelte
vandssand eller i grusgrave. Havneforekomster kendes fra Odense, 
Helsingør, Aabenraa og København. Ved jernbanerne er den trafik
spredt over Tønder-ruten med følgende data: 

Tønder St. 1949 (S. M. Rasmussen), Visby St. 1949 (S. M. Rasmussen), Bredebro 
St. 1935 (K. Wiinstedt, J .Lindhard), 1936 (S. M. Rasmussen), 1947 (L. Ingerslev), 
1958 (A. H.), Skærbæk St. 1959 (forf.), Brøns St. 1959 (forf.) ,  Gredstedbro St. 1959 
(forf. ) .  På Padborg-ruten er den samlet følgende steder: Padborg St. 1953 (A. P.) ,  
Faarhus St. 1938 (S. M. Rasmussen), Bajstrup St. 1938, 1949 (S. M. Rasmussen). 
Den bør eftersøges ved stationerne fra Tinglev og nordpå. 

På Gedser-ruten er den nu kendt fra følgende fund: 
Gedser St. 1939 (S. M. Rasmussen), 1957 (E. Larsen), fra Nykøbing St. 1959 

(forf.), fra Masnedsund gl. St. 1951 (S. M. Rasmussen), fra Vordingborg St. 1959 
(forf. ) og fra Lov St. 1959 (forf.). 
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A. Hansen fot. 
Fig. 3. Digitaria. sangtd.naZis ssp. pectiniformis på Gedser St. 
Digilaria sanguinalis ssp. pectiniformis at the railwuy station of Gedser, 
Soutb Denmnrk. 

Digitm·ia sanguinaZ-is (L.) Scop. (fig. 3) er kosmopolitisk udbredt i 
de varme egne med særlig stor udbredelse i Middelhavsområdet. Den 
kendes mest fra kalkfattige egne og omtales hos Regi (1935) som »ein 
lilstiges Unkraut<< indtil Nordtyskland. Aseherson (1895) nævner den 
i Brandenburg som hyppigst i haver, sjældnere på marker, og Preuss 
(1928) angiver den som ikke-naturaliseret fra Osnabriick-egnen. Efter 
Aseherson (1 .  c.) og Rakete (1917) er Blodhirse blevet dyrket som 
kornart siden 1500-tallet i Sydøst-Tyskland, Bohmen, Østrig, Ungarn 
og Jugoslavien, især i de slaviske områder. Den blev dengang kaldt 
»Manna<<, sml. Glyceria. flttitans (Manna-sødgræs), der også blev ind
høstet. Nu er den næppe længere kulturplante, men til henimod år
hundredskiftet dyrkedes den endnu på hedejord ved Gorlitz i Ober
lausitz og i det nærliggende Schlesien. Den anvendtes også som foder
græs, således endnu i vore dage i Nordamerika. 

I de nordiske lande er den ikke blevet betragtet som en naturali
seret plante, idet de få fund i Finland, Sydsverige og Sydnorge samt 
på de Britiske Øer er fra havneruderater og lossepladser; i nogle til
fælde angivet indslæbt med fåreuld. Hylancler (1953) omtaler dog et 
stationært markfund fra Skåne, hvor den har holdt sig gennem en 
længere årrække, jvf. Clapham et al. (1958). Jernbanefund fra de 
ovennævnte områder er kun set fra Harzen (Regi 1935) og fra Ungarn 
(Timår 1955). 

Efter Henrard (1950) deles D. sanguina.lis i en række underarter, 
hvoraf ssp. sanguinaZis (syn. : spp. vu.lgaris (Schrad.) Henr. )  og ssp. 
pect-iniformis Henr. (syn. : var. cilia.re Doell.; Panicu.m cilia.re A. & G. 
non Retz.) er kendt fra Danmark. Sidstnævnte kendes let fra ssp. san-
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Fig. 4. Digita.ria sangui.nalis' ud
bredelse i Danmark. De udfyldte 
ringe angiver naturaliserede fo
rekomster på jernbaneterræn 
(ssp. pecti.ni.formis), de andre 
ikke-naturaliserede forekomster 
(ssp. sanguinaUs). 
The distribution o f Digilaria sanguinalis 
withio Denmark. Dark dot s menu: Na
turnlizcd finds from railway station arens 
(ssp. pectiniformis}, others: Non-natura
lized finds (asp. sauguirwlis). 

guinaZis ved at have to rækker af lange, stive, hvide eller gulbrune 
børster på nedre inderavne. 

Ud fra en gennemgang af det tilgængelige herbariemateriale viser 
det sig, at de to underarter her i landet ikke forekommer på de samme 
lokaliteter. Af ssp. sanguinaZis kendes 2 fund fra 1800-tallet, første 
fund 1852 i have ved Frederiksdal. I det hele taget er de fleste fund 
fra haver, hvortil den øjensynligt er indslæbt med havefrø. I gart
nerier trives den bedst i drivhuse. En del forekomster er fra losse
pladser og stammer - ifølge L. Ingerslev - i  nogle tilfælde fra frugter, 
der er kommet med affald fra fuglebure. Kring (1952) nævner 4 fund 
af planten fra varmegivende gødningsbunker på Lolland-Falster. Da 
den også er set ved hønsegårde og på ruderater ved en række havne 
(København, Aarhus, Esbjerg, Vejle, Hobro, Graasten, Nakskov, Saks
købing, Bandholm, Odense, Korsør og Aalborg) indslæbes den sand
synligvis med korn. Til Pedersborg ved Sorø er den indslæbt med 
kork (1953, 1957, Egede Jensen). Ssp. sanguinaZis er ikke påvist på 
danske marker og kan bortset fra et par fund ved jernbanerne (Ged
ser : 1949, 1955, 1959, S .  M. Rasmussen og forf.; Eskildstrup : 1959, 
forf.; Orehoved: 1952, S .  M. Rasmussen) ikke betragtes som natura
liseret her i landet, idet forekomsten formentlig er afhængig af stadig 
indslæbning, da den sandsynligvis kun i varme eftersomre er i stand 
til at sætte moden frugt. - Anderledes er det med ssp. pecUnifonnis, 
der hos Regi (1935) ellers angives at have en mere sydlig udbredelse 
i Tyskland, og i Nordtyskland angives at være sjældnere end ssp. 
sanguinalis. Bortset fra et ældre fund ved Snekkersten (1864, Hei
berg) er ssp. pectinifonnis i Danmark hidtil kun kendt fra jernbane-
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lokaliteter (kort, fig. 4),  hvor den i særlig grad har bredt sig langs 
Gedser-ruten og nu i 1959 når helt til Glumsø mell. Næstved og Ring
sted. Forekomsten her kan ikke hidrøre fra omgivelserne, hvorfra den 
slet ikke kendes, men således bevisligt udelukkende fra trafikspred
ning med toget. Spredningen begunstiges muligvis af avnebørsterne, 
der kan være årsag til, at vinden eller luftsuget fra togene nemmere 
kan føre de lette frugter op på togstammen. Følgende fund af ssp. 
pectinifonnis er konstateret: 

Gedser St. 1940 og 1949 (S. M. Rasmussen), 1959 (forf.); Fiskebæk St. 1959 
(forf.) ;  Væggerløse St. 1959 (forf.) ;  Nykøbing F. St. 1959 (forf.) ;  Tingsted St. 1959 
(forf.) ;  Eskildstrup St. 1949 (S. M. Rasmussen) og 1959 (forf.) ;  Nr. Alslev St .  1938 
(S. M. Rasmussen) og 1959 (forf. ) ;  Masnedsund baneterræn 1951 (Henry Holm); 
Vordingborg St. 1959 (forf.) ;  Klarskov St. 1959 (forf.); Lundby St. 1959 (forf.) ;  
Næstved S t .  1959 (forf.) og  Glumsø S t .  1959 (forf.) .  

