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Hæderslegat til V. Sigfred Knudsen 

Maleren og forfatteren E. V. Brandt, som det meste af sin tid boede 
i Nordafrika, bevarede en stor interesse for dansk natur og dyreliv, 
hvilket bl. a. gav sig udslag i, at han testamentarisk stillede midler til 
rådighed til oprettelse af »E. V. Brandts Legat til Beskyttelse af dansk 
Dyreliv«. Legatet er for første gang uddelt med en portion på 2000 lu. 
til V. Sigfred Knudsen, Naturhistorisk Forening for Jylland's »grand 
old mand«, og nogen mere værdig legatmodtager kunne næppe tæn
kes . Gennem en meget lang årrække var Sigfred Knudsen først kas
serer og siden formand for den jyske forening, og i mere end 30 år 
redigerede han på forbilledlig vis »Flora og Fauna«. Sigfred Knudsen 
var dog ikke først og fremmest foreningsmand, men aktiv naturforsker, 
hvis speciale var og stadigvæk er fugle og sommerfugle, men med en 
førstehåndsviden, der strækker sig langt videre til andre felter inden
for biologien. Hans deltagelse i naturfredningsarbejdet i Århusegnen 
og hans indsats for »Østjydsk Hjemstavnsforening« må også nævnes i 
denrte sammenhæng. 

Da Sigfred Knudsen trådte tilbage som formand for Naturhistorisk 
Forening for Jylland i 1955, blev han udnævnt til foreningens første 
æresmedlem - og hidtil eneste. Vi bemærkede derfor med glæde, at 
legatbestyrelsen fandt frem til netop Sigfred Knudsen, da det for
nemme legat skulle uddeles for første gang, og vi bringer herved 
Sigfred Knudsen foreningens og »Flora og Fauna«s lykønskning i 
anledning af den store hædersbevisning. 

Knud Juul. Edwin Nørgaard. 
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Semasia conterminana H. S. 

Ny vikler for den danske fauna 

Af H. K. Jensen 
(Hyllinge) 

Gennem længere tid har jeg haft en lille affløjen vikler siddende i 
min samling uden at kunne bestemme, i hvilken række den hørte 
hjemme. 

Under vinterens oprydningsarbejde blev der igen flyttet rundt med 
dyret, og da der ikke syntes at være nogen steder, den rigtig hørte til, 
tog j eg et genitalpræparat af den for om muligt herigennem at komme 
til klarhed over arten. Såvel genitalsh·uktur som ribbenet viste, at det 

Fig. l. Semasia. conterminana. 
H. S. Stumpen 5. 8. 1957. 

Fig. 2. Genitalpræparat 
af samme. 

var en Semasia, og gennem bestemmelsesnøglen kom j eg frem til con
tenninana, der ganske vist ikke tidligere var taget her i landet; men 
beskrivelsen i W. van Deurs : Viklere passede ret godt overens med 
dyret, og det er da også anført, at arten skulle kunne tages her, efter
som den er fanget både i Nordtyskland, Sverige og England. En sam
menligning med den i Pierce & Metcalfes bog: The genitalia of the 
tortricidae, afbildede tegning af contenninana gav også overensstem
mende resultat, hvorefter jeg herved vil publicere arten som ny for 
vor fauna. 

Dyret er etiketteret: Stampen 5/8-57, hvilken aften jeg lyslokkede 
på nævnte lokalitet, vejret var ret koldt og blæsende, og udbyttet var 
iøvrigt ringe. Med hensyn til beskrivelse af dyr og larve henvises til 
W. van Deurs: Sommerfugle VIII, Viklere. 
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Regnløjens (Leucaspius delineatus (Heckel)) 

udbredelse i Danmar k 

Af forgen Nielsen 
(Zoologisk Museum, København) 

With nn English Summary 

Siden C. V. Otterstrøm og Knud Larsens artikel i »Flora og Fauna« 
fra 1942 (Nyere fund af regnløje (Leucaspius delineatus (Heckel)) i 
Danmark) er der til Zoologisk Museum indgået meddelelse om fund 
af regnløje fra følgende nye lokaliteter : 

Toderup Teglværk, Nykøbing F. 1943 Roy Skovgaard 
Vexebo mose, Fredensborg 1944 P. Holm Andersen 
Mose v. Hesselbjerg, Langeland 1944 P. Helvig Jespersen 
Mose v. Tulstrup Hegn, n. Sj . 1945 P. Holm Andersen 
Mose v. Grønholt, n. Sj. 1945 P. Holm Andersen 
Mose v. Gunderød, n. Sj . 1945 P. Holm Andersen 
Mose v. Fredtofte, n. Sj. 1945 P. Holm Andersen 
Mose mell. Audm·ød og Fredtofte, n. Sj. 1945 P. Holm Andersen 
Kelstrup, sv. Sj. 1946 P. Holm Andersen 

Bregnerødgård, Farum, n. Sj. 1946 P. Holm Andersen 
Nejede, øst for Arresø 1946 P. Holm Andersen 
Lille Lyngby Mose v. Arresø 1946 P. Holm Andersen 
Vincleby, Tåsinge ? Harald Thomsen 

(vandhullet var udtørret i 
sommeren 1959) 

Lyngby Sø, n. Sj . ? Knud Larsen 

Fra man i 1878 første gang fandt regnløjen, i Venslev gadekær i 
Sydsjælland, og op til år 1942, har man ialt observeret den på 22 for
skellige lokaliteter fordelt på Sjælland, Møn, Lolland, Bornholm og 
Sundeved (Otter·strøm og Larsen 1942). På et par af disse er den 
endda udsat. De 14 nye fund har således udvidet kendskabet til regn
løjens forekomst her i landet ret betydeligt. 

På udbredelseskortet er angivet samtlige danske fund af regnløje, 
ialt 36, hvoraf i hvert fald to lokaliteter ikke eksisterer mere (Godt
håbsvej og Lammefælled i København). Af disse 36 fund stammer de 
22 fra Nordsjælland, en fordeling, der er typisk for mange mindre 
kendte dyrearter, og som sikkert skyldes, at Nordsjælland er et af de 
bedst undersøgte områder i landet. 

Af de nævnte nypåvisninger (se tabellen) stammer de 10 fra Nord
sjælland; men det er de 4 fund uden for dette område, der har størst 
interesse. 
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Et af disse er bestanden i en mose ved Kelstrop lidt nord for Korsør. 
Fra Vestsjælland havde man i forvejen kun et par fund, hvoraf det ene 
endda måske skyldes udsætning. Det ville være interessant at få un
dersøgt, om der er nogen »kontinuitet« mellem denne og de nord- og 
østsjællandske bestande. 

Med fundet ved Nykøbing Falster optræder regnløjen for første 
gang på denne ø. Bestanden fandtes i en kun 6-8 år gammel lm·grav, 
så man må forvente, at regnløjen findes i andre vandsamlinger i nær
heden. Da den som omtalt er observeret både på Sjælland, Lolland og 
Møn, kom fundet ved Nykøbing F. ikke helt uventet. 

Langt mere overraskende var påvisningen af regnløje-bestandene 
på Langeland og Tåsinge, da den aldrig tidligere er fundet på øerne 
vest for Storebælt. 

Efter disse sidste to· fund kan man forvente, at den findes på flere af 
de sydfynske øer samt eventuelt på Sydfyn, og at dens udbredelses
område således strækker sig videre mod vest til det østlige Sønderjyl
land. På denne måde ville der være forbindelse til de tyske forekom
ster, af hvilke de nordligste er iagttaget ved Slesvig (Duncker 1936) 
(se kortet). Hvis denne betragtning holder stik, kan man give en anden 
forklaring på tilstedeværelsen af den regnløjebestand, der ifølge Ot
terstrøm og Larsen (1942) findes i Sandbjerg mølledam ved Alssund. 

Ovennævnte forfattere mener, at bestanden i denne kunstigt dan
nede mølledam muligvis er »en nordlig forpost for den fra syd frem
trængende regnløje«, idet den kan være opstået ved tilvandring fra 
regnløjeforekomster i omliggende vande. Som en anden mulighed 
nævnes, at den måske er udsat, f. eks. sammen med karper. 

