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Naturhistorisk Forening for Jylland fylder 50 år
Af Krwd Juul
(Provstebokken 24, Århus)

Den 15. januar 1911 stiftedes i Silkeborg »Naturhistorisk Forening
af Lærere i Jylland« . I forskellige blade, bl. a. lærernes blad »Folke
skolen« var skrevet et opråb om det betimelige i at få startet en for
ening, som samlede naturinteresserede om det at studere den jyske
natur, indsamle og bevare zoologisk og botanisk materiale og even
tuelt medvirke ved fredninger. Da interesserede venteligt var at finde
blandt lærere - og initiativtagerne for størstedelen var lærere - fik
foreningen først ovenstående navn. Det viste sig da også, at der straks
meldte sig et stort antal lærere, nemlig 79, men også 12 »andre«. Man
blev derfor klar over, at det lemme lykkes at få mange »andre« med,
så allerede på den anden generalforsamling den 2. 6. 1912 ændredes
navnet til det navn, foreningen har i dag: »Naturhistorisk Forening
for Jylland« .
Navneskiftet viste sig a t være berettiget. Medlemmerne repræsen
terer nu et bredt udsnit af landets befolkning, ikke karakteriseret ved
erhverv, for det er malere, snedkere, præster, tandlæger, urmagere,
farmaceuter, lærere og mange andre, men karakteriseret ved den
fælles interesse: Naturen.
Den første bestyrelse kom til at bestå af læreme J. Kr. Findal (for
mand), V. S. Knudsen (kasserer), L. Hoffmann og Esben Petersen
samt trafikassistent M. Cartens. Til revisor valgtes lærerne J. Bruun
og F. Astrup. Foreningen fik straks et tidsskrift, idet lærer A. C. Jensen
Haarup overdrog »Flora og Fauna«, der hidtil var udgivet på privat
basis, til den nystartede forening. Til at redigere bladet blev nedsat et
redaktionsudvalg bestående af Esben Petersen, A. C. Jensen-Haarup
og Albert J ens en.
Det var små forhold i begyndelsen. På den nævnte anden general
forsamling aflagde kassereren en beretning om en kassebeholdning
på kroner syv samt 42 øre! Den steg dog allerede i 1913 til h. 823,24.
I dag er det samlede budget på godt en halv snes tusinde kroner, der
næsten udelukkende går på »Flora og Fauna«. Medlemskontingentet
var dog heller ikke stort i begyndelsen: 3 kr. pr. år, medens det nu er
på 15 kr. Det sidste tal er måske ret beset det forholdsvis laveste.
Uden det årlige tilskud ha undervisningsministeriet samt vore legat
midler, der stammer fra et legat skænket af bogtrykker Jacobsen,
Århus, ville prisen ikke kunne holdes på nævnte niveau. En hjælp til
udgivelsen af tidsskriftet har vi i, at de øvrige landsdelsforeninger
køber bladet til deres medlemmer.
Foreningens formålsparagraf fik følgende ordlyd:
»Naturhistorisk Forening af Lærere i Jylland« har til formål at uddybe
og udbrede kendskabet til Jyllands plante- og dyreverden, navnlig ved
a. indsamling af planter og dyr,
l

Esben Petersen og J. Kr.
Findal på ekskursion i
Himmerland 1918.

b. at iværksætte, ordne og publicere iagttagelser fra plante- og dyrelivet,
c. at bringe medlemmerne s ammen til fællesarbejde og gensidig hjælp,
d. gennem undervisning at vække interesse for og kærlighed til den leYende
natur.

Med undtagelse af den lille ændring af navnet har der ikke været
rørt ved formålsparagraffen ved senere lovændringer. Den må have
været overordentlig vel gennemtænkt, og den har uden tvivl været af
stor værdi for foreningens trivsel og beståen.
Som et resultat af forsøget på at leve op til formålsparagraffen har
der i årenes løb været afholdt en lang række ekskursioner til vidt for
skellige egne af Jylland. Deltagerantallet har været stærkt varierende.
Jyllands størrelse og den deraf følgende spredning af medlemmerne
har bevirket, at det aldrig har været muligt at samle så mange til
ekskursionerne, som vi har hørt om det fra Fyn, Lolland-Falster og
måske navnlig Bornholm. Til gengæld har den mindre flok som oftest
bestået udelukkende af aktive samlere.
Det vil føre for vidt her at opremse de områder, der har været gen
stand for undersøgelse og indsamling. Det sydligste af Vestjylland og
områderne nord for Limfjorden er vel dem, der sjældnest har været
ekskursionernes mål, medens der ikke i det øvrige Jylland er mange
pletter, som ikke har været besøgt.
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Sigfred Knudsen, først kasserer og der
efter formand for foreningen. Redaktør
af »Flora og Faw1a« gennem en menne
skealder. Foreningens første og hidtil
eneste æresmedlem.

J. Kr. Findal var i en lang periode formand for foreningen. Hans
specielle interesse var netvinger, og personligt husker jeg ham som
en alvidende mand, der på ekskmsionerne lagde en venlig og pæda
gogisk interesse for dagen, når man kom med sine formodentlig ofte
noget naive spørgsmål. Han virkede særdeles stimulerende. Det
samme kan siges om hans på ekskursionerne uadskillelige fælle, lærer,
borgmester, dr. phil. Esben Petersen. Lidt duknakket, med åbent
stående jakke og lommerne fyldte med giftglas og æsker i massevis.
Sådan husker vi Esben Petersen. En jævn mand at se til, når han
vandrede i naturen med nettet i hånden. Ingen ville tro, at han på
mange områder var klogere end nogen anden og kendt fra Australien
til Amerika for sin store viden, specielt om myreløver. Sammen med
den nu aldrende Sigfred Knudsen dannede de et enestående virksomt
trekløver, som har betydet særdeles meget for dansk naturhistorie.
Sigfred Knudsen havde andre interesser, i begyndelsen vel mest
fugle, pattedyr og planter, og senere næsten kun sommerfugle. Som de
to andre har han været båret af en dyb interesse for alt levende og et
strålende, altomfattende kendskab til naturen. Dertil kommer, at han
som de to andre med inciterende pædagogisk adfærd var i stand til at
holde gryden i kog og derved har bevirket, at der stadig er en stab af
aktivt interesserede, der fører det påbegyndte arbejde videre. De sam3

lere, der af Sigfred Knudsen er sat i gang og ved personligt samvær i
hans altid åbne hus har fået interessen teoretisk bestyrket, er mange.
Det samlervirke, foreningen præsterede, måtte naturligvis give et
synligt resultat. Der begyndte at hobe sig materiale op, og ved gene
ralforsamlingen i 1915 kunne bestyrelsen meddele, at man var i gang
med at tilvejebringe en naturhistorisk samling med hjemsted i Århus,
altså begyndelsen til Naturhistorisk Museum i Århus. Fra 1916 mod
tog foreningen støtte fra Århus byråd til dette formål. I 1940 var man
kommet så vidt, at museet kunne flytte i eget hus i universitetsparken
under ledelse af den nyudnævnte direktør, dr. phil. H. M . Thamdrup.
Det kan ikke nægtes, at foreningens medlemmer med nogen stolthed
kan se på det smukke museum og tænke på, at nogle af initiativtagerne
til oprettelsen af en arbejdende videnskabelig naturhistorisk institu
tion i Jylland er at finde blandt vor forenings pionerer, og at en del af
museets værdifulde samlinger er bragt til veje af vore medlemmer.
Et andet resultat af de store og omfattende indsamlinger og de
mange biologiske iagttagelser ses i den righoldige litteratur, der er
produceret i perioden. Som naturligt er, har medlemmerne først og
fremmest benyttet »Flora og Fauna« som talerør, men også i andre
naturhistoriske tidsskrifter, danske såvel som udenlandske, finder man
forfatternavne, der har haft tilknytning til »Naturhistorisk Forening
for Jylland«. Det må også nævnes, at den for Danmark særegne bog
serie »Danmarks Fauna« har nydt gavn D.f foreningens virksomhed,
dels ved, at enkelte medlemmer har forfattet hele bind om deres spe
ciale, og dels ved de utallige meddelelser om fund af dyr gjort af for
eningens medlemmer, der nævnes rundt i vel næsten alle de 65 bind,
der hidtil er udkommet. Zootopografiske undersøgelser er nødt til at
støtte sig til mange samleres iagttagelser og fund landet over. Her har
foreningen og dens medlemmer betydet overordentlig meget.
Vi synes selv, at der er gjort et godt stykke arbejde i de 50 år, der er
gået. For mange plante- og dyregrupper gælder det, at vi nu i store
træk kender arternes forekomst og udbredelse i Jylland. Andre grup
per, f. eks. padderne, er sørgelig forsømte. Men vi drømmer da heller
ikke om, at der nogensinde skal komme til at mangle arbejde. Om ikke
andet må vi holde øje med de stadige nyindvandringer og med de
arter, der har været almindelige, men som nu er ved at forsvinde.
Vi siger pionererne tak for, hvad de har sat i gang, og for, at de
aldrig veg tilbage for at delagtiggøre de yngre i deres viden. Måtte vi
selv blive lige så begejstrede og lige så hjælpsomme mod dem, der
søger osl
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Ved 50-års jubilæet
Af H. M. Thamdrup
(Naturhistorisk Museum, År bus)