Hertil kan føjes et par isolerede jernbanefund af ssp. pectinifonnis: 
Troldhede St. 1949 (S. M. Rasmussen), Taastrup St. 1959 (forf.) og Helsingør St. 

1959 (S. E.  Sandelmann Olsen). Endelig kan det tilføjes, at fund fra Aars St. 1939 
(K. Wiinstedt) og Orehoved St. 1959 (forf.) på grund af uudviklet blomsterstand 
ikke har kunnet henføres til underart, samt at et fund på baneterræn i Odense 
1940 (S. M. Rasmussen) ikke er repræsenteret i herbariet. 

\ 
\ 

J. Lange fot. 
Fig. 5. E ragTOst-is pooides fra Lundby St., sept. 1959. 
Eragroslis pooides. Stalion of Lundby, Soulhero Zealand, sept. 1959. 
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Fig. 6. Udbredelsen af Emgro
stis pooides i Danmark og en del 
af Nordtyskland (efter Henker 
1958 og Christiansen 1953), vi
sende trafikspredningen med 
jernbanerne (udfyldte ringe). De 
andre angivne forekomster er 
ikke-naturaliserede. 
The distribution of Eragrostis pooides 
within Denmark and part of Nortbern 
Germany (according to Henker 195B and 
Christiansen 1953), siwwing tb e dispersal 
of traffic by menns of the rnilways (dark 
dots). Othcr indicated finds are nona 
naturalized ones. 

Emgrostis pooides PB. (syn. : E. minor Host), (fig. 5), er den mest 
varmekrævende af de fire omtalte græsser (Middelhavslandene, Syd
østeuropa, Nære Orient). De meget få svenske og norske forekomster 
ved havnebyer er tilfældigt indslæbt og har ikke været basis for nogen 
spredning. Det samme gælder de hidtidige, danske fund, der med 
undtagelse af en korkindslæbt forekomst ved Pedersborg nær Sorø 
(0. Egede Jensen) alle er knyttet til havnebyers ruderatterræn eller 
til lossepladser i nærheden - første fund er fra 1895. Sandsynligvis er 
planten også indslæbt med korn, hvad et fund ved Hasselø nær Nykø
bing F. på en gødningsbunke bestående af maveindholdet fra slagtede 
kreaturer kunne tyde på (Kring 1952). Fra det Karelske Næs nævnes 
den fra en jernbanestation som ny for det daværende Finland (Fager
stram 1938);  Clapham et al. (1958) nævner den ikke fra de Britiske 
Øer, og Christiansen (1953) har kun et par fund fra Holsten. I Syd
tyskland, Schweiz og Ungarn er den naturaliseret' i kartoffel- og roe
marker og angives som en hyppig og typisk trafikplante, der især er 
udbredt ved jernbanestationer, stedvis tæppedannende (Hegi 1935, 
Timar 1955). I nyeste tid har den derfra samt fra de østeuropæiske 
lande bredt sig nordpå. Således anfører Passarge (1957), at dens nu
værende udbredelse i Brandenburg i det væsentlige skyldes j ern
banerne, og han nævner en række af dens ledsagere, alle kendte, tra
fikspredte jernbaneplanter, hvoriblandt Lepidium ruderale og Diplo
taxis mumlis fremhæves. I Mecklenburg blev det første fund på jern
baneterræn gjort i år 1900 (Matthies 1925); indtil 1936 blev der gjort 
7 nye fund i Stettin-området, og efter Henker (1958) kendes der 26 
jernbanefund fra Mecklenburg-Vorpommern i 1955, se kort, fig. 6. 
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Kornas et. al. (1959) nævner den som en af de hyppigste jernbane
ledsagende planter i Polen, tilkommet i nyere tid. 

Den stærkt tiltagende spredning efter krigen må - efter Henker - ses 
på baggrund af forøgede gods- og troppetransporter østfra. Over 
Rostock-Warnemiinde er planten formentlig med vogne eller gods
trafik kommet til Danmark, hvor den nu spredes med trafikken langs 
Gedser-ruten. Således blev den i 1950 fundet på baneterræn ved 
Masnedsund (L. Ingerslev), i 1959 af forf. ved Nykøbing F. St. og i 
større mængde ved Lundby St. mellem Vordingborg og Næstved. 
Ved Gedser er den ikke iagttaget. Det vil være interessant i de kom
mende år at se, om denne sydlandske art aktivt formår at trænge sig 
videre frem, eller om den stadig må betragtes som ikke-naturaliseret. 

13. Geranium robertianUJn ssp. maritimum Bah. i Danmark 

Stinkende storkenæb (Geranium robe·Jtiamun L.) består i Danmark 
af 2 subspecies, ssp. robe1tiamnn (syn. var. genuinu.m Gren. & Godr.) 
og ssp. mariti1nunt Bab .  (syn. var. rubricaule Hornem.) ,  som vokser 
på vidt forskellige lokaliteter, ssp . robe1tianum i skyggefulde, fugtige 
skove med rigelig læ, og ssp. maritimum på åbne, forblæste, solrige 
og stenede strandvolde. 

Boeher (1947) har i cytologisk, morfologisk og økologisk henseende 
undersøgt dansk materiale af de 2 ssp. og derved fundet, at de ikke 
har forskellige kromosomtal; biologisk set afviger ssp. 11W1'iti1nmn fra 
ssp. robe·1tianmn ved at være sentblomstrende og altid vinterannuel, 
morfologisk set ved at være lav, rigt forgrenet med nedliggende 
stængler, desuden småbladet og med noget mindre blomster. Frug
terne er glatte, medens de hos ssp. robe1t·ianum er svagt dunhårede. 
Hos begge er den røde farve fremtrædende men stærkest hos ssp. 
marit-imum, men farvens styrke er ifølge Boeher i høj grad afhængig 
af de ydre kår. Medens ssp. roberUanmn er knyttet til bøge- og aske
skove, især på våd, blød og nitratrig bund i selskab med Vorterod 
(Ficaria verna), Springbalsamin (hnpatiens noli-tangere) og Lund
fladstjerne (Stellaria nemormn), er ssp. nwritimw1n knyttet til den 
øvre del af stenede strandbredder og strandvolde, særlig på lune 
steder, hvor der er ler eller rådnende tang blandet op i sandet under 
stenene, i selskab med en strandform af Burre-snerre (Galium. sparine 
var. nwrinwm.) og Strand-kamille (Tripleurospennu1n (Matricaria) 
mariUmum). løvrigt henvises der til en udførlig omtale hos Boeher 
( 1. c.) ,  der nævner de 2 ssp. som et interessant eksempel på den store 
forskel i morfologiske og økologiske forhold, der kan være mellem 
2 ssp. af en art. I reglen er der jo jævn overgang i variationen mellem 
2 ssp. 