Fundene på Langeland og Tåsinge tyder imidlertid på, at man sna
rere må anse Sandbjerg-forekomsten som et led i artens naturlige ud
bredelsesområde, hvis hovedlinier blev omtalt i forrige afsnit. - En 
sådan udbredelse ville være i god overensstemmelse med den, der 
kendes for visse udprægede sydøst-former, som den grønbrogede 
tudse (Bufo viridis viridis) og springfrøen (Rana dalmatina) (Sparck 
1942). 

Regnløjen er kendt fra de fleste mellemeuropæiske lande samt fra 
det sydlige af Sovjetunionen øst på til Ob. Den nordvestlige gren af 
dette udbredelsesområde - de danske og de svenske forekomster - kan 
være opstået i fastlandstiden, hvor Jylland var landfast med Skåne 
over øerne. På dette tidspunkt har det været muligt for en jysk regn
løjebestand at brede sig mod øst til Sydsverige, hvor den i dag er 
påvist på 19 lokaliteter (Mohlin 1955), af hvilke langt de fleste findes 
i Skåne (se kortet) . Østersøen, i dette stadium kaldet Ancylussøen, var 
i fastlandstiden en ferskvandssø, der havde sin vestgrænse mellem 
Rugen og Skåne (se kortet) .  Man må regne med, at chancen for spred
ning har været størst i begyndelsen af fastlandstiden, mens Ancylus
søen endnu havde afløb gennem Gi:itaelven i Midtsverige. Ca. midt i 
fastlandstiden flyttede afløbet på grund af landhævninger i nord og 
sænkninger mod syd til Storebælt, kaldet Danaelven, der sikkert har 
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Fig. l. Fund af regnløje (Leucaspius delineatus). 

Ancylussøens vestgrænse (fra begyndelsen af fastlandstiden) . 
Western border of the Aucylus lake (from tbe beginning of the boren! time). 

e Forekomster fra 1878-1942. 
Finds from 1878-1942. 

O Forekomster fra 1942-1959. 
Finds from 1942·1959. 

+ Udsatte bestande. 
Planted-out populations. 

X Lokaliteter fra Sverige og Tyskland. 
Localities from Sweclen and Germany. 

-·-·-10 

været ret vanskelig at forcere. Dette har ikke mindst været tilfældet 
senere, da Danaelven hurtigt udvidedes på grund af kraftige trans
gressioner og efter nogen tids forløb, i Littorinatiden, overgik til at 
være brak. 

Hvis den omtalte forklaring på regnløjens udbredelse er rigtig, kan 
man uden tvivl finde den endnu mange steder på de sydlige øer og i 
Sønderjylland. Som regel bliver den imidlertid overset, idet den an-
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tages for skalleyngeL Måske det derfor er værd at understrege, at 
regnløjen fortrinsvis lever i mindre vandsamlinger, som tørvegrave og 
moser, og at den oftest ses svømmende i overfladen. (At den også kan 
optræde i større vande viser fundene i f. eks. Arresø og Lellinge å 
(Otterstrøm og Larsen 1942) . )  

Hvis nogle af læserne skulle kende andre regnløjeforekomster end 
dem, der er angivet på kortet, ville det være af stor interesse, hvis 
sådanne fund blev indberettet til Zoologisk Museum. 

Litteratur 

Duncher, Georg: Die Fische der Nordmark - Naturw. Ver. Schleswig-Holstein. 
1935-39. 

Mohlin, 0.: Om gropiojens forekomst i Sverige.- Fauna och Flora. 1955. 

Otterstrøm, C. V., og Larsen, K. :  Nyere Fund af Regnløje (Leucaspius delineatus 

(Heckel)) i Danmark.- Flora og Fauna. 1942. 

Spiirck, R . :  Den danske dyreverden dyregeografisk og indvandringshistorisk be
lyst. - København 1942. 

English Summary 

The distribution of Leucaspius delineatus (Heckel) in Denmark 

It is suggested that the new finels on the islands south of Funen may indicate 
that there is or has been a cmmection between the German finels and the Joealities 
on the eastern islands and Sweden. The boreal time was the most favourable 
period for Leucaspius delinea.tus to spread from the main distribution area in 
Central Europe to Scandinavia. At that time the Baltic was a freshwater lake, and 
Jutland was connected with southern Sweden. 

Anmeldelse 

V. Abrahamsen : Herbariet. 48 sider. 18 figurer. Pris kr. 5,85. J. Fr. Clausens 
Forlag. København 1960. 

Med undertitlen: Indsamling og præparation af planter har den kendte lære
bogsforfatter V. Abrahamsen skrevet en bog om, hvorledes man indsamler planter 
og fremstiller et herbaliwn. Bogen indledes med et smukt afsnit om, hvad plante
kendskab kan betyde for naturvandreren, og om hvorledes man kan erhverve dette 
kendskab. Dernæst gives en gnmdig indføring i plantebestemmelse med eksempler 
på anvendelse af både Rostrups og Raunkiærs floraer. Resten af bogen er optaget 
af de nødvendige tekniske anvisninger på, hvorledes planter indsamles og præpa
reres. Der omtales både blomsterplanter og de mere iØjnefaldende blomsterløse 
planter med særdeles gode afsnit om alger, mosser, laver og svampe. Lister over 
leverandører af samleudstyr, botanisk litteratm, foreninger og tidsskrifter afslutter 
denne meget brugbare og fomØjeligt skrevne bog. E. N. 
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Noter om dansk flora og vegetation l 7 

Af Alfred Hansen 
(Botanisk Museum, København) 

og Anfred Pedersen 
(Vordingborg) 

With an English Summary 

17. Nye plantefund 

Ag1·inwnia odarata (Vellugtende agermåne). Planten kendes bedst 
fra Alm. agermåne på bægeret, der hos begge arter er sammenvokset 
med frugten. Hos A. odarata er det jævnt, men svagt furet oventil, hos 
A. eupatol"ia er det stærkt furet helt fra grunden. A. odarata er sjælden 
i Jylland, og et fund ved Kabbelgård n. f. Lemvig er nyt for d. 16 . 
I 1959 desuden fundet på skrænter ø. f. Treide Sande, d. 25. ,  i dette 
distrikt kendes den iøvrigt kun fra 3 fund. 

Alisma lanceolatu·1n (Smalbladet skeblad). Denne kontinentalt, syd
østeuropæisk-sydsibirisk udbredte sumpplante er i Norden kun kendt 
fra de mest sommervarme og nedbørsfattige egne: De sydsjællandske 
kystegne, Lolland, Falster, Møen, Oland og Gotland, tidl. fra Skåne, 
Amager og Københavns omegn. Nu er den fundet på spidsen af 
Knudshoved som ny for distrikt 39a, ligeledes beliggende inden for 
det område af landet, hvor middeltemperaturen for juli overstiger 
161/2°, sml. TBU 10, B. T. 47. 

Amaranthus palmeri Wats. En nord- og mellemamerikansk art, der 
sandsynligvis bl. a. indslæbes her til landet med hønsefoderet »Milo
korn«, frugterne fra Durra (Sorghwm vulgære). Første fund fra Dan
mark er fra 1949 (Vigsnæs på Lolland, L. Ingerslev). I 1959 er den 
indsendt af konsulent Stanley Hansen, Næstved, fundet i gammel 
hønsegård i Togeholt, Jungshoved, d. 39b (et eksemplar målte 2,11 m), 
samt modtaget af Statens Ukrudtsforsøg fra hønseri i Skårup pr. Thi
sted, d. 7. 

Amaranthus quitensis H. B .  K. En sydamerikansk art, der vel ind
slæbes på samme vis som ovennævnte. Første dokumenterede fund 
her i landet er fra 1955 (ruderat i Slagelse, L. Ingerslev), siden yder
ligere iagttaget på ruderater i Nakskov og Nykøbing F. (L. Ingerslev) 
og i 1959 indsendt af konsulent Stanley Hansen, Næstved, fra gammel 
hønsegård i Togeholt, Jungshoved, d. 39b (et eksemplar målte 2,23 
m), samt fundet på ruderat n. f. Kash·up Havn, d. 46. B egge de nævnte 
Anwranthus-arter kan forventes at oph·æde hyppigere i de kom
mende år. 

Anemone ranunculoides (Gul anemone). Stagsted Skov i d. 4 (1957, 
L. B. Nielsen), muligvis indplantet. Fra Vendsyssel hidtil kun kendt 
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som indplantet forskellige steder i haver og plantager. - TBU 22, 
B.  T.  53. 