Naturhistorisk Forening for Jylland og Naturhistorisk Museum i
Århus er knyttet sammen med stærke bånd.
I dag, ved foreningens 50-års jubilæum, bringer museet da også en
hjertelig lykønskning. - I denne forbindelse kan der både være anled
ning til et lille tilbageblik og - med ønsket om den livskraftige for
enings fortsatte fremgang og trivsel - et lille kig fremefter.
I foreningens første love er med forsigtig optimisme optaget føl
gende bestemmelse: » Hvis foreningen får råd, skal den søge dannet
studiesamlinger af planter og dyr . . . « . - Hvadenten foreningen har
haft råd eller ej, må det fastslås, at den - tald<et være medlemmernes
ildhu og offervilje - så sandelig ildce har gjort optimismen til skamme,
men netop gennem tilvejebringelsen af meget betydelige samlinger
har rejst et monument, der bærer tydeligt vidnesbyrd om foreningens
mangeårige, frugtbare virke på dette felt. Disse samlinger rummes
indenfor Naturhistorisk Museums mure, hvor de på adskillige områder
danner grundstammen i det udstillings- og studiemateriale, museet
råder over til belysning af dansk dyreliv.
Selv om tanken om et naturhistorisk museum i Århus nu og da
havde været bragt på bane før oprettelsen af Naturhistorisk Forening
for Jylland, må det siges at være denne forening, der først gjorde
skridt til at realisere planer om et sådant museum. I årene 1913-1921
tilvejebragte foreningen gennem medlemmernes egen samlervirksom
hed og gennem gaver og køb så stort et materiale, at man vanskeligt
kunne huse det hos de enkelte medlemmer og derfor ret snart måtte
se sig om efter muligheder for en samlet placering. I 1915 søgte for
eningens bestyrelse støtte til virksomheden hos Århus byråd med hen
blile på opbygningen af en naturhistorisk samling med domicil i Århus .
En årlig understøttelse blev bevilget, ligesom byrådet senere også stil
lede sig velvilligt over for bestyrelsens henvendelse om bistand til at
skaffe egnede lokaler for samlingen.
I 1919 kom tanken om oprettelsen af et universitet i Jylland ind i
billedet. Gennem universitetstankens ledende organ »Forretningsud
valget for Oprettelsen af et Universitet i Jylland« blev i løbet af
1919-20 ad privat vej skaffet midler til indkøb af naturhistoriske sam
linger m. v. med henblik på fremtidige universitetsstudier. Disse be
stræbelser vandt hurtigt Århus byråds støtte både pekuniært og med
henblilc på løfte om lokaler i den nye Læssøesgades skole. Også Natur
historisk Forening for Jylland havde fra starten tilsluttet sig universi
tetstanken, og denne sag førte i det hele taget til en værdifuld samling
af kræfterne. - I 1921 vedtoges det at forene de af Naturhistorisk Fm·
ening for Jylland og de gennem w1iversitetsudvalget fremskaffede
samlinger. Hermed var første fase af arbejdet på at skabe et museum
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ført til en lykkelig afslutning. Den selvejende institution »Naturhisto
risk Museum« var etableret. I museets første bestyrelse blev foruden
universitetsudvalget og Århus byråd også Naturhistorisk Forening for
Jylland repræsenteret. Foreningens medlemmer i bestyrelsen var vice
skoleinspektør J. K. Findal og lærer V. Sigfr. Knudsen, der allerede i
en årrække havde udgjort et særligt lille udvalg til varetagelse af for
eningens museumsinteresser. Museets daglige ledelse blev lagt i hæn
derne på lektor V. R. Møller, som inden for universitetsudvalget havde
været initiativtager og den drivende kraft med henblik på oprettelsen
af Naturhistorisk Museum.
Naturhistorisk Forening for Jylland kunne således omkring sit
lO-års jubilæum se et af de mål, den havde sat på sit program, virke
liggjort. Det fortjener at fremhæves, at det museum, man ved for
enede kræfter havde fået oprettet, fra starten fik et bredt sigte: Det
skulle være til glæde for menigmand, det skulle kunne tjene skolens
behov, det skulle være en kilde til inspiration og dygtiggørelse for
alvorligt arbejdende specialister, som hver på sit felt havde bidraget
så meget til at skabe institutionen. Museet måtte også lægges an på
før eller siden direkte at kunne tjene forskning og højere undervisning.
Betragter vi i dag bestræbelserne på at sikre og udbygge en fast
institution for naturhistorien i Århus, og fæstner vi ved denne lejlig
hed i særlig grad opmærksomheden ved den jubilerende forenings
andel i disse bestræbelser, vil det alene af museets journaler over
erhvervelser i tidens løb fremgå, at en lang række af de medlemmer,
som gennem årene har båret Naturhistorisk Forening for Jylland frem,
også har stået som bidragydere i museumssagen. Det vil føre alt for
vidt at fremdrage alle disse navne her, så velfortjent det end kunne
være. Et par navne bør dog nævnes - J. K. Findal og V. Sigfr. Knud
sen - fordi disse mænd som foreningens repræsentanter gennem
mange år helligede sig museumsarbejdet på en måde, der har sat sig
store og varige spor i institutionen og de>ns virke. - Ved gennemførel
sen af museets ovenfor nævnte program gjorde ganske naturligt en
vis arbejdsdeling sig gældende, hvorved viceskoleinspektør Findal,
som gennem mange år tillige var museumsbestyrelsens formand, og
lærer Knudsen, som i en lan,g årrække var sekretær for museumsbesty
relsen, især varetog udbygningen af de danske og visse udenlandske
samlinger, medens lektor Møller som museets leder fortrinsvis røgtede
de øvrige museumsopgaver.
Den epoke, der fulgte på museets etablering som institution, frem
bød også opgaver i rigeligt mål. Dage - og nætter med - anvendte
Findal og Knudsen på deres del af opbygningsarbejdet. Både ved
egne indsamlinger, ved formidling af andres og ved køb øgedes år for
år de samlinger, de varetog. For hr. Findals vedkommende var det
især græshopper, guldsmede, vårfluer og forskellige vandinsekter, der
var i søgelyset, medens hr. Knudsen særlig lagde vægt på fugle og
sommerfugle. Ofte fik de bistand i arbejdet, bl. a. fra biskop Skat
Hoffmeyer, hvis indsats til gavn for museet har været af allerstørste
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betydning. Resultaterne af deres og andre fagfællers undersøgelser
på basis af museets materiale er ofte publiceret i foreningens tidsskrift
>>Flora og Fauna« og markerer også herved den nære forbindelse m el
lem foreningen og museet.
Ved foreningens 25-års jubilæum gav hr. Findal som formand en
lille oversigt over de mange foreningsmedlemmer, der indtil da havde
støttet museet med samlinger, og gav udtryk for, at museet, når det
inden længe fik sine egne bygninger, utvivlsomt ville modtage endnu
flere gaver fra danske samlere. Viceskoleinspektør Findal skulle ikke
selv opleve at se det nye museum i virksomhed, men hans forvisning
om, at museet også under de nye forhold i universitetsparken ville
kunne regne med samlernes velvilje, har fuldt ud vist sig at holde stik.
Samtidig med, at Naturhistorisk Forening for Jylland runder de 50,
er Naturhistorisk Museum også på vej ind i en ny epoke. Museet vil nu
komme til at varetage funktioner direkte knyttet til den nyetablerede
naturhistorisk-geografiske faggruppe ved Århus Universitet. Fra mu
seets side lægges vægt på, at dette, der jo i virkeligheden blot betyder
realisationen af et punkt på museets oprindelige progran1, ikke må
komme til at bevirke en reduktion i de opgaver, museet hidtil har søgt
at løse. Hvad specielt forholdet til Naturhistorisk Forening for Jylland
angår, er det værd at pege på, at den øgede aktivitet, som universitets
virksomheden fører med sig, bl. a. vil føre til en intensivering i udnyt
telsen af de gennem foreningen i årenes løb tilvejebragte samlinger
såvel til undervisning som til studier og forskning. Dette betyder igen,
at museet i stigende grad vil være interesseret i at få overladt samlin
ger, som kan supplere de allerede foreliggende, og som ejerne gerne
ser sikret for fremtiden på denne måde. S elv om universitetsvirksom
heden i tilknytning til museet i en periode kan gøre det endnu vanske
ligere at skaffe fornøden arbejdsplads til dem, der måtte ønske at
benytte sig deraf, skulle den udvikling, institutionen nu er gået ind i,
inden for en overskuelig tid føre til en forøgelse af museets kapacitet også med hensyn til disponible arbejdspladser. I betragtning af de
traditioner, museets hidtidige virke har fulgt med hensyn til det nær
mest mulige samarbejde mellem alle kredse af naturinteresserede amatører og professionelle - til gensidig gavn og glæde, vil det være
naturligt at slutte denne jubilæumsartikel med ønsket om, at det gode
samarbejde, der gennem de mange år har bestået mellem den jubi
lerende forening og museet, i de år, der kommer, yderligere må kunne
udbygges og styrkes.
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Forplantningsbiologien hos Amara infima Dft.
og Harpalus negleetus Serv.
Af B. Schjotz·Christensen
(�lolslaboratoriet, Naturhistorisk Museum, Århus)
With an English Summary