Om dens forekomst i Danmark anfører Bocher, at den er almindelig 
langs kysterne af den sydlige del af Kattegat, nærmere betegnet 
Sejrøbugten, og langs Storebæltskysterne. På grundlag af de forelig
gende fund i Bot. Mus. og egne optegnelser har vi udarbejdet et kort, 
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Fig. 7. Udbredelsen i Darunark 
af Geranimn robertiamt.m ssp. 
nwrithnmn. 
The distribution o f Geranium robertiaman 
ssp. maritimwn within Denmark. 

fig. 7, der viser, at planten har et anseligt antal findesteder langs 
kysterne af de indre, danske farvande, hvor der er udviklet marint 
forland med stenede strandvolde, endvidere er den t. alm. langs klip
pekysten på Bornholm. Fra Jyllands vestkyst kendes den naturligt 
nok ikke, og ved Limfjordskysterne er den sjælden. Fra Møens nord
kyst kendes hybrider mellem de 2 s sp. (Bi:icher l. c.) ,  og samme forf. 
omtaler stærkt rødfarvede individer af ssp. mbe1tianum fra lysninger 
i skoven på gamle strandvolde på Ulfshale på Møen og fra en sten
sætning ved Præstø Fjord. Lignende stærkt rødfarvede individer har 
vi truffet på ramper og andetsteds på jernbaneterræn. Ssp. mariti
mwm.'s udbredelse strækker sig iøvrigt langs Vesteuropas kyster fra 
Madeira i syd til Norge i nord, ved kysterne af de Britiske Øer, især 
i Sydengland (kort hos Baker 1956), samt ved Østersøkysterne (an
gives mod øst helt til øen Wormsø i Rigabugten (Grontved 1927) og 
fra øen Kassaar ved Dagi:i (Gri:intved 1953)). Udbredelsen er ellers 
utilstrækkeligt kendt. 

14. Naturaliserede kystforekomster af Kamtsjatka-rose 

(Rosa rugosa Thunb.) 

Kamtsjatka-rosen, eller som den også benævnes, Rynket rose, er 
hjemmehørende i kystegne i Østasien fra Kamtsjatka og det okhotske 
Hav til Korea, Nordkina og Japan. Efter Østergaard (1953) blev den 
i Danmark for første gang dyrket i Forsthaven i Charlottenlund 1845 
men blev iøvrigt ikke plantet eller udsået i større udstrækning før 
efter århundredskiftet, da der fra gartnerside blev slået til lyd for 
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Fig. 8. Præliminært kort over 
angivelser af naturaliserede kyst
forekomster af Rosa mgosa. 
Pro"Visionnl map siwwing finds of Rosa 
rugosa on Danish coasts. 

plantning af dmme hårdføre busk på vindblæste steder. Den dyrkes 
nu i haver dels som prydbusk, dels på grund af de store c-vitamin
holdige hyben. Endvidere som foderplante og tilholdssted for udsat 
fuglevildt. Stadsgartnerne har i stigende grad benyttet den til busket
ter, der er nemme at holde fri for ukrudt, og Statsbanerne har -
omend med noget mindre held - benyttet den som læplante ved gen
nemskæringer. Også på de nye autovejes midterrabatter ser man den 
nu plantet. Størst succes har man dog haft med den som sommerhus
plante ved strand og i klit, idet den ganske tydeligt her når sin opti
male udvikling. Herfra har den forvildet sig til strandlokaliteterne, 
og den indgår nu talrige steder som neofyt i spontan strand- og yder
klitvegetation, hvor den ofte ses stærkt fruktificerende og gruppevis 
dannende kraftig kratvegetation i Marehalm-Hjælme-samfund eller 
neden for højestliggende tanglinie på højtliggende strandsand eller 
på de højeste rullestens-strandvolde. I nogle tilfælde er den spredt til 
stranden med haveaffald (frugter, rodskud, se Østergaard 1953), i 
andre tilfælde sandsynligvis spredt endozoisk med fugle (måger, 
fasaner, grønirisk, solsort m. fl. ) .  Mange af forekomsterne har kunnet 
nås af højeste vandstand under stormflod, hvorfor spredningen med 
bølgeslaget langs kysterne og spredningen med havstrømme i de 
senere år har bidraget stærkt til, at naturaliserede forekomster ved de 
danske strande nu ikke længere er en sjældenhed. K. Jessen (1958) 
har påvist, at hybenet på grund af luftindhold mellem de hårede små
frugter og hybenets hårede inderside kan holde sig flydende i flere 
måneder, hvorefter de frigjorte småfrugter, der har luftvæv i frøhuset 
inden for epidermis, er i stand til yderligere at flyde i flere uger. Såvel 
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hyben som småfrugter af næsten alle øvrige kendte rosearter synker 
i modsætning hertil til bunds. 

På kortet, fig. 8, er kun medtaget naturaliserede kystforekomster. 
Kun få af fundangivelserne stammer fra TBU's protokoller og fra 
litteraturen. Oplysningerne fra d. 40, 41  og 39b stammer fra overlærer 
Evald Larsen, Ringsted; de fleste af de øvrige prikker angiver egne 
fund. Der savnes dog oplysninger om fund af planten fra visse egne, 
især på Fyn og i Nordjylland, hvorfor kortet blot skal betragtes som 
foreløbigt. Oplysninger om naturaliserede forekomster bedes sendt 
til Botanisk Museum i København. 

15. Sølv-mælde (Atriplex sabulosa Rouy) i Danmark 

Sølv-mælden, Atriplex sabulosa (syn. A. farinosa Dum. ,  A. arenaria 
Woods og A. mariti?na Grufb.) er en meget markant, men sparsomt 
forekommende dansk Mælde-art, der som en atlantisk art er udbredt 
langs Vest- og Nordvesteuropas kyster (Frankrig, Holland (kort hos 
Sloff 1942), Belgien, Britiske Øer i nord til Shetlandsøerne, Nordvest
tyskland, Vest- og Nordjylland samt Sydnorge og den svenske vest
kyst). Endvidere i St. Lawrence-området. Totaludbredelse, se kort 
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Fig. 9. Atriplex sabulosa's ud
bredelse i Skandinavien og 
Nordvesttyskland med angivelse 
af årstal for første fund. 
Tbe distribution of At.riplex sabulosa 
within Seandinavia und Nortitwestern 
Germany with stntements of the dntes 
for the firs! find. 