Angelica. archa.ngel-ica var. litaralis (Vand-kvan) .  Sælborg Strand 
n. f. Hjerting, d. 27 ; fra dette dish·ikt ellers kun kendt fra Ribe Å. 
Endvidere ha sydstranden ved Oreby Skov, d. 39a.- TBU 16, B.T. 47. 

Apitnn gravealens (Vild selleri). Strandeng ved Sottrupskov, Sun
deved, d. 52. Fra Sønderjylland kun kendt ha Iller Strand på Broager
land samt angivet fra Højer.- TBU 16, B. T. 47. 

ArenMia serpylUfolia ssp. tenuior (syn. A. leptoclaclos, Spæd sand
arve). Denne underart kendes fra ssp . serpyllifolia ved mere gracil 
vækst, ved buede, tynde blomsterstilke og ved kort, kegleformet (ret
linet) kapsel, der først er afrundet ved basis . Den repræsenterer en 
formrække, der kan være vanskelig at adskille fra ssp. serpyllifolia, 
hvorfor den bør indsamles til Botanisk Museum. Efter de foreliggende 
fund er den hyppigst i den sydlige del af landet, hvor den vokser på 
kulturjord, især i stubmarker og i haver. Fund ha 1959 : Rettestrup, 
d. 39a (N. Jensen), Eskildstrup, d. 37, Salten (ny for d. 20) og Sønder
balle Hoved (ny for d. 48). - Se iøvrigt Wiinstedt (1955) .  

Arrhenatherum pra.tense (syn. Ave1w. pra.tensis, Eng-havre) . N.  f. 
Smedeby (Sv. Andersen) og ved Røllum, ny for d. 52. Koldby Strand, 
d. 50, fra distriktet tidl. kun kendt fra egnen mellem Emmerlev og 
Hjerpsted. I Danmark er planten knyttet til tørre bakker med porøs 
jordbund, hvor luidt eller kalk fra undergrunden er blandet op i mo
rænen, og den er således sjælden i Jylland s. f. en linie Mols-Randers
Viborg-Holstebro-Sydthy, idet den her kun kendes fra en snes fund. 
Også på Fyn er den sjælden, og den er ikke kendt fra Lolland. 

Bromus ste·rilis (Gold hejre) .  Ribe, Bredebro og Højer, på jernbane
terræn. Er m. sj. i Vestjylland. 

Brom:us tectorum. (Tag-hejre) .  Jernbaneplante, der nu på Vejle
Herningbanen har nået Brande St. (1959, ny f. d. 19), se iøvrigt kort 
hos A. Pedersen (1955). 

Bunitt:m. bulbocastanum (Jordkastanie). Sydvendte, tørre bakker 
ved Svejstrup, ny f. d. 20 . - TBU 16, B. T. 47. 

C haenorrhinum ·minus (syn. Linaria minor, Liden torskemund). 
Som trafikplante er Linaria m.inor i høj grad knyttet til jernbanelokali
teter (kort hos A. Pedersen 1955), og dens spredning bør følges især i 
Jylland, hvor den først og fremmest er udbredt ved hurtigtogslinien 
fra Fredericia mod Århus, endvidere ved hovedlinien nordpå helt til 
Frederikshavn og langs jernbanen vestover fra Randers. bens rige 
forekomst ved Ålborg-Hadsund-Randers-banen skyldes oprindeligt 
indvandring fra de kalkholdige marker i Østhimmerland, den er ellers 
endnu ikke synderlig udbredt ved privatbanerne. I Sydjylland er 
spredningen nordover med jernbanen fortsat, idet den fra Rødekro St. 
(1950) nu har nået Farris St. og Over Jerstal St. (1957), hvorved den 
er blevet ny f. d. 48 og 49. I vest har den fra Bredebro St. (1952) nu 
nået Brøns St. og Hviding St. (begge 1959). Med sidstnævnte fund når 
den grænsen for d. 27, hvor den kun er kendt ha Guldager St. 
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Fig. l. Forekomsten i Danmark 
af Elytrigia. pungens. + angiver 
adventiv, men naturaliseret fore
komst. 
The distribution of El.ytrigia pungeus 
within Den mark. + mcans an introduced 
but naturalized find. 

Chenopodiu:1n hotryades (Drue-gåsefod). Strandengshuller på Keg
næs Ende, Als, ny. f. d. 53. I Sønderjylland er den kun kendt fra Årø 
i d. 48, iøvrigt i hele Jylland kun et par fund. Tærø, d. 38.  

Chenopodium polyspermwn (Mangefrøet gåsefod) .  Vester Anflod 
værft, ny f. d. 50. 

Girsiwn oleraceum x pa.lustre. Vældpræget skovskrænt ved Barsø 
Færgested på Løjt Land, d. 48. Er kendt fra ca. 35 danske findesteder. 

Echinochloa. crus-galli (Hanespore). Haveukrudt ved Avnevig n. f. 
Haderslev Fjord, ny f. d. 48. 

Elytr-igia. pungens (Stiv kvik). Nye fund fra d. 50 : Jordsand (ind
samlet af lærer K. Sand, Tønder) ,  stranden ved Ålbæk Gd. ,  Koldby 
Strand, Bw1tje Sh·and, Bådsbøl Strand, Ballum Strand. Planten er nu 
kendt fra 17 fund i Danmark, se kort fig. l og A. Hansen (1958) .  

Epilobitl'ln a.dnatunt (Kantet dueurt). Planten er især hyppig ved 
vandhuller, fugtige grøfter og gadekær i d. 32, 35-37 og sandsynligvis 
også på Bornholm. Mange steder bærer den dog præg af oprindelig 
at være indslæbt, således på Amager Fælled og i Københavns Syd
havn. I Jylland er den m. sjælden og er kun fundet indslæbt til havne
byer på østkysten, idet nogle ældre fundangivelser må anses for at 
være forvekslinger med E. obscumm . . De sihe, jyske fund er fra Kol
ding Havn (1910, H. C. Klinge), Horsens Havn (1923, K. Wiinstedt -

1928, S. Lund- 1959, forf. ) ,  Vejle Havn (u. å . ,  Sv. Andersen- 1955, 
A. P.- 1957, A. H. ), Aalborg Spritfabriks tomt (1933, Sv. Andersen), 
og Århus Mølleeng (u. å., Sv. Andersen) .  

Equ:isetum. telmateia. (Elfenbens-padderokke). Vældshænt ved 
Skovgård n. f. Lemvig, ny f. d. 16.- TBU 18, B. T. 49. 
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Festuca heterophylla (Forskelligbladet svingel) .  Barretskov Park, 
d. 24. I Jylland hidtil kun kendt fra Clausholm Park, d. 13. 

Fumaria 1nuralis ssp. boraei (Bredbladet jordrøg). Denne plante 
med sydvesteuropæisk udbredelse synes i de senere år at have natu
raliseret sig i Danmark. Særlig bør man være opmærksom på dens 
forekomst i den sydvestlige del af landet, hvor den træffes i haver og 
på kartoffel- og roemarker. Blev fundet 1959 på en mark ved Okslund 
n. f. Lindknud, d. 26, af seminarieelev Erik Petersen. 

Hypochoeris maculata (Plettet kongepen) . Ulfshale, Møen, ny f. 
d. 38. 

Juncus maritimus (Strand-siv). Spidsen af Ulfshale, fra Møen hidtil 
kun kendt fra Hårbølle Strand. - TBU 4, B. T. 44. 

Kickxia elatine (syn. Linaria elatine, Spydbladet torskemund). Mark 
ved Solkær A's udløb, d. 25. Hidtil kun kendt fra 2 fund i d. 25 og er 
iøvrigt m. sj. i Jylland. 