Igennem en længere årrække har jeg arbejdet med billernes økologi
og biologi på de sandede lokaliteter på Molslaboratoriets grund. Det
har vist sig, at nogle af de oplysninger, der kan findes i litteraturen om
disse biller, er usikre eller endog fejlagtige, og formålet med dette
arbejde skulle da være på grundlag af en forbedret metodik at give en
nøjere redegørelse for forplantningsbiologien hos to af de biller, der
forholdsvis almindeligt findes på sandlokaliteterne.
Undersøgelsesteknik
Indsamling
Til indsamling er der anvendt glas, 12 cm høje, 7 cm i diameter. Glassenes bund
blev skåret af og erstattet med en gennemhullet plasticbund for at undgå, at
dyrene druknede i regnperiocler. Indsamlingen har s trakt sig over tre år: 1957,
1958 og 1959, og glassene er blevet tømt ca. hver tredie-fjerde dag det meste
af året.
I 1957 blev der benyttet et areal på 100 m2, i hvilket der blev indsat 100 glas
med en meters afstand imellem hver. Hullet til glassene blev lavet med en stikker
passende til glassenes diameter, og de var nu lette at anbringe og blev derefter
stående stort set urørt i de følgende år, idet de i perioder, hvor indsamling ikke
kunne finde sted, blev dækket med et låg.
Fremgangsmåden har derefter været, at glassene blev tømt, og billerne blev
taget med til laboratoriet, hvor de blev bestemt og mærket og derefter opbevaret i
plasticdåser indeholelende fugtigt sand, underticlen fugtigt filtrerpapir, indtil næste
indsamling, hvor de atter blev sat ud på lokaliteten.
I et anclet areal ligeleeles på 100 m2 grænsende direkte op til det før omtalte
blev der udsat 10 glas, og materialet derfra blev benyttet til nøjere undersøgelse,
og kun en del af disse dyr blev derfor genudsat
I 1958 og 1959 blev der foruden de to nævnte arealer benyttet endnu 100 m2,
som i modsætning til de to foregående blev lukket ved hjælp af et hegn af galva
niserede jernplader, hvorved ind- og uclvanclring fra mealet skulle forhindres. I
dette nye areal blev der ligeleeles iHclsat 100 glas.
Mærkning
En stor del af billerne blev som nævnt mærkede, idet det herved var muligt at
skaffe en del oplysninger om billernes biologi, som ikke kunne skaffes til veje på
anclen måde.
Mærkningsapparatet består af en kaneler med udskiftelig gløclenål, der er l avet
af kromnikkeL Kanderen består af et sekskantet håndstykke, hvorpå der er mon
teret en kontakt. Den er i forbindelse med en b·ansformator med udtag på 2, 4, 6
og. 8 volt med variabel modstand monteret i en kasse med afbryder og glim
lampe (fig. 1).
Mærkningsarbejdet kunne kun lade sig gøre under mikroskop. M ærkningen be
står i, at der laves et lille brændmærke, som altid let vil kunne ses igen, l igemeget
hvor billen i mellemticlen har levet. Det skal udføres med stor forsigtighed, idet
dyret dør, hvis der brændes igennem.
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Fig. l. Mærkningsapparat Det ses, hvorledes A. inf'ima hol
des, medens mærkningen foregår.
I 1957 blev alle billerne fra en indsamling mærket ens, d. v. s. første mærkning
var et mærke på venstTe thoraxside, anden mærkning to o. s. v. Efter 8-12 mærker
på vensb·e side blev højre side anvendt og derefter midtpartiet
I 1958 blev billerne mærket individuelt, idet stribemellemrummene og thorax
blev anvendt, således som fig. 2 viser. Det blev således kun nødvendigt at anvende
højest tre mærker, idet det højest nummererede tal ligger på godt 700.
Hvis billerne var for små, f. eks. A. infima ca. 5 mm, kunne denne metode ikke
anvendes, og derfor blev samme metode som i 1957 brugt. Der blev dog kun
anvendt et mærke hver gang, idet et hold fik et mæ1·ke på første venstre stribe
mellemrum, næste hold på anden venstre stribemellemrum o. s. v.
Mærkningen af de større biller kunne foretages ved at holde dem med en
elastisk stålpincet og derefter under mikroskop anbringe mærket. Det var umuligt
at holde de mindre biller på denne måde og samtidig få plads til at mærke, og der
blev derfor lavet en rende i et stykke plastic passende til dyret. Når renden blev
dækket af et dækglas, kunne man ved at skyde det tilbage omtrent til midten af
billen holde dyret, medens mærkning foregik.
Når mærkningen var færdig, blev billerne atter anbragt i deres plasticdåser, og
inden udsæbling blev de undersøgt for at se, om nogle havde taget skade. Sådanne
dyr blev ikke udsat påny. For at kunne adskille de to arealers dyr fra hinanden
blev der på billerne fra den lukkede lokalitet afsat et konb·olmærke i sømstriben.
Ovarieundersøgelser
Det dyr, der skal undersøges, skæres over mellem bryst og bagkrop. Dækvinger,
eventuelt flyvevinger, fjernes, hvorpå der med en mikrosaks klippes langs bag
kropsranden. Når det fraklippede stykke fjernes, vil ovarierne hurtigt kunne præ
pareres frem, og de har da følgende udseende: l. De kan være små og uudviklede.
2. De kan være kraftigt udviklede og fyldte af æg. 3. De kan være ret små, men
ved basis med en grønlig ring, Corpora lutea, der er rester fra æggenes nærings
celler. Et sådant ovarie betegnes som brugt.
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Fig. 2. A. Mærker benyttet ved nummereringen. B. En bille mærket
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215.

Amara infima Dft.

A. infima betragtes her i landet som en relativ sjælden bille, uden
tvivl fordi dens aktivitetsperiode ligger i det sene efterår og tidlige
forår, og på disse tidspunkter er der kun få, der samler. Det er en al
mindelig bille overalt på de sandede lokaliteter på Molslaboratoriets
gmnd.
De vigtigste planter på habitaten er Lyng (Calluna vulgaris), Sand
skæg (Corynephorus canescens), Liden Museurt (Filago minima), Hå
ret Høgeurt (Hiemciwn pilosella), Alm. Kongepen (Hypochoeris mdi
cata), Gul Evighedsblomst (Helichrysmn arena1·ium) og Rødlmæ (Ru11WX acetocella). Af lavere planter forekommer en mængde laver,
særlig Gladorda-arter samt Tjørnelav (Cornicularia aculeata) og mos
ser, af hvilke Rhacomitrium eanescens og Polytricum piliferum er de
almindeligste (fig. 3).
Indsamling af A. infima har givet følgende resultat:
1957
1958
1959

IV

V

155
69

2
58
13

VI

10
14

VII

VIII

IX

X

XI

XII

15

l
15
11

8
10
l

175
1273
105

99
1570
939

401

Det fremgår af tallene, at A. infi11ta først bliver talrig i oktober, og
af følgende indsamlingstal vil det ses, at tallet først er betydeligt i
sidste del af oktober :
12/10-57
19/10-57
26,'10-57
lO

5
35
118

9/10-58
13/10-58
17/10-58

46
55
227

1 1 /10-59

2

25/10-59

103

Tallet stiger derefter til midt i november og er selv i slutningen af
november og december meget stort, hvilket fremgår af følgende
enkeltindsamlinger fra de tre år:
Sidste indsamlingsdato i 1957
- 1958
- 1959

3/ll
30/11
25/12

99
369
401

Første indsamlingsdato for de tre år ligger temmeligt sent 28/4
1957, 20/4 1958 og 1/4 1959. Som det ses af oversigten over indsam
lingen, er tallet endnu ret stort i april, hvorefter det aftager stærkt.
Der er derfor grund til at formode, at det i januar, februar og marts vil
være omtrent som i efteråret. Iagttagelser fra 23/2 og 11/3 1957, hvor
der var adskillige dyr fremme på overfladen, tyder på det samme. At
der ikke er tal fra disse to datoer skyldes, at indsamlingsglassene på
dette tidspunkt endnu ikke var opstillet. Den 13/3 1960 blev der på
de tre lokaliteter indsamlet 175 A. infima, hvilket svarer meget godt
til enkeltindsamlingerne fra efteråret.
-

Æglægning
Hver gang der har været foretaget indsamling i oktober, november,
december, marts og april, er det lykkedes at få hunner til at afsætte æg
på fugtigt filh·erpapir anbragt i plasticdåser, og i efterårsmånederne
er parring adskillige gange iagttaget. Der er med mellemrum fore
taget ovarieundersøgelser, og alt i alt er 42 hunner skåret op. Dette
har givet følgende resultat: I marts og april - sidste dato 20/4 er
ovarierne fyldt af modne æg. Ægget er ovalt, mælkehvidt og 0,6-0,8
mm langt. I slutningen af april og i maj og juni er ovarierne brugte.
I september og oktober er ovarierne uudviklede eller i begyndende
udvikling. Fra omkring midten af oktober er de fleste ovarier fyldt af
modne æg, og i november og december finder man stadig mange
ovarier med modne æg.
-