S. E. Sandennann Olsen fot. 

Fig. 10. Atriplex sabttlosa på gamle, overføgne tangvolde på Læsø's nordkyst. Mel
lem Atriplex ses Sodaurt (Salsola kali), i baggrunden th. Strand-mælde (Atl'iplex 
li.torale), altsammen nedenfor Elymus-bæltet. 
Isle of Læsø ( Northern coast), below the Elymus-zone. Atriplex sabulosa. on old high wnter drift 
banks. Besides Atriplex Salso/a kali can be seen and to the right behind A. litorale. 

hos Hulten ( 1958). Dens voksesteder er sandet eller gruset forstrand, 
gerne på tangvolde med sandpålejring og på lavere niveau end andre 
Atriplex-arter. 

Første dokumenterede fund her fra landet er fra 1854 (Blaavands
huk), og indtil 1910 var den efter Botanisk Museums herbarium og 
TBU's protokol kendt fra følgende fund ved den jyske vestkyst (kort, 
fig. 9) :  

D. 16: Nissum Strand, 1893. D .  17 : Nymindegab, 1893. D. 27: Blaavandshuk, 
1854, 1862, 1889. Stranden s. f. Blaavand, 1889. Skallingen, 1892, 1909. Langli, 
1896, 1909. Esbjerg, 1895. Stranden s. f. Esbjerg. Fanø: Nordby og den nordvest
lige del, 1893, 1895, 1896. Sønderho og sydvestlige del, 1858, 1896, 1900. Manø, 
1896. V. Vedsted Strand, før 1888. D. 50: Rømø's vest- og østkyst, 1902, 1903, 
1905 1). Stranden ved Højer-Emmerlev, 1896, 1897. Hjerpsted Sh·and, 1888. Baads
bøl og Ballum Strand, 1905. 

Efter århundredskiftet synes planten at være blevet sjælden i oven
nævnte distrikter, og af fund herfra efter 1910 foreligger således kun 
følgende: 

D. 17 : Nymindegab, 1938. D. 27:  Fanø, 1916, 1945-50, nu meget sparsom. Stran
den ved V ejers, 1912. D. 50: Vejkant ved Hjerpsted, tilslæbt fra stranden, 1921. 

K. Wiinstedt har således ikke selv iagttaget planten på Rømø (Wiin
stedt 1946), på Langli er den ikke genfundet hverken af Gabrielsen og 
Iversen (1933) eller af forf., der i 1959 heller ikke fandt den på kyst-

1) Wiinstedt's angivelse (1946, p. 329) med Bargum og Nolte som findere af arten 
på Rømø, henholdsvis 1810 og 1825, beror på en misforståelse. Disse fund er 
gjort på Føhr (se Junge 1913, p. 321). 
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strækningen mellem Emmerlev Klev og Ballum Vesterende. På Skal
lingen er planten heller ikke genfundet (Gabrielsen & Iversen l. c. ) .  

Syd for grænsen er arten kendt fra Vesterhavsøerne Føhr, Amrum, 
Sild og Helgoland, samt fra fastlandskysten ved Husum og ved St. 
Peter·-Ording på Eidersted (Junge 1913, Christiansen 1953), men den 
er også der blevet sjælden og ubestandig. 

Til gengæld er Sølv-mælden i løbet af de sidste 25 år dukket op i 
Vendsyssel - noteret første gang i 1936 - samt på Læsø's nordkyst. 
Den er formentlig i vandring nordpå og under fortsat udbredelse der. 
De nye fund fordeler sig således : 

D. 6: Ved Svinkløv Badehotel, 1945 (T. W. Bocher), Grønnestrand, 1945 (T. W. 
Bocher). Slettestrand, 1956 (Anfr. Pedersen). D. 2 :  Mell. Tornby og Hirtshals, 1936. 
Bækudløb n. f. Lønstrup, 1939. Klosterbækkens udløb, Børglum Klit, 1939 (alle 
Joh. Gliiner). D. l: l km n. f. Tannishus, 1 947 (E. Traustedt). Tværsted Strand, 
1949 (Bot. Foren. Ekskurs.). Strandby, 1958 (E. Traustedt). D. 4 :  Stranden midt
vejs mel!. Frederikshavn og Sæby, 1959 (E. Traustedt). D. 3 :  Bløden Hale, 1948 
(T. W. Bocher). V. f. Østerby Havn, 1948 (T. W. Bocher). Nordstranden, 1953 (H. 
Sk. Chlistensen). Holtimmen, 1957 (E. Traustedt). Horneks Odde, 1958, talrig (Bot. 
Foren. Ekskurs.) .  Stranden mel!. Danzigmand og Syrodde, 1958, tallig (Bot. Foren. 
Ekskurs .). 

Artens nyindvandring til Nordjylland har interessante paralleller på 
den norske sydkyst og på den svenske vestkyst. I Norge var planten 
indtil 1937 kun kendt fra 2 fund ved Oslo Fjord, dels ved Øyra nær 
Frederiksstad (1830' erne og 1904), dels ved Holmestrand (1822, De
gelius 1944). Efter Holmboe (1938), Nordhagen (1940) og Lid (1955) 
er den indslæbt hertil med ballast. I 1937 blev planten imidlertid fun
det i stort tal over en ca. 10 km lang strækning i Tjørvebugten på halv
øen Lista nær Kap Lindesnæs, Norges sydligste punkt (Holmboe 
1938), og siden er yderligere fund kommet til : Klepp og Nærbø, s. f. 
Stavanger (1947, Lid 1950) og Åkra på Karmøy, n. f. Stavanger (1954, 
Lid 1955). Disse nye norske fund hidrører uden tvivl fra en spontan 
nyindvandring. 

I Sverige har arten været kendt som adventivplante fra flere havne
fund i forrige århundrede (Degelius 1944, Hylancler 1954), men i 
1943 blev der fundet et eksemplar på øen Nordkoster i Bohuslan, an
tagelig tilført fra den norske forekomst på Lista (Degelius l. c.), i 1953 
med ca. 100 individer over en ca. 50 m lang sandstrandstrækning ved 
Åsa i Olmevalia Sogn i Halland (Segelberg 1954), samt i 1955 på Get
teron ved Varberg, ligeledes i Halland (ca. 50 individer, Hylmo 1955). 
Der er stor sandsynlighed for, at arten er nyindvandret til alle 3 finde
steder på den svenske vestkyst, og spredningen er formentlig sket ved 
frugter, som er drevet i land sammen med tang (Hylmo l. c. ,  p. 417) .  

16. Skov-fladbælg (Lathyrus silvestris) som vejskrænt

og baneterrænplante 

I den botaniske litteratur anføres almindeligvis som voksesteder for 
Lathyrus silvestris lyse skove og krat, kratklædte bakker og ved gær-
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der. Iagttagelser fra de senere år har imidlertid vist, at denne plante -
om hvis økologiske krav det iøvrigt angives, at den foretrækker åben, 
lys, tør, porøs og varm, ikke for næringsfattig bund (Jessen 1931 ,  p .  
36 )  - rundt om i landet er  vandret ind på  vejkanter og  sydvendte 
dæmninger og gennemskæringer ved veje og jernbaner, hvor den 
netop får de nævnte økologiske krav opfyldt. Desuden ses den nu også 
på åbent, mere roligt stationsterræn, hvor den kan udvikle sig til kæm
peindivider, der ligger udbredt på jordoverfladen i tætte, sammen
filtrede masser. Der er næppe tvivl om, at planten indslæbes til disse 
lokaliteter. 