Lactuca tatarica (Krim-salat). En sydøsteuropæisk steppeplante, 
der i Nordvest-Europa er spredt som trafikplante, fortrinsvis til hav
nebyer, hvor den holder til på lossepladser og ruderater, men hvorfra 
den som neofyt kan sprede sig til strandlokaliteter. - I Danmark 
har den hidtil kun været kendt fra 3 jyske havnebyer (Aarhus, Aal
borg, Haderslev, se A. Hansen 1958). I Haderslev står den på losse
pladsen nærmest havnen på fjordens nordside, i blomstringstiden med 
smukke, blå kurve, senere livligt fruktificerende med frugter, som 
med deres bløde, hvide fnok spredes med vinden, og som i våd til
stand hænger ved mennesker og dyr. I 1959 blev den første gang fun
det som naturaliseret plante herhjemme, nemlig i strandkanten i sko
ven ved Vonsbæk Færgested på nordsiden af Haderslev Fjord, uden 
tvivl spredt med trafikken fra Haderslev, der ligger 8 km herfra. Der 
fandtes ca. 15 individer. I umiddelbar nærhed stod Lathyrus niger 
i skoven og Soneluts palustr·is i rørsumpen. Lokaliteten er noget ero
sionspræget, men forhåbentlig vil plantens stærke livskraft alligevel 
kunne sikre dens første plads som borger her i landet. Da den breder 
sig som strandplante i Rugenområdet og på Gotland, er vi interesseret 
i at erfare, om det samme vil blive tilfældet i Danmark. I august 1960 
fundet på kysten af Vestfyn (strækningen Øret ved Thorø Huse-Aa 
Strand; mindst 10 forsk. bevoksninger) .  

Lathyrus paluster (Kær-Fladbælg). Hårbølle Stemniner 1958; fra 
d. 38 hidtil kun kendt fra Borre Mose.- TBU, Jessen (1931). 

Lotus temtis ( Smalbladet kællingetand). Siden professor Knud J es
sens udarbejdelse af udbredelseskortet for denne plante (TBU, 1931) 
er der kommet en del nye fund, især fra Jylland, hvorfra kortet kun 
angiver 10 fund; her skal anføres 22 nye. Danmark og de vestsvenske 
kystegne ligger på nordgræsen af artens udbredelsesområde, idet de 
øvrige, nordiske fund er indslæbt (Hultim 1950). Henimod halvdelen 
af nedennævnte fund er repræsenteret ved herbarieeksemplarer, og 
blandt angivelserne er kun medtaget fund fra strandenge for derved 
at undgå forveksling med Italiensk kællingetand, der er dyrket og for-
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vildet. - D.  6 :  Sennels Enge 1949 (K. Wiinstedt), ny f. distr.; d. 7 :  
Strandeng ved Skyum Bjerge 1957 (A. P.) ,  n y  f. distr.; d .  9 :  Vojel på 
Fur 1917 (J. Grontved); d. 11: Strandeng ved Kelstrup Sø (Sv. Ander
sen), ny f. distr.; d. 13 : Sødring Enge og Mejlplet (A. Thomsen), 
Aamølle og Mariager (Sv. Andersen), alle nye f. distr.; d. 22a : Mols
kroen (Sv. Andersen); d. 24 : Strandeng på Vorsø 1930 (K. Wiinstedt), 
Stagsrode ved Rosenvold (Sv. Andersen), Sondrup Strand 1954 (H. 
Skovg. Christensen), strandeng ved Kysing Fjord 1954 (T. W. Bocher); 
d. 27: Marskenge på Manø, Grønningen og Sønderho på Fanø (A. P . ) ,  
Esbjerg (Sv. Andersen); d. 48 : Aarø 1892, 1948 (A.P.) ,  Kelstrup Sh·and 
(Sv. Andersen), Ørby Hage 1959 (forf.), alle nye f. distr.; d. 50 :  S. f. 
Lakolk på Rømø 1933 (K. Wiinstedt), ny f. distr.; d. 52 : Augustenborg 
Strand (Sv. Andersen), ny f. distr. - Som seneste fund skal nævnes 
d. 4 :  Strandeng ø. f. Hals 1960, ny f. distr. 

Misopates orontiu.m. (syn Antirrhinu.m o., Løvemund).  Have i Hou, 
d. 24; sjælden i distr. og nordpå. 

Oenanthe lachenalii (Eng-klaseskærm). Angivet forsvundet fra Ærø 
(TBU 16, B. T. 47), men er nu genfundet ved »Sjoen« i Risemark 
(1957, A. H. ) .  Draget på Kegnæs på Als som ny f. d. 53. - Ved vest
kysten nord for Elbens munding, hvor den hidtil ikke har været kendt 
med sikkerhed, er den i 1959 fundet ved St. Peter på Eidersted i Syd
slesvig, hvorfor Nolte's angivelse fra Husum 1826 (W. Christiansen 
1953) måske ikke burde betvivles . Det ældre Ærøfund er også gjort 
af Nolte. 

Oxalis stricta (Rank skovsyre). Have i Addit Skov, ny f. d. 20.  Mark 
ved Sønderhav 1923 (C. H. Ostenfeld) og have i Brunsnæs 1959, nye 
f. d. 52; Nordborg, ny f. d. 53. - TBU 21, B. T. 53. 

Phalaris anmdinacea f. coarctata Prahl (Rørgræs) .  Vedsted Sø, d. 48, 
og Øjesø, d. 10. Opmærksomheden henledes på denne form med tæt 
sammentrængt top og stærkt afkortede topgrene. Den forekommer på 
næringsfattig bund, især ved bredden af hedesøer. 

Poa angu.stifolia (Smalbladet rapgræs) .  Nye findesteder i Jylland : 
Skrænt ved Solkær A's udløb, d. 25, Haderslev, ny f. d. 48, Aabenraa, 
Skeidebro og Dybbøl, nye f. d. 52; Femmøller, d. 22a; Malling, d. 21. 

PolygonU?n m.inus (Liden pileurt). Rundemølle ved Genner Bugt, 
d. 48, i distr. tidl. kun kendt fra Bankeldam. - TBU 5, B. T.  45.  

Polygonu-m polystachyu.m. (Syren-pileurt). Hjemmehørende i Hi
malaya og er i Danmark ligesom P. cuspiclatwm (Japan-pileurt) og 
P. sachalinense (Kæmpe-pileurt) dyrket i haver og ses nu forvildet. 
Hidtil er den kun indsamlet på Ærø (1913, 1925) .  I 1959 blev den 
fundet på dige ved Løjt Kirkeby, d. 48, og på vejkant v. f. Varnæs, 
d. 52. 

Ranu.nculus polyanthemu.s (Mangeblomstret ranunkel) .  Koldby 
Strand, d. 50. Udover en usikker angivelse fra Mariager Fjord (Ove
gaards Mølle, d. 11) er planten ikke tidl. fundet i Jylland. Angivel
serne fra det vestlige Sydslesvig (W. Christiansen 1953) er fra egekrat, 
og det drejer sig sandsynligvis om R. nemorosus. (Arten opfattes nu 
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også som bestående af 2 ssp . ,  ssp. polyanthenuts (strandengsplanten) 
og ssp . polyanthemoicles (Bor.) Ahlfv. (egekratsplanten)) .  - Er end
videre fundet på Nyord, d. 38, her i forvejen kun kendt fra Fanefjord 
på Vestmøen.- TBU 22, B. T. 53. 

Ranunculus reptans (Krybende ranunkel). Vandhul ved Søndernæs 
ved Brøns, ny f. d. 50 og i hele Sønderjylland iøvrigt kun kendt fra 
d. 52. Vandhullet ved Søndernæs er fremkommet ved udgravning af 
fyld til Rømødæmningen.- TBU 22, B. T. 53. 

Rum.ex palustris (Sump-skræppe). Draget ved Kegnæs på Als, ny f. 
d. 53; spidsen af Knudshoved, ny f. d. 39a; Farø, ny f. d .  38.- TBU 5, 
B. T. 43. 

Sagina ciliata (Mark-Firling). Skærbæk St. , ny f .  d. 50. Er i Sydvest
jylland ellers kun kendt fra Klaaby Gd. ved Ribe. Mellem brosten i 
Brunsnæs på Broagerland, fra d. 52 ellers kun kendt fra Vemming
bund. 