Ægudvikling
Det blev forsøgt at få æggene til at klækkes, idet de blev placeret
på dækglas i et saltkar ved en relativ fugtighed på 100 °/o og ved stue
temperatur på ca. 20° C. Ingen af æggene blev klækket ved denne
temperatur, men nogle af dem begyndte at udvikle sig og kom så
langt, at man kunne se larvens brune kindbakker og lemmer igennem
æggeskallen. I denne udviklingstilstand forblev æggene i længere tid,
men til sidst mugnede de og gik til grunde. Da der var en mulighed
for, at temperaturen havde været for høj, blev et nyt forsøg sat i gang
i termokonstant rum ved 10° C. Der blev anbragt 10 æg i hvert salt
kar, og der blev benyttet 100 æg. De blev overført fra plasticdåserne
til saltkarrene ved hjælp af en fin pensel. Da det kunne tænl<es, at
æggene kunne skades ved denne behandling, blev nogle ladt tilbage i
plasticdåserne, således som de var afsat, og også disse dåser blev an
bragt i det termokonstante rum. Forsøget blev begyndt den 1/11-59.
Adskillige af æggene var ikke befrugtede og mugnede hurtigt, men i
11

Fig. 3.
Nærbillede af
habitatens
vegetation.
De vigtigste
planter er
Sandskæg
(Corynephorus
ca1lescens),
Almindelig
Hvene
(Agrostis ten u is)
og Håret Høgeurt
(Hieracium
pilosella).

andre kunne der erkendes en langsom udvikling, og larverne kunne
efterhånden skimtes igennem æggeskallen. Efter 45 dages forløb
kunne man således tydeligt se de mørkt farvede kindbakker og lem
merne. Når en larve er kommet så langt i udviklingen, plejer det nor
malt ikke at vare længe, før den bryder ud af ægget, men endnu den
21/1-60 var ingen larver klækket. Desværre blev de efterhånden øde
lagt af mugdannelser, således at heller ikke nogen af dette hold blev
klækket. På grundlag af den udvikling, der blev set, er der grund til at
formode, at de æg, der bliver afsat i oktober, november og december,
begynder deres udvikling, men derefter, lige før de skulle bryde ud af
æggene, går ind i en diapause, som antagelig vil vare ved til marts
eventuelt april alt efter vejret. En del af bestanden vil på denne måde
overvintre i ægstadiet. Larverne udvikler sig i løbet af forår og som
mer, og i slutningen af juli begynder de første nyklækkede biller at
vise sig. Man vil derefter kunne finde nyklækkede A. infima indtil
sidste del af oktober, hvorefter samtlige individer synes at være
udhærdede.
Den relativt lange periode, i hvilken der stadig viser sig nyklækkede
biller, tyder ligeledes på, at æglægningen strækker sig over en lang
periode.
Man må formode, at de overvintrede æg klækkes relativt tidligt i
foråret, sandsynligvis allerede i marts. Larverne vil antagelig for
puppe sig i begyndelsen af juli og være nyklækkede sidst i juli. De æg,
der afsættes sidst i april, vil derimod først kunne være klækket en
gang i maj, og larverne vil næppe forpuppe sig før en gang i august
eller september, hvorfor de nyklækkede biller ikke viser sig før en
gang i løbet af efteråret.
Billernes levetid
Ved hjælp af mærkninger er det lykkedes at påvise billernes alder,
og endvidere at i hvert tilfælde en betydelig procentdel af popula
tionen har mere end en forplantningsperiode.
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Da A. infinw er så beskeden i størrelse - 5-5,5 mm - har det været
umuligt at mærke arten individuelt. I 1957 blev der mærket på højre
og venstre side af thorax, i 1 958 på ribbemellemrummene på højre og
venstre dækvinge, således at et hold fik et mærke, næste hold et andet
o. s. v., men hver bille fik aldrig mere end et mærke. Det viste sig ved
forsøg, at nummerering, hvor der forholdsvis hurtigt skulle anvendes
tre mærker, gik for hårdt ud over billerne, så en for stor procentdel
døde, medens det kun var få, der gik til grunde, når kun et mærke
blev anvendt.
Som det kan ses af mærkningstabellen tab. l, blev biller mærket
17/lO 1958 genfanget 25/12 1959. De har altså imellem mærkning og
genfangst levet i 435 dage, og da de ikke er mærket før udhærdning,
kan de have levet i hvert fald i ca. 70 dage før mærkning, og der er
ingen grund til at formode, at de dør før en gang i maj eller juni, hvil
ket vil sige, at deres levetid vil være omkring 670 dage. Det kan til
føjes, at der den 13/3 1960 blev genfanget 13,9 0/o mærkede biller ha
1 958 på station l og 14,4 0/o på station 2. Indsamlingstallet på st. l var
43, på st. 2 104 biller. Det ses endvidere, at det ikke er undtagelsen,
Mærkningstabel

l.

Amara infima Dft.

I efteråret 1957 blev følgende mærkede biller udsat på lokalitet l :
Antal

Mærke

98
67

lv
lh

Genfangst i 1958
.
Udsætnmg

3/11
9/11

IV

V

6
l

l
l

I efteråret 1958 blev følgende mærkede biller udsat på lokalitet l :
Antal

Mærke

Udsætning

131
73
149
107
218
80
77
127

lh
2h
3h
4h
lv
2v
3v
4v

21/10
25/10
29/10
4/11
16/11
23/11
30/11
7/12

Genfangst i 1958
x

4
l

XI XII

9
5
8
lO
16
3

Genfangst i 1959

IV V VI VII VIII IX X

XI XII

3

3
2
4
2
6
l
7 26
5
5
3
8
7
3

3
3
l
l

l
3
2
2
3
3

I efteråret 1958 blev følgende mærkede biller udsat på lokalitet 2 :
Antal

91
80
143
168
325
160
139
167

Mærke

Udsætning

lh
2h
3h
4h
lv
2v
3v
4v

21/10
25/10
29/10
4/11
16/11
23/11
30/11
7/12

Genfangst i 1958
x

9
2

XI XII

lO
9
11
17
21
4

Genfangst i 1959

IV V VI VII VIII IX X

l

l

2
12
5
l
3

l
l
l

l

l

2
l
2
6
5
2

XI XII

2
2
4
5
37

5

2
2
13
24 6
18 3
17 6

13

der når denne alder, men derimod en væsentlig procentdel af de mær
kede dyr. På den åbne lokalitet blev 9,9 Ofo af de 962 biller, der blev
udsat i 1958, genfanget i efteråret 1959, og på den lukkede lokalitet
blev 12,9 Ofo af de 1273 biller, der blev udsat i efteråret 1958, gen
fanget i efteråret 1959. Det må derfor beh·agtes som sandsynligt, at
det er bestanden som sådan, der lever i ca. P/4 år. Når indsamlings
tallet altså i maj, juni, juli, august og september går ned til et mini
mum, er det ikke, fordi dyrene er døde, men fordi de på dette tids
punkt lever nedgravet i jorden i 2-5 cm dybde, måske fordi de i som
mertiden ikke er i stand til at tåle de relativt høje overfladetempera
turer, som ofte hersker på denne årstid. A. infimas præferenstempe
ratur ligger imellem 15° og 20° C, og den er aktiv ved betydeligt
lavere temperaturer. Ved hjælp af Berleseapparatet er det påvist, at
det virkeligt forholder sig således. På en nærliggende lokalitet blev
der i juni 1957 taget en prøve på 1/2 m2 og 5 cm dyb. Vegetationen
var Calluna og puder af lav, særlig CZa.clonia.-arter. Fra denne prøve
blev 117 A. infima. uddrevet.
F o r p l a n t ni n g s p e r i o d e r
Det fremgår af ovarieundersøgelserne, at ovarierne er fyldte af
modne æg, og æglægning derfor finder sted fra omtrent midten af
oktober igennem november og december og i marts og april, og der er
næppe tvivl om, at det er det ugunstige vejr i januar og februar og
eventuelt marts, der forhaler æglægningsperioden til ind i foråret.
Den 25/10 1959 blev nogle mærkede A. infima. ovarieundersøgt. To
biller mærket 4v var udsat 30/1 1 1958, en mærket 2h var udsat 21/10
1 958, og en mærket 3h var udsat 25/10 1958. Det viste sig, at ova
rierne i alle fire biller indeholdt modne æg. Det er givet, at disse
biller har haft en æglægningsperiode i efteråret 1958 eller foråret
1959, og det må derfor være en kendsgerning, at den nye æglægnings
periode, de er gået ind i i efteråret 1959, må være forplantnings
periode nr. 2. Man kunne måske anse et sådant eksempel som und
tagelse, men ved alle indsamlinger er mærkede dyT blevet adskilt fra
umærkede, og såvel mærkede som umærkede hunner har afsat æg i
den periode, de blev holdt i laboratoriet, og der kan derfor ikke være
nogen tvivl om, at en betydelig procentdel, sandsynligvis hele bestan
den, har to forplantningsperioder.
K o r t oversigt
Forplantningsbiologien for A. ·infima forløber altså kort fortalt på
følgende måde:
Første æglægningsperiode begynder i midten af oktober, fortsætter
til vintervejret indtræder og genoptages i det tidlige forår og er af
sluttet i løbet af april. Efterårsæggene overvintrer sandsynligvis, idet
de går ind i en diapause, og larver af første stadie vil derfor først være
fremme i det tidlige forår. Larverne bliver udvoksede i løbet af juli,
og i sidste del af juli vil de første nyklækkede biller være fremme.
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Billerne, der lagde æg i efteråret eller det tidlige forår, graver sig i
l�bet af maj ned og lever derefter hele sommeren i jorden, hvorefter
de i efteråret påny kommer frem og går ind i anden forplantnings
periode. Dette er også årsagen til, at efterårsbestanden er særlig stor,
idet den nye generation blander sig med den gamle.
Harpalus negleetus Serv.