Et interessant eksempel herpå foreligger fra Egernførde Amt i Syd
slesvig (Jons 1953). Før 1900 var arten i nævnte amt kun kendt fra 5 
fund, men i 1953 fra et stort antal fund. Det har med sikkerhed kunnet 
fastslås, at plantens voksende udbredelse er blevet begunstiget af 
skræntlokaliteten på jernbanelinierne Egernførde-Ovslag, Rendsborg
Slesvig og Egernførde-Kappel, af vejstrækningerne Rendsborg-Egern
førde, Egernførde-nordøstpå langs EgernfØI·de Fjord's nordbred samt 
af Kielerkanalens nordskråning (kort hos Jons l. c. ,  p. 192). Også fra 
andre egne af Slesvig-Holsten foreligger fund fra baneterræn (Chri
stiansen 1953). 

Her i landet kendes efterhånden ikke så få fund af planten fra 
nævnte biotoper. Det kan f. eks. anføres, at den på jernbanestræknin
gen Ringsted-Næstved-Vordingborg-Gedser er fundet på følgende 
stationers område: Vrangstrup (1959), Lov (1959), Orehoved (1959), 
Nr. Alslev (1938, 1940, 1959), Eskildstrup (1959) og Gedser (1955, 
1959), og på den nu nedlagte bane, som i sin tid forbandt Hejlsminde 
med Kolding, fandtes planten i 1959 i stort tal på strækningen fra 
Hejlsminde langs Hejlsminde Nor, hvor banelegemet nu anvendes 
som gangsti. Endvidere er den fra banestrækningen Fredericia
Odense kendt fra følgende stationers område : Fredericia Godsbane
gaard, Aarup, Bred, Tommerup, Holmstrup samt på baneskråning ved 
Middelfart nær Lillebæltsbroen. På strækningen Odense-Svendborg 
er den kendt fra følgende stationers terræn : Højby, Aarslev, Perler
strup og Svendborg. Fra jernbanesh·ækningen mellem Dvergetved og 
Tolne i Vendsyssel er den kendt allerede 1901, fra en baneskrænt nær 
Aarhus Havn i 1920 og 1952. På Frederikssund-banen er den fundet 
vest for Viksø st. , og på den nyanlagte jernbane- og vejdæmning, som 
går fra Harboøre til Thyborøn over det vestlige afsnit af Nissum Bred
ning, blev den i 1958 fundet i nærheden af Rønland Trinbrædt over 
for »Cheminova«-fabrikken. Såvel hovedarten som f. platyphylltts 
Retz. og f. angttstifalitts Maris er truffet. 

Det er et vanskeligt spørgsmål, hvorledes planten i det hele taget 
vandrer. Dens store, klodsede frø synes ikke velegnede til spredning 
over større afstande ved f. eks. vind- eller dyrespredning. Man kan 
derfor ikke - som det er tilfældet med de deciderede trafikplanter 
Chaenar-rhinttm minus, Senecia viscasus, Diplataxis mttralis, B1'0mtts 
tectanun, Erigeran canadense m. fl. - ved betragtning af artens fore-

47 



komst på baneterræn og ved vejanlæg - tale om transport med færd
selsmidlerne langs jernbane- og vejlinierne, snarere om tilførsel af frø, 
rhizomdele og udløbere, oprindeligt med jord til anlæg af dæmnin
gerne, siden også med tilført grus og sand fra grusgrave til stations
arealerne, hvortil planten dog også kan være kommet fra dæmnin
gerne. 
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English Summary 

Notes on the flora and vegetation of Denmark 12-16 

12. Some grasses distributed by railway traffic over Danish frontier stations. 

The distlibution of 4 grass species: Setaria v iridis, Digitaria ·ischaemwn, D. san
guinalis and E ragrostis pooides within Denmark is shown on the maps, fig. l, 2, 4 
and 6. The four species have been. found on various Joealities throughout the 
country, a number of which are situated on railway station areas (marked with 
dark dots). Probably a spread is going on along the railway line Gedser-northward 
with railwayferry communication across the Baltic Sea from Northem Germany 
(Warnemiinde-Rostock), maps l ,2, 4 and 6, and along the 2 railway lines in 
Southern Jutland with communication to Germany (the Padborg- and the Tønder
line both from the Danish-Cerman frontier-northward, map 2) . Digitada san

gu·inalis ssp. pecti.niform is has in Denmark been found nearly only on railway 
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station areas. D. sanguinalis ssp. sangui.nalis and Eragrostis pooides are in Den
mark non-naturalized species. Also some considerations on the ecology in general 
of plants from railway station aæas have been given. 

13. The distribution of Gerani.um. robertimmm. ssp. ma.rit.i.m wn within Denmark 

In Denmark Gerani11m robertiantun is represented by 2 subspecies, ssp. rober
tianmn and ssp. marit·im um., with a quite different ecology. Ssp. robertianu.m is 
connected with woods and ssp. ma.riUm.ttm with the upper pa1t of the stony 
beaches. The total range of ssp. maritim.u·m is so far unsufficiently known; on the 
British Isles its distribution has been given by Baker (1956), and the distribution 
of the subspecies within Denmark being a plant connected with the coasts of the 
inner Danish waters is shown on fig. 7. 

14. Naturalized finds of Rosa rugosa. on Danish sea-shores. 

This rose from North Eastern Asia has been grown in Denmark especially 
during the last fifty years as an ornamental bush owing to its resistance to wind 
and owing to the hips. As resarts for game-hirds and in shrubberies along motor
mads and at several week-end cattages along the sea-shores it is of a certain 
importance. From these occun:ences at the coasts it has been spread as a neophyte 
in the spontaneous vegetation of the sea-shores and outer dunes. The lups are able 
to float for weeks (Jessen 1958), and thus the seeds can drive from one coast to 
another. The map, fig. 8, is a provisional one, as information is Jacking from 
certain parts of the country. 

15. The distribution of Atl'i.plex sabulosa within Denmark 

This species with Atlantic range in Europe was recorded for the first time in 
Denmark in 1854, and until 1910 its sparse distribution along the Southern part of 
the Western coast of Jutland has been registered on the map, fig. 9, with the dates 
for first find on the various localities. Since the turn of the century it has been a 
ve1y rare plant in its old area, but in the last 25 years it has enlarged its area, and 
it is now known from a number of Joealities on the coasts of Northem Jutland and 
the isle of Læsø as shown on the map. This faet has parallels on the coasts of 
Southern Norway and vVestern Sweden, also shown on the map. 