Sagittaria latifolia Willd. Forv. ved bredden af Lyngby Sø ved 
Lyngby Aamose, sept. 1959. En amerikansk art, der er indført til 
Emopa som prydplante i havebassiner o. lign. Som forvildet er den 
hidtil kendt fra Frankrig, Holland, Schweiz, Italien, Bulgarien, Tysk
land (bl. a. i Lauenborg), se Ooststroom & Reichgelt 1956, og A. Han
sen 1959. Planten er enbo. el. tvebo, og eksempl. fra Lyngby Sø er 
hanplanter. Bladformen er yderst variabel, fra pilformede og lancet
formede til brede, ægformet-trekantede, butte blade forekommer. 
Udover en mundtlig meddelelse fra mag. J. Lange, som har iagttaget 
planten forvildet i et vandhul ved den tidl. planteskole Langesø i 
Nordsjælland, foreligger der her fra landet ingen fund af forvildede 
forekomster af denne Pilblad-art. 

Sangu:iso1·ba officinalis (Kvæsurt). Vejkant s. f. Sønderballe, Genner 
Bugt, ny f. d. 48.  

Sclrpus setaceus (Børste-kogleaks). Krusmølle ved Aabemaa Fjords 
sydside, i d. 52 tidl. kun kendt ha Hostrup Sø.- TBU 9, B. T. 47. 

Tha.Uctnt'ln flavmn (Gul frøstjerne) .  Rørsump ved Avnevig n. f. Ha
derslev Fjord, ny f. d. 48. - TBU 22, B. T. 53 . 

Torilis noclosa (Knude-randfrø). Blev fundet på et ruderat ved As
sens Havn på Botanisk Forenings forsommerekskursion 1959. Der kan 
i denne forbindelse gøres opmærksom på, at planten syd for den 
dansk-tyske grænse, i Sydslesvig, findes naturaliseret langs vestkysten 
indtil Dagebøl, 18 km s. f. grænsen, hvor den vokser på havdigerne. 
Den bør derfor eftersøges på de sønderjyske havdiger. D en er iøvrigt 
kendt som ruderatplante her i landet fra nogle få fund: Thorvaldsens 
Museum 1845, indslæbt med indpakningsmateriale fra Italien, Aaben
raa Havn 1924, Kbhvn.s Frihavn 1928-31 og Brønderslev 1932. 

V emn·ica persica (S torkronet ærenpris). Denne montane, østlig
mediterrane plante er kommet til Danmark i midten af 1800-tallet, 
sandsynligvis indslæbt med græsfrø til haver, siden med græs- og 
kløverfrø til markerne (Jessen & Lind 1922/23) .  På denne måde har 
den ret upåagtet og hurtigt bredt sig over hele landet. Første ftmd fra 
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Jylland er dog så sent som fra 1872. Af oplysningerne i TBU's proto
koller fremgår det, at planten stadig er en sjældenhed over store dele 
af Jylland, hvilket dog næppe stemmer med de faktiske forhold. Med
delelser om dens forekomst er derfor meget velkomne. Her skal gives 
en oversigt over dens kendte udbredelse i de jyske distrikter, vedføjet 
nogle nye fund gjort af forf. :  D. 1 :  Frederikshavn, ny f. distr . ;  d. 2: 3 
fund; d. 3: ukendt ; d. 4 :  Asaa, Voergd., nye f. distr. ;  d. 5 :  Fjerritslev, 
Skovsgaard, Øland, Gjøl, nye f. distr. ; d. 6 :  l fund; d. 7: Jegindø, 
Morupmølle, Vorupør, Hvidbjerg, Tandrup, hidtil kun kendt fra 2 
fund; d. 8 :  6 fund; d. 9 :  Spøttrup, hidtil fra 2 andre fund; d. 10 :  Aale
strup, Borup, Næsborg, Skarpsalling, hidtil fra 2 andre fund; d. 11 ,  
13 og  14 :  hh. ; d. 15 :  Gammelstrup, ny  f .  distr . ;  d. 16 :  Fjaltring, Stran
de, Ryltorre, Thyborøn, Venø, Nissum, Nr. Lem, før kendt fra 2 fund; 
d. 17: Ringkøbing, Hvidesande, hidtil l fund kendt; d. 18: ukendt ; 
d. 19: t. alm. mod øst ; d. 20 : l fund kendt ; d. 21-22: hh. ;  d. 24-25 : 
t. alm. ; d. 26 :  ukendt; d. 27 : Hjerting, hidtil l fund; d. 48 :  t. alm. ; 
d. 49:  hh. ;  d. 50: Schackenborg, Trøjborg, Lindskov Ml., Ballum, 
Vester Aoflod værft, nye f. distr. ;  d. 51 : Tønder, Tinglev, hidtil l 
fund; d. 52: t. alm . ;  d. 53 :  alm. 

V-icia dasycarpa. Vejkant ved Baunbjerg s. f. Aalstrup, d. 24 . 
V·icia tetmsperma (Tadder-vikke) .  Skeidebro på Broagerland. Er 

sjælden i Sønderjylland, hvorfra den i forvejen kun er kendt fra 3 fund 
i d. 52.- TBU, K. Jessen (1931 ) . 
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English Summary 

17. New finds. 
Recordings of new (in the sense : New to varions Danish topographical-botanical 

disb·icts) and othen�Yise remarkable finels of 47 Danish species have been given. 
Among others the foliowing adventitious species are recorded as new to Denmark : 
Amaranthus quitensis, A. palmeri and Sagittaria latifolia. Lactuca tatarica em·lier 
known from 3 finels in harboms has been eliseovered as a neophyte with a few 
Joealities on the coast of Haderslev Fjord, Southern Jutland and on the coast of 
YVestern Funen, SE of Assens. The clisb·ibution of Elytrigia pungens within Den
mark according to same new finels in 1959 has been shown on fig. l. 
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Hvirvlere (Gyrinidae) i Thy 

Zootopografiske utufersØgelser i Tlau 5 

Af Bent Lauge Madsen 
(Brinken Il, Glostrup) 

With nn English Summnry 

Afhandlingen er et resultat af de i 1953 af hr. Carlo F. Jensen på
begyndte indsamlinger af Thy' s lavere ferskvandsfauna (se Degerbøl, 
Løppenthin og Thamdrup 1958 og Jensen 1958). 

Alle de behandlede dyr er indsamlede af dr. phil. P. Bondesen, 
Ca.rlo F. Jensen og mag. scient. E. W. Kaiser. Jeg bringer her de 
nævnte herrer min bedste tak for tilladelse til at behandle materialet 
og for kritik af manuskriptet. Et antal dyr er indsamlede af hr. K. O .  
Leth, Herning, til hvem jeg vil rette en tak for tilladelse til a t  benytte 
materialet. 

Hvirvlerne viser mange interessante træk, der dog langt fra er ud
forskede. F. eks. kender man næsten intet til larvestadierne og endnu 
mindre til puppestadiet. Larverne bygger en kokon, som de forpupper 
sig i. Grunden til, at man ved så lidt om den sag, er måske, at kokon
bygningen sker ved solopgang om sommeren. Utvivlsomt vil en samlet 
oversigt over hvirvlernes udbredelse i Danmark vise interessante ting, 
og et nøjere studium over, hvilke hvirvlere der forekommer sammen, 
hvor i en sø de forskellige arter holder til, og hvorledes de forskellige 
arters bevægelsesmønstre er (kan f. eks. undersøges med filmoptagel
ser), vil være et særdeles lønnende studium. 

l. Arternes fordeling i forskellige vandtyper i Thy 
I tabel l er angivet arternes fordeling på de forskellige vandtyper 

i Thy. For overskuelighedens skyld er det samme vist grafisk på fig. l. 
Her er de enkelte værdier udregnede således, at antallet af en art i en 
bestemt vandtype (f. eks. antallet af G. nw1·inus i eutrofe søer) er ud
regnet i procent af det samlede antal gyriner (730 stk . ) .  

Derved giver skemaet også en forestilling om den indbyrdes mæng
deJnæssige fordeling af arterne. 

Som grundlag for inddelingen i de fem vandtyper benytter jeg 
tabellerne fra E. W. Kaisers oversigt (Kaiser 1958a). Dog har jeg slået 
tabel 6 og 7 derfra sammen med nr. 5 p. g. a. de særlige forhold, der 
gjorde sig gældende i Vestervig å den dag, da Gyrinus blev taget (se 
nedenfor) .  