H. negleetus er fundet i alle landsdele i Danmark, men den anses
for en ret sjælden bille. Den er forholdsvis almindelig på de sandede
arealer på Molslaboratoriets grund.
Indsamlingstallene fra de tre lokaliteter har givet følgende resultat:
1957
1958
1959

IV

V

VI

VII

VIII

3
2
3

36
104
27

87
47
21

4
12
5

42
87

IX

X

XI

19
14

3
2
l

l

H. negleetus bliver først almindelig fra omkring midten af maj, og
tallet tager igen betydeligt af allerede i sidste del af august og i sep
tember. Det lave indsamlingstal for juli skyldes, at glassene i 1957 var
lukkede fra 27/6-30/7, i 1958 fra 15/6-1717 og i 1 959 fra 9/7-10/8.
L evetid
Som det kan ses af mærkningstabellen tab. 2, har 28,5 0/o af de gen
fangede dyr efter mærkning levet fra 318-384 dage. Nr. 2h 57 blev
udsat 20/6 1957 og har sandsynligvis været nyklækket i begyndelsen
af maj, hvilket vil sige, at den har levet ca. 40 dage før mærkning.
Efter denne tid træffes den på lokaliteten til 20/4 1958 og er nu 318 +
40 dage. Den bliver derefter mærket som nr. l og genfindes atter
30/5 1958 og er altså nu 398 dage gammel, og der er ingen grund til at
formode, at den vil dø før engang i løbet af juni, hvilket vil sige, at den
i hvert fald har levet i to forårsperioder.
De dyr, der er nyklækkede og mærkede i juli og august, genfindes i
maj og juni følgende år, og det er sandsynligt, at de ikke dør før engang
i løbet af sensommeren, således at også disse dyr bliver godt et år
gamle. Nr. 4h 57 blev mærket 7/8 1 957 og derefter genfanget og mær
ket som nr. 124 14/8 1958, på hvilket tidspunkt den altså var 372
dage gammel.
Nyklækkede imagines, d. v. s. bløde endnu ikke udhærdede biller,
er fundet i forholdsvis ringe mængde i maj, medens hovedparten fin
des fra begyndelsen af juli og i august og september.
K lækninger og andre oplysninger
H. negleetus er set i parring 1 0/5 1958. Æglægning er i laboratoriet
s et i juni. Den 9/4 1952 blev en larve indsamlet. Den 7/5 fandtes en
nyklækket bille. Larvehuden blev fundet og opbevaret. En larve ind
samlet 16/10 1951 klækkedes af puppe 22/12 1 95 1 . Larver er fundet i
januar, februar, april, juli, september og oktober.
15

Såvel de nyklækkede forårsimagines som de nyklækkede sommer
imagines overvintrer, og de larver, der stammer fra forplantningen i
juli og august, vil ligeledes overvintre.
Fo r p l a n t n i n g s p e r i o d e r
Der er skåret 2 1 hunner op, som har givet følgende resultat: Den
første dato, på hvilken der er fundet modne æg i ovarierne, er 2/5.
Derefter 9/5, 22/5, 26/5, 30/5, 3/6 og 1 1/6. I samme periode 5/5,
10/5, 23/5 og 5/6 blev der fundet hunner, hvis ovarier var uudvik
lede eller i begyndende udvikling. Fra 7/9-12/10 var ovarierne uud
viklede eller brugte. Endelig fandtes der 25/7 og 3 1/8 hunner, hvis
ovarier var fyldte af modne æg.
En hun mærket 2h 57 udsat 23/6 1 957 og genfanget 30/5 1958 blev
skåret op og viste, at ovarierne var brugte, men at der var modne æg i
ovariolerne. Da der næppe kan være tvivl om, at denne hun i foråret
1 957 har lagt æg, og da der i foråret 1958 atter er æg i ovarierne, må
det antages, at den var inde i anden forplantningsperiode.
-

-

Mærkningstabel 2.

Harpalus negleetus Serv.

I 1957 blev følgende mærkede biller udsat på lokalitet 1 :
Antal

6
5
2
7
2
8
8
5
7
5
6
6
l
l
2
5
5
l
3
4
3
2
2
l
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Mærke

Udsætning

lv
2v
3v
4v
5v
6v
7v
Sv
9v
lOv
lh
2h
3h
4h
5h
6h
7h
Bh
9h
!Oh
lm
2m
3m
4m

5/5
12/5
16/5
19/5
23/5
26/5
29/5
6/6
12/6
16/6
20/6
23/6
27/6
7/8
10/8
14/8
17/8
21/8
24/8
31/8
4/9
7/9
l l /9
28/9

Genfangst i 1957
V VI VII VIII

Genfangst i 1958
IV

V VI Vll VIII

3
l

2
l
2

l

l
2

l

l

l

l
l
l
l

l

De dyr, der forplanter sig i juli og august, er fuldt udhærdede. Da
nyklæld<ede biller kun er fundet i maj og i juli, august og september,
er der derfor grund til at formode, at det er de nyklækkede dyr fra
maj, der lægger æg i juli og august. Efter forplantningsperioden vil de
overvintre, og i maj-juni det følgende år følger i hvert fald for nogle
hunner en ny forplantningsperiode.
Man må altså formode, at det drejer sig om to adskilte populationer.
De nyklækkede forårsdyr lægger æg i juli og august. Larverne over
vintrer, men også imagines overvintrer og går ind i en ny forplant
ningsperiode det følgende forår.
Mærkningstabel 3. Harpolus negleetus Serv.
I 1958 blev numrene 1-159 udsat på lokalitet l, og der blev i 1 958
og 1 959 genfanget følgende:
Nr.

l
5
6
7
11
20
21
57
79
90
1 13
123

Udsætning

24/4
14/5
14/5
14/5
14/5
22/5
22/5
30/5
15/6
2/8
14/8
22/8

Genfangst i 1958

30/5
22/5
18/5
26/5
3/6
26/5
11/6
11/6
29/7

Genfangst i 1959

15/4, 2/5

25/4
19/9
15/9, 5/10, 13/10

I 1 958 blev numrene 1-55 udsat på lokalitet 2, og der blev i 1958
og 1 959 genfanget følgende:
Nr.

(l)

8(1)
8
lO
11
22
25
30
32
34
35
44
45
50
51
55

=

Udsætning

14/5
30/5
30/5
30/5
3/6
1 1/6
18/6
2/8
6/8
6/8
18/8
18/8
22/8
22/8
11/9

Genfangst i 1958

Genfangst i 1959

11/6
7/6
5/6
3/6
10/8
26/8

30/8
22/8
30/8

5/6
5/6
23/5
2/5
23/5
23/5
2/5, 16/5
5/6

stammer fra lokalitet l.
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Hovedparten af de nyklækkede dyr findes imidlertid i juli og sen
sommeren igennem. Disse dyr forplanter sig efter overvintring i maj
og juni og i hvert fald nogle igen i det følgende forår. Forårsforplan
ternes larver vil udvikle sig i løbet af sommeren.
Summary
The breeding biology of

Amara infima Dft. and Harpalus negleetus Serv.

Technique
Three areas each of 100 m2 were used. At station l and 2 100 glasses, at station 3
lO glasses were sunk to the rim into the ground as u·aps. Station 2 was a closed
locality to hinder emi- and immigration. The glasses were 12 cm high and 7 cm in
diameter. The battom was cut off and replaced by a perfmated plastic battom to
h inder drowning in rainy periods. The beetles were collected every thii·d m fourth
day almost all year round in 1957, 58 and 59.
M arkings
The beetles were marked by an electric needle. On account of the smal! size of
A. ·infima all the individuals trapped each time were marked unif01mly, while
H. negleetus was marked with a number.
Some of the beetles, as well marked as unmarked, were dissected to see if the
ovaries were immature, mature or spent.

Amara infima Dft.
A.infima has two breeding seasons. The first reproduction period begins medio
Oct. and goes on until the winter. It is resumed in the early spring and is finished
in late April. Probably the autumn-eggs hibernate going into a diapause, and
larvae of the fii·st instar may be found in the early spring. The l arvae pupate in
July, and late July the fii·st callow beetles were found at the surface. The beetles
laying eggs in the autumn or early spring live the whole summer in the earth in a
deptl1 of 2-5 cm. In the autumn they return to the surface and get into the second
breeding season. The beetles thus exist in about P/• years. The reason fm the big
number in the autumn is thus that the old population is mingled with the new one
emerging in the summer and autumn.
Harpolus negleettiS Serv.
H. negleetus reproduce in two different periods. Callow beetles were found in
May. They reproduce in July and August. Both imagas and larvae hibernate. Some
of the imagas reproduce again in the foliowing spring.
The majority of the callow beetles were found in July and the foliowing months.
The imagas hibemate and reproduce in the spring. Some of them hibernate twice
and 1·eproduce again in May or June. The larvae of this population are summer
larvae.
Littm·atm·
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Forholdet mellem småkrebsplankton
og m ængden af produceret organisk stof
i Grane Langsø 1 9 50-51
Af Ulrik Røen
(Københavns universitets ferskvnnclsbiologiske Jaboratm·ium, Hillerød)
With an English Summary