16. Lathyrus silvestris growing along road-slopes and on railway station areas. 

La.thyrus silvestris is generally known as a plant from thickets and woods. How
ever observations from the last few years have shown, that this plant in several 
piaces in Denmark and in Schleswig has invaded road-sides, road-slopes, dams 
and railway station areas, where the ecological conditions are favourable tn the 
plant. It is not to be regarded as a hue railway-plant wandering along the railway 
lines, its occunence on these piaces is rather due to the faet, that the seeds, parts 
of the rhizomes and stolanes are passively brought to the areas mentianed with 
fillings and road-materials. 
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Mindre meddelelser 
V ru·iation. På hosstående fotografi - i sanm1e indbyrdes målestoksforhold - to 

eksemplarer af vikleren Cnephasia chrysantheana Dup.,  begge taget på lys ved 
Jungshoved på Sjælland i juli 1959. 

(X 4) H. V. Christensen fat. 

Det nederste eksemplar er usædvanlig skarpt tegnet, men det er ikke større end 
normalt. 

Det øverste eksemplar har udtværet, bleg tegning og er desuden ganske unor
malt lille (vingefang 11 mm), hvilket sandsynligvis må forklares ved, at det har 
levet sin tilværelse som larve under ernælingsmæssigt set yderst ugunstige vilkår. 

I ældre tid ville det ikke have været muligt med sikkerhed at bestemme et 
sådant individ ; nu afsløær en undersøgelse af genitalierne øjeblikkeligt dets 
identitet. 

Når jeg her fremdrager dette dyr, er det dels for at vise, hvor store afvigelser 

der i naturen kan forekomme indenfor Em og samme art, dels for at anbefale, at 
man registrerer forekomsten af individuelle mærkværdigheder såsom f. eks. en 
stakkel som det øverste eksemplar uden at benytte l ejligheden til at belaste litte
raturen med nye »videnskabelige« aberrations(»forma«)-navne. 

Hellerupvej 12, Hellerup. Niels L. Wolff. 
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Sjældnere sneglearter fra egnen omkring Nyborg. Fra efteråret 1955 til juni 1958 
har jeg undersøgt egnen ved Nyborg - ca. 12 km i omkreds fra byen, og det viser 
sig, at sneglefaunaen er særdeles artsrig, så langt de fleste danske sneglearter fore
kommer der. Her skal blot nævnes 4 af de mindre almindelige arter: 

l. Cæciliades acicttla. (>>Nålesneglen«). På egnen er der i hvert fald 6 steder, hvor 
den findes. Det første sted (18. 4. 1957) var en vejskrænt (Svendborgvejen) med 
ret løs sandblandet ler, ikke fugtigt. Ved grunden af skrænten en lille gravet vand
rende, og det var i denne, de første eksemplarer blev fundet, vel skyllet deri efter 
regn. I løbet af en times tid toges 52 eksemplarer. Vi var to om det. De blev taget 
dels i vandhullet, dels i og på muldvarpeskud. Kun få gamle skaller, de fleste gul
lige og klare. På stedet er der taget i alt ca. 225 stk. De andre steder, henholdsvis 
syd og nord for byen, var diger eller vejskrænter med tør let jord. 

2. Gyra.ulus crista. f. spinttlostts. Fundet 3 steder. Særlig det ene sted (dam nær 
Slipshavn) store og smukke eksemplarer. Fandtes sammen med den typiske form 
samt f. imbricatus. 

3. Lymnea glabra. Fundet et enkelt sted i Kajbjerg Skov. 2 eksemplarer. Det 
første 17. 10. 1957, det andet 16. 4. 1958. 

4 .  Psettdoancyltts fluviatilis. Ikke omtalt mange steder fra Fyn, men ret almin
delig i Nyborgegnen. Fundet i Vindinge Å, Ugneby Å, Ørbæk, Kogsbølle Bæk, 
Kongshøj Å. Sidste sted noget afvigende fra de andre, idet eksemplaret herfra var 
noget større og tykkere end fra de andre findesteder. 

Dageløkke pr. Lejbølle. S. Brockmann. 

En god lokalitet for klæger (Tabanidae) ved Grindsted. Under en ekskursion 
med daværende 3. seminarieklasses liniehold i naturhistorie og geografi til Utoft 
plantage ved Grindsted den lO. juni 1959 besøgte vi bl. a. et savværk og en kasse
fablik i plantagen. I fabrikken tørrede man træ i et særligt rum, hvor der var en 
konstant temperatur på ca. 70° C. Vi opdagede, at der sad en del klæger i vin
duerne og flere kom flyvende til stedet. Det, der tiltrak klægerne, var sikkert dels 
varmen og dels måske også de dampe, der bortgik fra træet (bl. a. metylalkohol, 
eddikesyre og acetone). 

!alt lykkedes det os i løbet af knap et kvarter at fange 14 stykker, der alle var 
hunner. Det var tydeligt, at der var en del forskellige arter imellem. 

Cand. mag. Leif Lyneborg, der er specialist i klæger, har haft lejlighed til at be
stemme hele matelialet, og det viste sig, at der var følgende 7 arter: 

Hybom.itra. miemis Meig. 1820: l fanget af seminarieelev Vagn Christensen. 
Denne art kendes kun fra en tidligere lokalitet i Danmark, nemlig Stensbæk plan
tage ved Gram, hvor J .  G. Worm-Hansen fangede 9 hunner i juni 1949 og en han 
den 25. maj 1952. Det er en sydlig art i Europa, sandsynligvis med nordgrænse et 
sted i J y l! and. 

Hybomitra co/Uni Lyneb. 1959: 2 fanget. Arten er alm. i Danmark. Jeg har også 
fanget den på J ellingegnen. 

Hybom.itra bisignata. Jaen. 1866: l fanget af denne sjældne art, som hidtil kun 
kendes i 8 eksemplarer fra Danmark. Den er kun 2 gange før fanget i Jylland, 
nemlig en hun 10. juni 1949 i Stensbæk plantage v. Gram (Worm-Hansen) og en 
han 23. juli 1956 i Nørholm ved Varde (Birgit Degerbøl). 
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Hybomitra distinguenda Verr. 1909 : 2 fanget. En ret alm. art. Jeg har fanget den 
flere steder på J ellingegnen. 

Hybomitra lttndbecki Lyneb. 1959 :  6 fanget. Det synes at være den mest almin-
delige H ybomUra-art i Danmark. 

Tabanus maculicornis Zett. 1842: l fanget. En alm. art her i landet. 
Haematopota plttl)iaUs L. 1761, Regnklæg : En almindelig og velkendt art. 

Jelling 1959. E. Torp Pedersen. 