70 



.2 .2 
o o .2 z ., GI ,::; Cll �-

*1'1 .g' & "] 2 "' "' Qj o� � >= IO � - "' "' o > " o > ., 
G. mi11u.tus 54 49 5 o 

G. lilUrinus 323 101 52 151 

G. areatus 15 o o o 

G. colymbus 19 o o 7 

G. 11atator 93 Il o o 

G. caspius 3 l o o 

G. bicolor 223 14 5 97 

Tabel l. Arternes fordeling på de forskellige vand typer. 
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Fig. l. Arternes fordeling på de forskellige vandtyper udregnet i procent af det 
samlede antal gyriner (730 stk.). 
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E. W. Kaiser fot. 
Fig. 2. Sb·andkær. Lokalitet for G. minutus. 

2. Forekomsttid og udbredelse 

G. minutus Fabr. 1798 

54 imagines. 
Juni, juli, sept., okt., nov. 

Grønbakke Vand, Lyngby; Næstevand, Lyngby ; Torup Vestersø; Hykær; 
Klitsøer v. Hykær (Leth leg.) ;  Strandkær v. Lild Sb·and; Sokland (Leth 
leg.). 

G. m .inutus har i Thy sin hovedudbredelse i de sure oligotrofe 
vande og er overhovedet ikke fundet i andre søer end de oligotrofe. 
Dette stemmer overens med Balfour-Brownes oplysninger. Han shi
ver (1950 p. 343) :  »mostly found in peaty areas«. 

G. marinus Gylt. 1808 

323 imagines. 
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Maj, juni, juli, sept., okt., nov. 
Grønbakke Vand, Lyngby; Besul Vand, Lyngby; Næstevand, Lyngby; 

Torup Vestersø; Hykær; Possø; Strandkær, Lild Sb·and; Vorup Sø; 
Bagsø v. Nors Sø; Tormål ; Sokland; Bjålum; Blegsø; Nors Sø; Voldum 
Sø; Ove Sø; Nors Å v. Nors Sø; Lund Fjord, nordbredden. 



E. W. Kaiser fat. 

Fig. 3. Kløvå ved hovedvej 11 .  Lokalitet for G. natator, der synes at fore
o·ække rindende vand. 

G. marinus er i Thy en udpræget stillevandsart; fundet fra Nors Å 
danner ingen undtagelse herfra, idet åen der har karakter af stille
stående vand. Men ellers har den en meget bred økologisk valens, idet 
den er truffet i alle typer på stillestående vand med tyngdepunktet i 
eutrofe søer. 

G. aeratus Steph. 1835 

15 imagines. 
Okt. 
Kun fundet i Vester Vandet Å vest f. Vester Vandet Sø. 

G. colymbus Erich. 1837 

19 imagines. 
Marts, maj, juni, juli, okt., nov. 
Blegsø (Leth leg.); tilløb fra Storkær til Ørum Sø; Tegå, Legind Bro; Lund 

Fjord, nordbredden; Flade Sø, vestbredden, østbredden. 

Mens G. colym.bus efter de foreliggende oplysninger kun er fundet 
få steder i Danmark, synes den ret udbredt i Thy. Der er ikke grund
lag for at sige noget om dens økologi ;  den er ikke fundet i oligotrofe 
vande. 
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G. natator L. 1758 

93 imagines. 
Maj, juni, sept., okt., nov. 
Næstevancl, Lyngby; Hvidbjerg A før Ørum Sø; tilløb fra Storkær til Ørum 

Sø; Vester Vandet A v. Klitmøller Kirke; Nors A; Kløv A v. hovedvej 11 ;  

Sløjkanal v. Sløjen Huse. 

G. natator er, bortset fra fundet i Næstevand, kun fundet i vandløb. 
På lokaliteten i Nors Å er der ingen eller svag strøm. Denne tilknyt
ning til vandløb har jeg iagttaget ved undersøgelser i Østjylland. 
»It frequents open water for the most part« (Balfour-Browne 1950, 
p. 350) ;  » - stagnant or running water« (Balfour-Browne 1953, p. 31 ) .  

G. caspius Men 1832 

3 imagines. 
Juli, okt. 
Grønbakke Vand, Lyngby; Vestervig A nord f. Krik. 

G. caspius er i England hyppigst i kystområderne og »the usual 
species to be found in brackish pools<< (Balfour-Browne 1950, p. 356). 
Også Horion (1941) kalder den en brakvandsart Hvorvidt fundet i 
Vestervig Å skal regnes til et fund i brakvand er uvist. Carlo F. Jensen 
noterer 30. 7. 54, da arten blev fundet: >>Højvande, åen går over sine 
bredder, vandet fra Krik vig presses gennem kanalen op i åen, så der 
antagelig bliver tale om en svag saltholdighed i vandet<< . Kaiser 
(1958a) angiver saltholdigheden 8. 9. 55 til 60 mg. Cl/l og 17. 7. 57 
til 62 mg Cl/l. Lokaliteten har altså ikke konstant brakvandspræg, idet 
der dertil kræves mindst 100 mg Cl/l. 

Den anden lokalitet er en ren ferskvandslokalitet 

G. bicolor Fabr. 1792 

233 imagines. 
Maj, juni, juli, sept., okt., nov. 
Næstevand, Lyngby; Torup Vestersø; Strandkær, Lild Sb·and; Bagsø v. 

Nors Sø (Leth leg.) ; Bjålum; Sokland (Leth leg.) ;  Blegsø; Nors Sø; Tegå 
v. Legind Bro; Kløvå v. hovedvej 1 1 ;  Vestervig A nord f. Krik; Lund 

Fjord; Flade Sø, østbredden; Østerild Fjord, nordbredden; Kanalen fra 
Flade Sø til Krik Vig. 

G. bicolo·r har i Thy sin hovedforekomst i eutrofe søer og i brak
vand, hvilket kan tyde på, at den foretrækker større vandsamlinger. 

3. Zoogeografiske bemærkninger 
Af Danmarks ni hvirvlere findes de syv i Thy. Som udbredelsen 

viser det, er der ikke noget system i fordelingen i Thy, som tilfældet er 
ved f. eks. fordelingen af Gammarus (Kais er 1958b ) . Dette skyldes, at 
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E. W. Kaiser fot. 

Fig. 4. Nors Sø. Lokalitet for bl. a. G. bicolor, der har sin hovedforekomst i 
større vandsamlinger. 

de er i stand til at flyve og således har aktiv spredning. Udbredelsen 
i Thy er ikke historisk, men kun økologisk betinget. 

G. minutus findes i Europa især i den centrale og nordlige del helt 
op til de arktiske egne, og dens forekomst i Thy er naturlig. 

Hvorfor G. aeratus er sjælden i Thy, kan jeg ikke finde en forklaring 
på. Den er almindelig mange steder i Jylland, hvor den vist foretræk
ker rindende vand. Måske er det de thylandske vandløbs karakter, der 
er skyld i artens sjældenhed. 

Som den brakvandsart, G. caspius ifgl. forskellige forfattere er, kan 
det synes mærkeligt, at den mangler fra de udbredte brakvandsområ
der i Thy. De økologiske betingelser er til stede. Måske er grunden, 
at den er en sydlig art, som vistnok har nordgrænse i Danmark. 

Udbredelsen af G. marinus, colymbus, natator og bicolor i Thy 
forekommer set i sammenhæng med deres øvrige udbredelse i Europa 
naturlig. 
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De to manglende arter er G. suffriani (Scriba 1855) og Orectichilus 
villasus (Miill. 1776). Om grunden dertil kan der med vort nuværende 
kendskab til udbredelsen i det øvrige Danmark næppe siges noget. 
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English Summai'Y 

Gyrinidæ from Thy, Jutland 

The investigation is basecl on material collected during the zoogeographical 
investigation in Thy, the north-western part of Jutlancl. 

The Joealities are deseribed by Jensen (1958) and Kaiser (1958 a). 
The total number of the gyrinids fotmd are 730, clistributed on 7 species 

(tabel l). 
In tabel l and fig. l are given the association of the species to the different 

watertypes : Acid oligotropic waters, other oligotropic waters, eutropic lakes, 
eutropic streams, and brackish waters. The values of each species in each water
type are calculated as per cents of the total number (730). 

Seen in connexion with the other distribution in Denmark it may surprise, that 
Orectechilus villasus (Milli.) is not found in Thy. Also G. su.ffriani. (Scriba) is 
Jack ing. 