I et tidligere arbejde (Røen 1954) har jeg gennemgået småkrebs
faunaen i Grane Langsø og påvist, at denne sø bl. a. er ejendommelig
derved, at der i planktonet kun forekommer et ret begrænset antal
småkrebsa1ter.
Blandt de prøver, jeg dengang undersøgte, var en serie plankton
prøver taget af lektor G. Nygaard, der samtidig hermed foretog
bestemmelser af planktonalgernes produktion af organisk stof. Disse
undersøgelser blev året rundt foretaget regelmæssigt en gang om må
neden, og planktonprøverne blev taget med det samme net på samme
måde, nemlig ved tre vertikalh·æk fra 10 m dybde til overfladen, så
de er direkte sammenlignelige. Lektor Nygaard har senere (Nygaard
1955) publiceret sine resultater, så det nu er muligt at foretage en
sammenligning mellem den fundne organiske produktion og mæng
den af småkrebs i planktonet året rundt.
Før jeg går over til at omtale resultaterne af planktonundersøgel
serne, vil det være naturligt kort at gennemgå manglerne ved den
anvendte metode, der simpelthen består i at angive antallet af plank
tonsmåkrebs i de undersøgte prøver. For det første selve prøvetag
ningsteknikken. Når et net trækkes gennem vandet, sådan som det er
tilfældet her, vil der foran nettet dannes en bovbølge, som vil skyde
nogle af de dyr, der står i den gennemfiltrerede vandsøjle, af vejen, så
de ikke havner i nettet. J o hurtigere nettet trækkes, jo flere dyr skydes
af vejen, og tallene bliver ikke sammenlignelige, hvis man ikke sørger
for, at der altid trækkes med praktisk taget samme fart. Denne fejl
kilde gør, at de opgivne tal ikke må tages som absolutte; men da prø
verne er taget med al mulig omhu, tør jeg regne med, at de er sam
menlignelige.
For det andet består det dyriske plankton i en ferskvandssø af
andet end småkrebs. Ved siden af småkrebsene er hjuldyrene (Roti
fera) en yderst vigtig planktongruppe og ligesom småkrebsene direkte
afhængige af ernæring ved planktonalger. Desværre har det ikke
været muligt at undersøge mængden af hjuldyr i planktonet, idet prø
verne var fikseret i formalin, og dette stof ødelægger ved længere
henstand hjuldyrene.
For det tredie er småkrebsene jo langtfra lige store og fortærer der
for ikke lige store mængder af planteplankton. Desuden er enkelte af
dem, f. eks. Leptodora hyalina og i enkelte tilfælde Cyclops strenuus,
19
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Fig. l. Trappekurven angiver antallet af småhebs i de månedlige planktonprøver.
Nederste kurve det producerede organiske stof.

rovdyr, der således kun indirekte udnytter det producerende m·gani
ske stof. Et bedre billede af arternes indbyrdes betydning ville man
få, hvis vægten af den samlede mængde af den enl<elte art på et givet
tidspunlct kunne angives, men dels er det for store prøvers vedkom
mende et næsten uoverkommeligt arbejde at sortere alle eksemplarer
ud (tællinger er i sådanne tilfælde foretaget uden sortering), dels ville
heller ikke dette tal blive nøjagtigt på grund af konserveringen.
Når jeg trods disse reservationer har bearbejdet det foreliggende
materiale, skyldes det først og fremmest, at fra dansk ferskvand er
dette det eneste, hvor der er foretaget bestemmelse af den organiske
produktion samtidig med, at det dyriske plankton er blevet indsamlet.
Prøverne er taget fra august 1950 til juli 1951 med en måneds
mellemrum.
På fig. l ses dels antallet af småkrebs i prøverne afsat som trappe
kurve, dels variationen af produceret organisk stof opgivet i gram
glucose pr. m2 overflade, d. v. s. den mængde organisk stof, der pro
duceres pr. døgn i en vandsøjle fra bunden op til overfladen. Produk
tionskurven viser, at produktionen er meget ringe i vintermånederne,
20

har et lille maksimum i april, mens den største produktion opnås i
august. I november er der atter en ringe stigning, inden december
minimum nås.
Som det ses af trappekurven, følger individmængden af småkrebs
ganske godt disse svingninger. Der er tre tydelige maxima, i april, i
juni-juli-august og i november samt et mindre udpræget i februar.
Det er ejendommeligt for det store sommermaximum, at toppunktet i
individmængde tilsyneladende ligger forud for toppunktet i produk
tion af organisk stof. Dette behøver dog kun at være tilsyneladende,
idet prøveserien jo kun strækker Sig over nøjagtig et år; ændringer i
temperatur- og lysforhold (flere eller færre solskinstimer) kan forår
sage, at en søs produktionsforhold ikke bliver ens fra det ene år til det
andet. Dette er her fra landet vist i Furesø og Esrum Sø af Jonasson og
Matl1iesen (1959). M en selv om 1950 og 51 skulle være ens i produk
tionsmæssig henseende, kan der gives en forklaring på, at en større
produktion af organisk stof modsvares af et mindre antal plankton
småkrebs, idet ikke alle planktonalger har den samme ernæringsmæs
sige værdi for småkrebsene. De forskellige algearter afløser hmtigt
hinanden, og en kraftig produktion af en i ernæringsmæssig hen
seende ringere alge vil give dårligere forhold for småkrebsene og der
for et fald i deres antal. Endelig kan der ske det, at et eller andet stof i
vandet, som er nødvendigt for småkrebsene, er til stede i så ringe
mængder, at det kan danne en slags grænse for småkrebsenes antal.
Foruden produktionen af føde i form af planktonalger er der en
anden faktor, som virker kraftigt ind på svingningerne i totalmængden
af småkrebs, nemlig de enkelte arters afhængighed af vandets tempe
ratur og iltindhold. Enhver, der har prøvet at tage planktonprøver i
vore søer, har lagt mærke til, at de forskellige arter af småkrebs ikke
er til stede i samme antal på de forskellige årstider, og for at belyse,
hvorledes disse forhold indvirker på den totale småkrebsmængde i
Grane Langsø, giver jeg en oversigt over individantallet af de forskel
lige arter i kurverne fig. 2-8. Det må bemærkes, at der foruden de
behandlede arter forekommer endnu 4 i planktonprøverne, men deres
forekomst er så ringe og tilfældig, at de ingen rolle spiller, og de er
derfor ikke medtaget her.
I figurerne 2, 3 og 4 har vi arterne Diaphanosoma brachyurwm
(Li{wen), Leptodora hyalina Lilljeborg og Mesocyclops (Mesocyclops)
leuckmti (Claus), der alle er udprægede sommerformer. Rovdaphnien
Leptodora hyalina forekommer i meget ringe antal, og dens livscyclus
i Grane Lngsø er bemærkelsesværdig kort sammenlignet med, hvad
der er fundet ved andre undersøgelser (Wesenberg-Lund 1904), hvis
dens fravær i september da ikke bare skyldes, at der har været så få
eksemplarer, at der tilfældigvis ikke er kommet et eksemplar med i
nettet.
Forekomsten af Diaphanosoma brachyurum svarer ganske til, hvad
der kendes fra vore store søer (Wesenberg-Lund 1904) og Frederiks
borg Slotssø (Berg og Nygaard 1 929).
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For Mesocyclops leuckmti's vedkommende er forholdet det, at
arten vel forekommer i vore store søer, men den er ikke andre steder
her i landet fundet som en så vigtig bestanddel af det dyriske plank
ton. Fra udlandet (Burckhardt 1900) foreligger der oplysninger om
dens periodicitet, som ganske svarer til, hvad jeg har fundet her.
Arterne Daphnia longispina hyalina Leydig (fig. 5), Bosmina core
goni Baii·d (fig. 6) og Cyclops (Cyclops) strenuus strenuus Fischer
(fig. 7) udviser en ganske anden periodicitet. Daphnia longispina
hyalina mangler totalt i februar-marts, har et distinkt maximum i maj
(selv om antallet af individer er ringe), findes hele sommeren, opnår
et svagt maximum igen i november og forsvinder derefter. Kun i det
lille efterårsmaximum blev der fundet eksemplarer med ephippier,
der viser, at arten på dette tidspunkt har en sexualperiode, resten af
året foregår forplantningen parthenogenetisk.
Bosnl.i na coregoni har ligeledes et stort og et lille maximum, men
hos denne art ligger det største i efterårsmånederne oktober-novem
ber, mens det i forårsmånederne er meget lidt udtalt. Der blev såvel
i november som i juni fundet hvileæg. Begge de sidstnævnte arter er
tidligere studeret af flere forfattere, og der er på forskellige lokaliteter
fundet uens former for periodicitet, så man kan ikke sige, om forekom
sterne i Grane Langsø er typiske.
Det kan man derimod sige om Cyclops strenuus. Kurven viser, at
arten forekommer vinteren igennem, ganske vist sparsomt i decem
ber-januar, og har et meget haftigt maximum i april, hvorefter den
bliver sjælden i planktonet. D et store maximum udgøres næsten ude
lukkende af ungdomsstadier, de såkaldte copepoditstadier, og det er
for nyligt vist (Elgmork 1959), at disse stadier sommeren igennem
som cyster ligger indkapslede i lokalitetens bundmateriale. Først om
efteråret kommer de frem og udvikler sig videre til voksne individer.
Artens livscyclus her svarer ganske til, hvad der er fundet på andre
danske lokaliteter (Røen 1957).
Den sidste vigtige planktonart, Eudiaptomus gmciloides (Lillie
borg) (fig. 8), udviser ingen regelmæssig periodicitet i sin forekomst.
Ganske vist er forekomsterne absolut ikke lige store på de forskellige
årstider, men svingningerne svarer nærmest til forplantningsperioder
med heraf følgende store antal unge dyr. Det er ganske tydeligt, at
denne art med de store mængder, den optræder i, er den, der »giver
tonen an«, når der tales om svingninger i mængden af småkrebs
planktonet
Dette kommer så meget tydeligere frem, når man ser på den sidste
kurve, fig. 9. Her har vi den samme trappekurve med det samlede
individantal som i fig. l, men de enkelte arters andel i hver søjle er
angivet, idet der dog er set bort fra de arter, hvis antal i planktonet
er ringe. Eudiaptomus gradloides' dominerende betydning ses let her.
Fra november til maj udgør denne art til stadighed over 80 °/o af den
samlede individmængde, og resten af året er der flere eksemplarer
af denne art end af nogen anden. I sommermånederne udgør Diapha23
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Fig. 9. Samme trappekurve som i fig. l, men d e enkelte arters andel i individ
antallet angivet.