Hordeum maritimum. Et post scripturn. I min meddelelse om fundet af Hordeum 
m.aritim.um (Flora og Fauna, bd. 53, pag. 83, 1947) har jeg anvendt ordet »næppe« 
på en sådan måde, at det i sin sammenhæng kan blive - og tilsyneladende også er 
blevet - misforstået. Således skriver Hylancler i Nordisk Karlviixtflora 1953 om 
arten: »l Danmark uppgiven som funnen på havsstrandang i Jl. nara Ribe, mi:ijl. 
inhemsk. « Da mit fund mig bekendt er det eneste spontane danske eksemplar, 
finder jeg det af betydning at korrigere. Jeg skrev dengang:  »Desværre er mine 
notater mangelfulde. Der står kun Ribe - Kammerslusen, juni 1931, men der er 
næppe tvivl om, at eksemplaret voksede spontant på sin naturlige grobund: strand
eng eller dige«. Udtrykket »mangelfulde notater« betød kun, at der for en ny 
dansk art burde have været noteret mere, dels om omgivende plantesamfund, dels 
om voksestedets forhold. Ordene »næppe tvivl om« henfører kun til »spontant på 
sin naturlige grobund<<. Efter hvad jeg i dag ved om arten, ville jeg skrive >>ingen 
tvivl om<<. Bl. a. på grund af en oplevelse med en løsgående tyr står ekskursionen 
lyslevende i min erindring. Eksemplaret i mit herbarium, der både i aksbygning 
og skudbehåring skarp adskiller sig fra den hyppigt indslæbte H ord. maritimwn 
var. Gussoneanu:m, blev fundet enten på den yderste side af diget eller på den 
indenforliggende strandeng på strækningen mellem Vester Vedsted og Kammer
slusen. Iflg. Hylancler bør arten for øvrigt bære navnet Hordeum marinu m  Huds., 
der er fremsat ni år før end H ord. mari.timum With. 

Valnæsvej 5, Nykøbing F. L. Ingerslev. 

Nogle sommerfuglenotater. Den 10. juni 1957 tog jeg en del variationer af 
P. -icarus i Svanninge Bakker, bl. a. enkelte hanner f. nigromaculata Cock., med 
sorte sømpunkter på oversiden af bagvingerne. Min søn Hans Henrik deltog i 
fangsten og tog en -icarus, der meget ligner f. 'll'igromaculata, men undersiden er 
mørk. Det er en hun med blå amethystina-lignende overside, kun er alt rødgult 
forsvundet og erstattet med sort. 

M. stellatarum. fløj i antal den 24. 7.-28. 7. 1959 på vestshårringerne af Helnæs 
på Sydfyn. Vi havde slået telt op i en lucernemark, hvis vestside begrænsedes af 
stejle shåninger ned til vandet. Solen bagte ned hver dag hele dagen. Stellataru.m 
svirrede frem og tilbage en halv til en meter fra skrænternes grus og fattige flora. 
Der var ofte 5-6 stykker; men de var umulige at nå, selv om de ofte kun var en 
meter fra den øverste brink. Det var et smukt syn at se dem som røde sølvperler 
stå stille i luften eller lynsnart skifte retning. Kun to stykker kom op i lucerne
marken. J eg fik det ene. 
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Den 18. 8. 1958 gik jeg min daglige tur i den 15 tdr. Id. store lucernemark 
hørende til Søby Søgård. Det var tidselsommerfugleår og der var mange V. cardui; 
men jeg undlod ikke at se efter andre takvinger og tog et eksemplar af V. wticae L. 
med symmettisk tredjepunkt under de sædvanlige to diskalpletter. Det er f. tl'i
ptmcta Rayn . ;  men desuden er dyret uden blå forvingemåner - altså tillige f. par
viguttata Rayn. Den 17. 7. 1959 har jeg her i Nr. Søby taget endnu en V. urticae f. 
tripu.ncta Rayn. 

B. Lyndorph fot. 

Den 7. 7. 1959 tog jeg i Korinth en M. jurtina S? med forvingeøjne på 3,5 mm i 
diameter. Dyret er desuden marmoreret som f. mm'morea Lamb. Denne form hed
der anUcrassipunctata. Leeds. 

Møllehuset, Nr. Søby. H. J. Henriksen. 

Anmeldelser 
Bent J. Muus: Skallus, Søtænder, Blæksprutter. Danmarks Fauna. Bd. 65. 1 959. 
I en fomemt illustreret bog på 239 sider har mag. scient. Bent J .  Muus leveret 

en håndbog, som i høj grad udfylder et tommm i dansk faunistisk litteratur. Inden 
for bløddyrene har de grupper, bogen omhandler: ormebløddyr (Solenogastres), 
skallus, søtænder og blæksprutter - længe været stedbørn. 

Nu kan man glæde sig over at få gmndig besked om disse dyrs bygning, arter
nes udseende og levevis - fremstillet i den noble, hævdvundne stil, der udmærker 
Dartmarks Fauna. 

Tegneren Poul H. Winther har ikke mindst i gengivelseme af de fantastisk ud
seende former af blæksprutter faktisk overgået sig selv i sober, detailjeret tegne
teknik. Kun synd, at bogstav- og talbetegnelser ikke virker helt i stil med denne 
ellers så fremragende illustrationsmåde. 

For faunistisk interesserede rundt langs Danmarks 1-')'ster vil bogen være en 
ypperlig hjælp - også stillet overfor nye fund, idet mange arter, som endnu ikke 
er fundet i egentlige danske farvande, er medtaget. Poul Bondesen. 

K. Curry-Lindahl (red.) : Våra Fåglar i Norden. Bd. l. 577 sider. 86 farvetavler. 
Talrige fotografier og tegninger i teksten. (Bd. 1-4, ptis sv. lu. 430). Bakforlaget 
Natur och Kultur. Stockholm 1959. 

Anden udgave af det svenske fugleværk »Våra Fåglar i Norden« er omarbejdet 
og udgivet under redaktion af K. Curry-Lindahl, der var redaktionsseluetær ved 
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første udgave. Som i denne er de enkelte afsnit skrevet af forskellige nordiske 
ornitologer, hver specialist på sit område. Det foreliggende l. bind indledes med 
en kort omtale af fuglenes ydre bygning, anatomi og fysiologi samt et kapitel om 
fugletræk. Derefter begynder den systematiske gennemgang af fuglefamilier, 
slægter og arter. 

Hver enkelt art får en grundig behandling begyndende med et populærviden
skabeligt afsnit med almindelige biologiske og økologiske oplysninger samt de vig
tigste feltkendetegn. Derefter følger en saglig og meget detaljeret gennemgang 
omfattende dragtbesklivelse (han, hun, ungfugl, dununge), geografisk udbredelse, 
forekomst i Sverige, biotop, forplantningsforhold, træk og bastardering. Farve
billederne af de enkelte arter knytter sig til dette beskrivende afsnit. Der er i de 
fleste tilfælde tale om farvefotografier af museumseksemplarer taget på ganske 
kort afstand, hvilket gør det muligt, at hver farvenuance i fjerdragten kommer til 
sin ret. Disse tavler løser på værdifuld måde den opgave at illustrere og fuldstæn
diggøre tekstens dragtbeskrivelser, så man efter studiet af »Våra Fåglar i Norden« 
med større sikkerhed kan genkende fuglene i naturen. Dog indebærer fremgangs
måden det usikkerhedsmoment, der ligger i, at næb- og benfarve hos enkelte af 
de fotograferede museumseksemplarer er misvisende. De mange tegninger og 
fotografier i teksten belyser især biologiske forhold. Det må også nævnes, at der 
for hver art foruden det svenske og det systematiske navn også er angivet fuglenes 
danske, finske og nmske navn. 

>> Våra Fåglar i Norden« er i sit store format med det fornemme udstyr og de 
mange præcise oplysninger et standardværk i nordisk ornitologisk litteratur, et 
værk, som man ønsker stor udbredelse, og et værk, hvis følgende bind man afven-
ter med spænding og glæde. E. N. 