G. aeratus (Steph.), which is wiclespread in Denmark, is selelom in Thy. 
According to various authors G. caspius (Mim) occurs in brackish waters. In 

consideration of the great brackish waters in Thy it is remarkable, that there are 
founcl only 3 specimens. 
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Nogle mere bemærkelsesværdige fuglenoter fra Als 

Af Olaf Behrends 
(Perlegnde 52, Sønderborg) 

D v æ r g h e j r e (Ixobrychos m. minutes (L.)) .  I afdøde lærer 
H. Sandkamrus samling, Stolbroløkke, befandt der sig en smuk, gam
mel o ,  der var blevet skudt ved Ny led den 12.  1 1 .  1937. A1ten er tid
ligere set på Als, således en fugl i Ketting Nor den 5. 7. 1934 (Levin
sen & Gede 1935, p. 1 10) .  Ydermere foreligger der en interessant iagt
tagelse af 2 Dværghejrer, der den 22. 4. 1947 trak ud fra Gelting Birk 
på Angel mod Als (Wenkel 1949, p. 24). 

S t o r S k a I l  e s l u g e r (Mergus m. merganser L.). Eftersom 
denne art angives ikke at være fundet ynglende her i landet vest for 
Storebælt (Løppenthin 1946, p. 23 & 1950, p. 80. Wilhjelm 1928, p .  
101) ,  må følgende iagttagelser vel siges at gøre krav på særlig in
teresse: Den 14. 6. 1946 så jeg sammen med Børge Palm, København, 
på nært hold en Stor Skallesluger 't med 9 små unger, der næppe var 
mere end en uge gamle, i Spang Nor, Augustenborg fjord. Og den 
28. 6 .  1948 så herr A. Schultz, København, der var på fugletur i Søn
derjylland, en Skallesluger 't med 8 så godt som fuldvoksne unger ved 
Arnkilsøre. Den Toppede Skallesluger (Mergus serrator L.)  ruger jo 
som bekendt på et væsentligt senere tidspunkt. Således kan jeg f. eks. 
nævne, at jeg så dens rede med 7 stærkt rugede æg på havdiget ved 
Kær-Vig ved bredden af Alssund den l .  7. 1945. 

Den Store Skallesluger findes iøvrigt ynglende fåtalligt i Holsten og 
Sydslesvig, f. eks . ved Egernførde (Beckmann 1951, p .  128). Og man 
må vel gå ud fra, at det er denne bestand, der også berører Als . 

A f t e n f a l k (Falco v. Vespertinus L.) .  En ung etårig o blev skudt 
ved Nørreskoven den 29. 5. 1946. Der havde den aften været to fugle 
sammen, der i nogen tid var  fløjet rundt i luften over skytten, der ved 
solnedgang var posteret på bukkejagten. Fuglen indbragtes til udstop
ning hos lærer Sandkamm, i hvis samling den blev indlemmet. 

H v i d v i n g e t M å g e (Lants glaucoides Meyer). Den 19. 2 .  
1950 iagttog jeg m.  fl. en ungfugl ved Sønderborgbugten syd for 
Skeide Kobbelskov (Thomsen 1955, p .  128). Og den 17. 7. 1950 havde 
jeg atter lejlighed til at se en ungfugl af denne art. Denne sad på en 
sten i strandkanten ved Hellesø, Nm·dals, og havde åbenbart en vinge
skade; for da jeg nærmede mig, baskede den i vandet og svømmede 
udefter, og selv om den flere gange forsøgte at flyve op, var den ikke i 
stand dertil. Da jeg senere passerede stedet, var den vendt tilbage til 
strandkanten og svømmede nu atter udefter. 

D v æ r g m å g e (Lants minutus Pallas) .  Sandkamm havde i sin 
samling to gamle fugle fra Rartsøen på Kegnæs dateret 17. 5. 1935. 
Samme år blev der af opsynsmanden ved søen, Johannes Nielsen, fun
det to reder, og 1936, da der skal have opholdt sig henimod 10 fugle 
ved søen, blev der ligeledes fundet et par reder her. 
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Den 29. 10. 1940 iagttog jeg en ung Dværgmåge i første års dragt 
blandt unge og gamle Hættemåger (Lams 1'. riclibunclus L.) og Storm
måger (Larus c. canus L.) do. på Skratmosen ved Sønderborg. J eg så 
den bl. a. tage orme. Den 24 . 10. 1950 blev der iflg. Marcus Jørgen
sen, Elstrup, nedlagt en ung Dværgmåge ved kysten af Nørreskoven. 

T u r t e l d u e (Streptopelia t .  tu·Jtw· (L.)) .  I Nørreskoven nær 
Østerholm hørte jeg en h1gl kurre i yngre løvskov den 3. 7. 1938, og 
den 5. 7 .  så jeg en fugl flyvende fra skoven og ud over marker for 
senere at vende tilbage her i nærheden. Fisker Knudsen, Østerholm, 
der er en god fuglekender, fortalte mig, at han i 1938 og 39 i yngle
tiden undertiden havde set både en og to Turtelduer på en vej i Nørre
skoven nær Østerholm. 

H æ r f u g l (Upu.pa e. epos L.) .  Sandkamm havde i sin samling en 
smuk fugl, der var mærket Brandsbøl, juli 1943. Samme år blev arten 
atter set på egnen, således i oktober, da Sandkam m iagttog en fugl ved 
Stolbro, hvor den i dagene forinden også var set af andre. Endelig skal 
nævnes, at Sandkamm modtog en Hærfugl til udstopning fra Mels
mark efterår 1956. 

H a l s b å n d a I l  i k e (Coloeus moneclula soe11t'lneringii (Fischer)) .  
I Sandkamros samling befandt der sig en fugl mærket Guderup, l .  1 1 .  
1932. Jeg mener forøvrigt at have set en blandt trækkende kragefugle 
over Eksercerpladsen ved Sønderborg den 6. 10. 1945 i god belysning. 

S o r t s t r u b e t B y n k e f u g l (Saxicola torquata rubicola (L.)) .  
Sandkamm havde en 8 fra Rartsøen på Kegnæs dateret december 
1936. Fuglen skal være nedlagt i en vinterperiode, efter at den var set 
3-4 dage her. 

D r o s s e l r ø r s a n g e r (Acrocephalus a. arunclinaceus (L. )) .  Er 
desværre blevet sjælden på Als, hvor jeg blot har noteret den en gang, 
nemlig en syngende fugl ved Rartsøen den 15. 6. 1935. Fra samme 
lokalitet havde Sandkamm en 8 dateret 13 .  6. 1937. 

Ved Gråsten Slotssø har jeg forøvrigt set en syngende fugl den 26. 
5 .  1959. Den havde været nogle dage her, men var forsvundet igen i 
begyndelsen af juni. Arten skal en gang tidligere være hørt her af 
lærer Jørgen Jørgensen, Slesvig, efter hvad denne har fortalt mig. 

N o r d l i g V i p s t j e r t (Motacilla flava thunbergi Billberg). Om 
denne nordlige race af Den gule Vipstjert har jeg følgende data fra 
forårstrældcet: Den 1 1 .  5. 1941 set en smuk 8 ved Ketting Nor. Den 
10. 5 .  1947 set 6, hvoraf 3 8 8 på en pløjemark; de forsvandt mod 
NNØ. Den 14. 5 . 1951 set 6, hvoraf 3 8 8 ,  Humlemade. Den 7.  5 . 1959 
set et par, 8 og <J>, ved Hartsøen. - Den ligelige fordeling af kønnene 
kunne tyde på en udparring allerede på optrækket. 
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Anmeldelser 

W. Schwartz & A. Schwartz: Grundriss der allgemeinen Mikrobiologie I. Samm
lung Goschen, Bd. 1155. 141 sider. 25 tekstillustrationer. Pris DM 3,60. Walter de 
Gmyter & Co. Berlin 1960. 