nosoma brachyurum og Mesocyclops leuckmti en stor procentdel af
planktonet, mens hverken Bosmina coregoni eller Cyclops strenwus
på noget tidspunkt udgør mere end 10 °/o af den samlede småluebs
planktonmængde.
Når man kun har materiale fra et år og en lokalitet at arbejde med,
er det m eget begrænset, hvilke konklusioner man tør drage af en
undersøgelse, der desuden, som nævnt i indledningen, er behæftet
med en del usikkerhed. J eg vil derfor nøjes med at pege på det ønske
lige i, at man i fremtiden får belyst den store betydning zooplanktonet
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har som det andet led i stofomsætningen i vore ferske vande, hvis
primære produktion af organisk stof man i de senere år ved hjælp af
radioaktivt kulstof er begyndt at få rede på.
Summary

The present work is a continuation of the author's previous work on the ento
mostracfauna in the Jutlandish oligotmphic Lake Grane Langsø (Røen 1954).
It is shown hov the total number of plankton entomosb·aca fluetuates during a
year from battom to surface in a column of water; in Fig. l these fluctuations
have been put in relation to measurements of the primary produetion of the Lake,
stated in g. glucose per square meter surface per 24 hours.
In the Figs. 2-8 the variation of number is shown for the 7 most important
plankton entomosb·aca. There is still 4 species in the plankton, but these have been
left out as they appear in small numbers only. It can be seen from the curves
that the most important species is Eudiaptomus graciloides. Finally Fig. 9 shows
the composition of plankton - both qualitative and quantitative - of the different
samples.
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Planter med nordlig udbredelse
Af A nfred

1

Jylland

Pedersen

(Birke AIJe 47, Vm·dingborg)
Wilh nn English Summary

Trods vort lands lidenhed er floraens sammensætning m eget for
skellig i de enkelte landsdele. Forskellig jordbund giver afvekslende
kår, og Hovedstilstandslinien og den Østjyske israndslinie er af denne
årsag kommet til at danne markerede udbredelsesgrænser for talrige
danske planter. Landets beliggenhed på grænsen såvel mellem kon
tianentalt og oceanisk klima som mellem borealt og oceanisk klima har
imidlertid også skabt betingelser for klimatisk bestemte udbredelses
grænser gennem landet for en del planters vedkommende.
Her skal gives eksempler på nordligt udbredte planter i Jylland,
hvoraf de fleste kan takke det nuværende nordjyske, subboreale klima
for deres tilstedeværelse, andre de nordjyske kalkforekomster i for
bindelse med et fortidigt mere kontinentalt præget klima. De er
alle lyskrævende planter, og størstedelen af dem har sandsynligvis
kunnet overleve Postglacialtidens vekslende klimaforhold, mikrokli
matisk begunstiget i konkurrencen med andre planter enten på kølige
eller på varme, skovfrie lokaliteter, f. eks. på kølige-nordvendte,
varme-sydvendte eller vindblæste-vestvendte skrænter på kalkrig
jordbund. Efter skovrydningen kunne de brede sig til større områder.
Nogle få er dog i tidens løb blevet så isoleret fra artens hovedudbre
delsesområde, at de nu må betegnes som relikter. En race- og artsdan
nelse i Nordjylland er påvist. Bemærkelsesværdig er det beskedne
antal indslæbte, siden naturaliserede planter, der er særegne for Nord
jylland. Langt det største antal indslæbte planter er sydlig-europæiske,
og med deres behov for en længere vegetationstid har de fortrinsvis
kunnet bosætte sig i landets sensommervarme egne.
Kortene er udarbejdede på grundlag af TBU's materiale, der ligger
på Botanisk Museum i København, de europæiske kort på grundlag
af nogle af de anførte kilder. Der er ikke med særlig signatur taget
hensyn til nu forsvundne forekomster, hvilket plantegeografisk set
også er af mindre betydning.
l.

Boreale planter

a. Arktisk-bo•·eale strandplantei'

MertellSia maritima, Hestetunge, fig. 3. Udbredt fra Tiukterhalvøen østpå til
samtlige canadiske kyster ikke mindst ved det arktiske arkipelag, på Grønland i
nord til Thule og Angmagssalik, derfra til Svalhard og det europæiske område, der
er vist på kortet (kort, Hulten 1958). I Danmark, hvor planten befinder sig på sin
sydgrænse, er den første gang fundet 1836 ved Grønnestrand på stenede strand
volde, senere sparsomt og ret ubestandig andre steder, men hyppigst i distr. 6.
En tak rettes til overlærer P. Kaad, Brønderslev, for tilføjelser til nogle af udbre
delseskmtene.
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Ugustictnn scotium, Skotsk Lostilk, fig. 4. Vor underart er amfiatlantisk udbredt
og findes ud over det på kortet angivne område i SV-Grønland, SØ-Canada og
NØ-USA (kort, Hulten 1958). I Danmark, hvor den har sin sydgrænse og er total
fredet, fandtes den første gang 1837 ved Frederikshavn. Vokser på stenede sb·and
volde eller i Marehalm-bæltet på sand. - TBU 16.
Ca.rex ·i ncurva, Krum Star, fig. 5, er cirkumpolart vidt udbredt i polarlandene,
i Grønland lige til nordkysten. Endvidere i bjergegne (Jotunheimen, Davre, Al
perne, Kaukasus, Himalaya, Altai, Rocky Mountains, S-Argentina) ved bjergbække.
Dens kystform har sin sydgrænse i Danmark, hvor den vokser på vådt sb·andsand,
første fund ved Løkken 1846. På Rømø er den indsamlet 1869-70 vest for Kongs
mark, siden forgæves eftersøgt. Fra England kendes fossilfund fra Istiden (Godwin
1956). TBU 13.
Polygontim mii ssp. 11orvegicmn, Norsk Pileurt, og ssp. raii har forskellig geo�
grafisk udbredelse, idet førstnævnte er nordlig med sydgrænse i Danmark, sidst
nævnte vestlig med østgrænse i Danmark, se fig. 5, endvidere Hulten 1958 og
Hansen & Pedersen 1959. Den er knyttet til højeste opskylszone (N ordhagen 1940),
første fund i Danmark 1926. - TBU 5.
Silene ma.riUma, Sb·and-Limurt, fig. 6. Europakortet viser den samlede udbre
delse, der går l ængere sydpå end foregående. I Island, Norge og på de Britiske
øer findes bjergforekomster. I Danmark ses den på stenede strandvolde, især hvor
der er kalksten. - TBU 25.
-

b. Arktisk-boreale planter

Comus suecica., Hønsebær, fig. 7, har i Europa sin sydgrænse i Pommern, på
Bornholm (forsv.) og Møen, i Sydslesvig, Oldenburg og det nordøstligste Holland
og har iøvrigt en atlantisk betonet udbredelse i Nordeuropa. Endvidere en kyst
præget udbredelse i Østcanada, SV-Grønland og omkring Okhotske hav, Berings
havet og i Vestcanada (kort, Hulten 1958). I Danmark træffes den på den nedre
del af nordvendte skråninger på lyngklædte kratbakker eller på kølige steder i
hede- og Sphagnummoser med største hyppighed i Vendsyssel. Efter \;y'arming
1904 kan den være relikt fra tundratiden på en del af sine nuværende voksesteder.
RubtiS chamaemorus, Multebær, fig. 8, har boreal-cirkumpolar udbredelse og
findes ikke i Mellemeuropas bjerge. Da den ikke er kendt fra Nordvesttyskland,
går dens sydgrænse fra Oldenburg syd for Fehmern gennem Danmark. De fleste
nordjyske forekomster vokser på hævet Littorinahavbund, hvorfor den ikke kan
være relikt her. Efter Warming 1904 har den næppe kunnet overleve den post
glaciale varmeperiode. Den sjællandske forekomst må ses i forbindelse med ud
bredelsen i Sydsverige. Den er i Danmark udelukkende knyttet til de kølige høj
moser i det subbmeale floraområde, hvortil den sandsynligvis er fuglespredt Den
blomstrer kun lidt og er endnu sjældnere med frugt.
Cala.magrostis neglecta, Stivtoppet Rørhvene, fig. 9, er cirkumpolar (kort, Kul
czynski 1924), findes i Vestgrønland og er oftest montan i det østlige Mellem
europas bjergegne, men når dog Holsten. Den undgår atlantisk Europa, og den
danske forekomst ligger derfor på sydgrænsen. Den vokser i noget hedeprægede
moseenge i det subboreale floraområde.
c.