Poul Bondesen: Fuglesangen - en verden af musik. 84 sider i stort forn1at. 
10 farvefotografier. Mange tegninger og diagrammer i teksten. Indlagt LP-gram
mofonplade. Piis kr. 48,75. Forlaget Rhodos 1960. 

Her foreligger nu en bog, der er noget ud over det almindelige. Af format som 
et grammofonplade-album (hvad det faktisk også er!) og af indhold så helt ander
ledes end de fuglebøger, der i en stadig tiltagende strøm hober sig op på bog
handlerens disk. Siden Severin Petersen : Vore sangfugle (1. udg. 1878, 3. og sidste 
udg. 1905) har vi ikke på dansk haft en bog, der udelukkende beskæftiger sig med 
fuglenes sang. Dette er egentlig meget mærkeligt, når man betænker, hvor mange 
mennesker der deltager i forårets fuglestemmeekskursioner landet over. Den første 
gennembladning af P. Bondesen: F-uglesangen - en verden af musi.k giver et beha
geligt indtryk af noget gedigent, men dog samtidig let og charmerende. 10 pæne 
farvetavler efter fotografier af Viggo H. Jensen og Arthur Cluistiansen samt et 
væld af smukke tegninger udført af Preben Gross illustrerer bogens tekst. Særlig 
må tegningeme fremhæves for den kunstneriske indføleise i fuglenes adfærd, der 
så klart stråler ud fra den præcise gengivelse og enkelthed i stregen, der karakteri
serer Gross' teknik. Som noget nyt i dansk faglitteratur er nogle af tegningerne 
udarbejdet som tegneserier, hvor de enkelte billeder er kopieret efter smalfilm 
optaget af fuglene, medens de synger. På denne måde fås en dokumentation af 
høj videnskabelig værdi, og det viser smalfilmstrimlens muligheder som studie
materiale vedmrende dyrs adfærd. Også dette arbejde har Preben Gross udført på 
forbilledlig vis. 

Dette var udenværkerne, solide og bæreJ..,·aftige, og teksten svarer dertil. Dr. 
Bondesen, museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum, Århus, gennemgår på 
en ganske ny og særpræget måde fuglenes sang. Han anskuer problemet udfra 
mange forskellige synsvinkler, adfærdsbiologiske, musikalske og - skal vi kalde 
det - mentalhygiejniske, for blot at nævne nogle. I bogens første halvdel omtaler 
forfatteren alle de spørgsmål, både løste og uløste, der knytter sig til fuglesangen, 
og man følger hans udredning med stigende fornøjelse og føler sig beriget ved 
læsningen. Han har forstået at samarbejde fugleforskernes nøgternt videnskabelige 
beskrivelser og analyser med digtemes på deres vis lige så sande betragtninger 
over fuglesangen. Vi får besked om de tekniske hjælpemidler, båndoptager, para-

55 



bolskærm og katodestråle-oscillograf, der står til ornitologens rådighed; men vi 
bliver også ført ind i en diskussion om fuglenes musikalitet, spørgsmålet om fug
lene selv nyder deres sang drøftes, og der gøres rede for fuglesangens tilknytning 
til digtning og folklore. 

Sidste halvdel af bogen rummer en nøgle, hvorefter sangfuglene kan bestemmes. 
Denne nøgle bygger både på det kompositoriske i sangen og på karakteristiske 
træk i fuglenes forekomst og adfærd under sangen. Derved er der skabt mulighed 
for, at både den musikalske og den mindre velbegavede i så henseende skulle 
kunne lære vore sangere at kende. Indledningsvis blev bogens høje stade i illustra
tionsmæssig henseende fremhævet. Dette må vi vende tilbage til her, idet der som 
illustration til selve sangen er indlagt en LP-grammofonplade med gengivelse af 
37 danske sangfugles stemmer med saglig kommentar af dr. Bondesen. Denne 
plade spiller man, før man tager på fugletur, og repeterer den igen efter hjem
komsten. Desværre er der lidt rigelig støj på pladens sangafsnit Dette skyldes vel, 
at man har været henvist til udelukkende at anvende Carl vVeismanns optagelser, 
der rent fuglestemmemæssigt nok er forb·inlige, men de lider under, at de er mere 
end 20 år gamle og derfor optagelsesteknisk ikke på højde med, hvad der kan 
præsteres i dag. 

Bogen er udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med tilskud fra Carlsberg
fondet og Statens almindelige Videnskabsfond. Man skylder disse institutioner og 
forlaget Rhodas en tak, fordi de har gjort det muligt for dr. Bondesen at få sin 
fortræffelige ide realiseret på en så fin måde, som det her er sket. Alle, der inter
esserer sig for fuglene og for deres stemmeytringer, vil have glæde af at anskaffe 
sig bogen, læse den og benytte den som håndbog og besternn1elsesværk år efter år. 

Edwin Nørgaard. 

Niels Blædel (red.):  Nordens fugle i farver. Bd. 3. 270 sider. 89 farvetavler. 
11 tegninger og diagrammer. (Bd. 1-7, pris kr. 490). E. Mundsgaards Forlag & 
Skandinavisk Bogforlag. 1960. 

Tredje bind af » Nordens fugle i farver« har undertitlen: Fra spættefugle til 
mågefugle. Det gennemgår de nordiske arter af spættefugle, skrigefugle, sejlere, 
natravne, ugler, gøgefugle, duefugle, alkefugle og indledningen til mågefugle med 
en omtale af kjoverne. I alt behandles 42 arter af tilsammen 10 forfattere. Teksten 
er velskrevet, interessant og spændende, som den må blive det, når man overalt 
har ladet den nordiske specialist indenfor den enkelte gruppe eller art udarbejde 
beskrivelserne. Hovedvægten er efter bogens plan lagt på biologiske forhold, især 
på de mere specielle adfærdsformer, der knytter sig til forplantningsbiologi og 
ernæringsbiologi. Andre biologiske foreteelser, f. eks. trækforhold, får også nogen 
omtale. Det ville være uretfærdigt at fremhæve enkelte afsnit på andres bekost
ning, så der skal ikke, hvor fristende det end kunne være, citeres fra bogen. Faive
tavlernes kvalitet og værdi som illustrationsmateriale er som i de foregående bind. 
Med hensyn til bogens forsyning med tekstillustrationer er der et tilbageskridt at 
notere fra bind 2. Der er alt for få tegninger. Kun i afsnittet om sortspættens par
ringsbiologi er der tegninger, der viser de forskellige positioner og bevægelser. 
Adfærden hos bogens øvrige 41 arter er beskrevet uden en eneste tegning, der ville 
kunne hjælpe den mere visuelt indstillede frem til en korrekt forståelse af de om
talte fænomener. Det er lidt ærgerligt, at en bog, hvis tekst vi år fremover må 
henvise til som den mest fyldige og pålidelige beretning om visse sider af fuglenes 
biologi, ikke er lige fuldkommen i alle henseender. E. N .  
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