Ved mikroorganismer forstår forfatterne af denne bog bakterier, svampe, proto
zoer samt blågrønalger og encellede grønalger. Berettigelsen af at sætte disse for
skellige organismer sammen under en fælles betegnelse kan diskuteres. De tTC 
grupper: bakterier og svampe fra planteriget og protozoer fra dyreriget viser stor 
overensstemmelse i levevis og stofskifte, medens blågrønalger og de encellede 
grønalger medtages af henholdsvis cytologiske og økologiske årsager. Mikro
organismernes betydning for den samlede organiske natm ligger i det forhold, at 
de på afgørende måder griber ind i de grunellæggende kredsløbsprocesser i øko
systemet, dels som neelbrydere af organisk stof, dels som opbyggere, idet visse 
miluorganismer er i stand til at assimilere kulstof, kvælstof og svovl. For menne
sket har mikroorganismerne en mere speciel betydning som sygclomsfremkalclere, 
som ødelæggere af levnedsmidler, og som medvirkende ved gæringsprocesser. Der 
er altså al mulig grund til at søge viden om disse organismer, og medens studiet af 
dem hidtil stort set har været spredt over forskellige fagområder (botanik, zoologi, 
lægevidenskab, landbrugsvidenskab o. s. v.), er man nu gået over til at oprette 
institutioner for den samlede mikrobiologi. Forfatterne af »Grunclriss der allgemei
nen Mikrobiologie« er ansat ved Institut fi.ir Mikrobiologi der Ernst-:tl1loritz-Arnclt
Universitat i Greifswalcl. De behandler først de omtalte mihoorganismers mor
fologi og systematik (66 sider). Derefter følger et større afsnit (75 sider) om mikTo
organismernes ernæring og stofskifte, medens de øvrige fysiologiske forhold gem
mes til 2. bind. Når man tager den begrænsede plads i beb·agtning, må det frem
hæves, at dette uhyre vigtige og interessante stof næppe kunne være behandlet på 
en mere grundig og overskuelig måde, end det her er gjort. E. N.  

K. Herter: Das Tieneich VII/4. Kriechtiere. Sammiung Goschen Bel.  447/447a. 
200 s. 142 tekstillustrationer. Pris DM 5,80. \Valter de Gruyter & Co. Berlin 1960. 

Efter en indledning, hvori bl. a. de fantastisk udseende krybelyr fra trias og jma 
omtales, giver bogen en fyldig og velillusb·eret gennemgang af de nulevende kryb
dyrs bygning og levevis. Denne almindelige del omfatter følgende kapitler: Hud 
og huclclannelser; Skeletsystem, muskulatur og bevægelse; Sanseorganer og nerve
system; Stofskifteorganer; Kønsorganer og forplantning; Udvikling. - Overalt er 
synspunktet det funktionelle. De grundige morfologiske og anatomiske beskrivelser 
tjener til at forklare fysiologiske forhold og aclfærclsfænomener. De sidste 70 sider 
af bogen indeholeler en systematisk oversigt over de nulevende krybelyr med en 
kort omtale af de vigtigste arter. For den, der vil have saglig og mere grundig 
viden om krybelyrene end den, en almindelig zoologisk lærebog giver, er Herters 
bog om krybelyrene værelifuld læsning. E. N. 

Torben W. Langer: Sommerfugle. Indsamling og præparation. 64 sider. 10 tekst
illustrationer. Pris kr. 6,75. J. Fr. Clausen Forlag. København 1960. 

Bogen har undertitlen : »Råd og vink for unge samlere«, hvilket er en smule for 
beskedent, idet mange »gamle« samlere sikkert også kan finde noget, de har brug 
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for, i denne indholdsrige og velskrevne bog. Omfanget af indhold og emnevalg 
fremgår af følgende oversigt over kapitlerne : Insektsamlingen; Fangstredskaberne; 
Præpamtionsredskaberne; Opblødning; Etikettering; lnsektkassen; Samlingens op
stilling; Reparation af beskadigede dyr (det er påskønnelsesværdigt, at forfatteren 
kræver, at et repareret dyr forsynes med en særlig etikette); Genitalpræparation; 
Indsamling i marken ; Dagfangst; Natfangst; Indsamling af tidlige stadier; Fag
udu·yk, forkortelser og tegn. - Som man ser, er alle forhold af betydning for ind
samling og præparation behandlet. Samtidig med, at det rent faglige er i orden, er 
forfatterens indstilling til den levende natur helt rigtig, hvilket måske bedst vil 
fremgå af følgende citat fra indledningen : »Det er under enhver synsvinkel for
kasteligt at dræbe overflødigt, og den bille eller sommerfugl, man u·æffer på sin 
vej, så smuk og interessant den end kan være, men som ikke behøves til samlingen, 
bør man lade leve videre og i stedet for at lade jagtiveren løbe af med sig nøjes 
med at glæde sig over det smukke dyr.« Bogen kan anbefales på det varmeste. 

E. N. 

Bertil Gullander: Dagsommerfugle i Norden. Bearbejdet og oversat af Torben 
W. Langer. 95 sider. 32 farvetavler. 7 tekstillustrationer. Pris kr. 14,75. Gyldendal. 
København 1960. 

I denne fra svensk oversatte bog gives først en kort oversigt over sommerfug
lenes system, bygning og udvikling. Nogle sommerfugles levevis beskrives, og der 
findes en kortfattet instruktion i fangst og præparation. Derefter følger tavlerne 
med Nordens dagsommerfugle gengivet i seksfarvetryk Og.så larver og pupper af 
et antal arter er afbildet i farver. For den alment naturinteresserede er denne bog 
en lækkerbisken, og sammen med T. vV. Langers ovenfor omtalte sommerfuglebog 
giver den en begyndende samler den boglige ballast, der er nødvendig i den første 
samletid. E. N.  

John Steinbeck: Logbog fra Cmtez Havet. 343 sider. Pris kr. 21,75. Gyldendal . 
København 1960. 

Steinbeck foretog i 1940 sammen med biologen Edward F.  Ricketts (»Doc« i ro
manerne >>Et mæg.tig gilde<< og >>En dejlig torsdag<<) en indsamlingstur til Den 
kalifarniske Havbugt (Cortez Havet). Logbogen er beretningen om denne tur. Der 
fortælles om besøg på øde klippekyster og om mødet med mange slags mennesker. 
Havbundens mærkelige dyreverden beskrives, og ind imellem drøftes videnskabe
lige og kulturfilosofiske emner. Bogen kan anbefales til den, der interesserer sig for 
fremmedartet dyreliv og intelligent rejsebeskrivelse. I tilgift får vi Steinbecks 
nekrolog over vennen >>Doc<<, der omkom ved et ulykkestilfælde i 1948. E. N. 

K. Curry-Lindahl (red.) :  Vl\ra Fåglar i Norden. Bd. 2. 454 sider. 52 fal'vetavler. 
Tah·ige tekstillusu·ationer. (Bd. 1-4, pris sv. kr. 430.) Bokfiirlaget Natur och Kultur. 
Stockholm 1960. 

Andet bind af >>Våra Fåglar i Norden<< behandler hønsefugle, tranefugle og 
vadefugle. Disposition og fremstillirigsform er som i første bind, der omtaltes i 
>>Flora og Fauna<<, 2. hæfte, 1960. De forventninger, man efter læsningen af bd. l 
kunne stille til de følgende bind, er ikke gjort til skamme. Den velskrevne tekst er 
foruden med smukke farvetavler af de omtalte fuglearter illustreret med foto
grafier, der viser biotop, æg, unger, flugtbillede eller andre biologiske forhold, 
samt med kort over udbredelse og trækforhold. Prisen gør vel, at kun få danske 
fugleinteresserede køber værket. Men man må ønske, at mange danske biblioteker 
anskaffer >>Våra Fåglar i Norden«, der på værdifuld måde supplerer, hvad der 
udkommer på dansk om fuglene og deres levevis. E. N. 
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Formændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad: 

Jylland: overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Århus. 

Sjælland: overlærer E vald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted. 

Lolland-Falster: inspektør G. Dybkiær, Humlevænget 8, Sundby, Nykøbing F. 

Fyn: adjunkt Jørgen Aarup, Blichersvej 86, Odense. 

Bornholm: overlærer, redaktør Th. Sørensen, Aakirkeby. 

Lepidopterologisk Forening: viceinsp. P. L. Jørgensen, J. C. Schiødtesvej lO, Kbh. F. 
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N og le æld1•e å••gange af 

>> F L O R A og F A U N A << 

fås ved henvendelse til overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Å rhus 

1 899, 190 1 ,  1906, 1907, 1908, 1919 og 1943 er udsolgt, 

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

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

medlemsblad, f- r betydelig rabat. 