AI·ktisk-hoi·eal-montane planter

Salix hastata, Spyd-Pil, fig. 10, har et sammenhængende udbredelsesområde i
de skandinaviske fjelde til op over trægrænsen, samt østover til Eurasiens arktiske
område. I Mellemeuropa er forekomsten splittet. Den antages at være senglacial
relikt i Harzen og Vogeserne, derimod ikke i Alperne, hvor den har et naturligt
refugium på højder mellem 1700 og 2500 m, ligeledes i Asiens højbjerge. I Dan
mark er forekomsten lmyttet til biotoper med køligt mikroklima, våde, kalkholdige
flader i Nordjylland, vældmoser og vældenge med fremsivende koldt vand, ikke
mindst i tunneldalenes b·ykvandszone i Himmerland og i Randers-Skive-egnen.
Ved Vestkysten ses den i grønklit-lavninger, i Sydslesvig-Holsten savnes den.
Hvis planten er senglacial relikt i Danmark, må den efter varmetiden have udvidet
sit område betydeligt.
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Saxifraga hlrculus, Gul Stenbræk, fig. 11. Det sammenhængende udbredelses
område er cirkumpolar-arktisk, det splittede ornråcle knyttet til bjergegne i Mel
lemeuropa (dog ikke Alperne), Asien og Norelamerika med særlige racer. Relikt
forekomster i Sydtyskland og i Jurabjergene. I det boreale nåleskovsområde har
planten sin partielle syclgrænse, der fra det nordøsttyske lavland går gennem Dan
mark. I Sydslesvig-Holsten er der kun et fund i Holsten. Dens sjældenhed i Norge
og Sverige er ejendommelig. I Danmark vokser den i mosvegetation i kolde væld
moser, særlig i Himmerland, Randers-Skive-egnen og i Nordøstsjælland, fortrinsvis
på tunneldalsider sammen med Sal·ix hastata. Afvandingen og botanikeres ind
samling er en meget stærk trussel mod denne smukke plantes fortsatte eksistens
i Danmark. - TBU 1 1 .
Polygonum vivipamm, Topspirende Pileurt, fig. 1 2 , har i nord cirkumpolar ud
bredelse (kort, Kulczynski 1924), og den danske forekomst ligger på sydgrænsen
heraf. Den har været udbredt her i landet i Senglacial tid og i Fy:neskovstiden
(i Sydengland i Istiden, Goclwin 1956), men har sandsynligvis måttet inclvancb·e
hertil igen i Subatlantisk tid. I Aalborg-egnen kendtes den mellem 1821 og 1895,
i Hæsum mose i clisb·. 11 var den hyppig så sent som i 1912, og da den desuden
ikke er set ved Lyngby og i Almindingen siden hhv. 1903 og 1884, anses den nu
for at være forsvundet fra landet. - TBU 5 .
Eqttisetum variegatmn, Liden Padderokke, fig. 12, er cirkumpolart udbredt.
Den sjældne, danske forekomst ligger inelen for udbredelsesområdet, indvancb·et
hertil i Postglacial tid til marint forland ved Liver å's munding og ved Tornby klit
i distr. 2, fundel hhv. 1898 og 1936 (Grliner, B. T. 44), nu fredet. Helt ny er fore
komsten i grusgraven ved Nr. Tosb·up på Falster (1936). - TBU 18.
Dra.ba. incana, Hvidgrå Draba, fig. 13. Udbredelsen er amfiatlantisk, idet den
også findes i Sydgrønland og det østlige Canada (kort, Hulten 1958). Lange 1878
anså D raba. ·inca.na. for at være relikt fra Tuncb·atiden, medens '\Vanning 1904 reg
nede med nyindvandring. Forekomsten i havklitten mellem Tværsted og Lønsb·up
må givetvis bero på senere indvandring, da havklitten er af postglacial oprindelse.
Her må plantens sydgrænse sandsynligvis ligge. Den øvrige forekomst er imidler
tid begrænset til kalkklinter (Hanstholm-området, Aggersund-Løgstør, Nørholm
Klitgaarde, Aalborg-egnen) og bør med Boeher & al. 1946 betragtes som sen
glaciale relikter, der har kunnet overleve skovens fremtrængen, idet blæst og åben
bund med mindre konkurrence fra buske og urter har været afgørende. Dens ringe
spredningsaktivitet er her med til at karakterisere relikten, der har holdt sig inden
for det på kortet angivne kalkområde (efter Andersen 1944). I Norge, Island og
på de Britiske øer er forekomsten ikke afhængig af kalk, men nok på bland og
Gotland, hvor den også må betragtes som relikt. I England pollenfund fra Sen
glacialtid (Goclwin 1956). - TBU 23.
Selaginella. selaginoides, Dværgulvefod, fig. 14. Cirkumpolart udbredt (kort,
Hulten 1958) med sydgrænse i Danmark, medens de mellemeuropæiske forekom
ster repræsenterer naturlige refugier i bjergområder. Fra det sydlige Holsten fore
ligger der et fund. Den havde en større udbredelse i Danmru·k i Senglacialtiden
(Iversen 1954), men har sandsynligvis måttet genindvandre i Subatlantisk tid.
Udbredelsesonuåclet i Danmark er nordvestligt, forb·insvis knyttet til kalkholdige
engcb·ag med lav vegetation. - TBU 18.
Lycopodium alpinmn, Bjerg-Ulvefod, fig. 15. Cirkumpolar plante, der i Europa
har refugier i bjergene, nordligst i Harzen, i Alperne mellem 1300 og 2400 m's
højde. De sydengelske og danske forekomster skyldes antagelig postglacial ind
vancb·ing. Den fandtes i 1836 på »en hede mellem Frederikshavn og Hjørring« og
blev i 1870 fundet af J. P. Jacobsen på Anholt (Porsild 1932). - TBU 18.
Arctostaphylos alpina, Bjerg-Melbærris, fig. 15. Cirkumpolar, i Danmark fundet
1872 i Dejbjerg lyng mellem Dejbjerg kirke og Bavnehøje. Arealet, hvor planten
voksede, blev af brygger Th. Schiøtz købt til Botanisk Forening, som desvæne
ikke sørgede for at få skøde til grunden. Dette sammenholdt med svigtende tilsyn
medførte udryddelse o. 1930 ved lyngtørvskrælning af naboejendommens nye
ejere (Jørgensen 1936). Et forsøg på lovmæssig naturf1·edning kom for sent. Planten
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må ikke beb·agtes som relikt (Warming 1904, sml. Lange 1878), da den næppe har
kunnet klare sig, da omegnen var dækket af egeskov. Den må være fuglespredt,
fx. med vestkysttrækkere fra Norge. - TBU 3.
Rwmex acetosa var. alpestris, Bjerg-Syre, fig. 16. Forekommer cirkumpolart især i det arktiske område - og i Europas højbjerge, nordligst dog i Harzen. De
danske fund er bestemt af A. Love og henført til ssp. lapponicus, der er synonym
med var. alpestris. Den er her i landet nøje knyttet til kolde kildevæld (Wlinsteclt,
B. T. 43, Fl. & F. 1959, s. 93) med konstante temperaturforhold, hvorfor den sand
synligvis må betragtes som relikt fra Senglacialtiden. - TBU 5.
d. Kontinental-bot·eal-montane planter

Pedicu/aris sceptrum-carolinum, Kongescepter, fig. 16. Eurasisk, i Europa bo
real-montan, i Danmark fundet 1861 i pilekrat ved Karstoft å nær Skærlund syd
vest for Brande, genfundet 1925 (Jessen 1925), men forsvundet b·ods fredning
omlaing 1950, vel på grund af dræning af marker, der efterhånden kom til at ligge
for tæt på det indhegnede krat. Fundet er det vestligste i Europa, de nærmeste
fund i Nordtyskland er fra Mecklenburg og Rugen. Reliktforekomst er næppe
sandsynlig (Warming 1904).
Senecia integrifolius, Filtet Brandbæger, fig. 17. Eurasisk, meget splittet ud
bredelsesområde nåencle Stillehavet, Asiens højbjerge og Kina. I den senglacia.le,
steppeprægede tid må udbredelsen have været sammenhængende østen og sønden
om det fennoskandiske nedisningsområde indtil Danmark og Mellemeuropa. I
dag omfattes udbredelsen af alpine og montane refugier, samt forekomst såvel i
Polarbæltet som i det sovjebussiske græssteppeområde, sandsynligvis betinget af
racedannelse (kort hos Cufoclontis 1933, Anclersson 1944, Boeher 1944). Hertil
kommer reliktforekomster i hvert fald i NØ-Skåne, Nordjylland og SØ-England,
stærkt knyttet til kalkgrus og vindblæste kalksla-ænters nord- og vestvendte sider,
der sandsynligvis på grund af vindforhold og for stort kalkindhold ikke har været
helt skovdækkede (Bocher & al. 1946). I Danmark ligger udbredelsen helt inden
for det oml"åde i Nordjylland, hvor kalk eller la-idt træder frem i dagen, afgræns
ningen på fig. 17 er foretaget efter Andersen 1944. Dens påfaldende fravær i det
fennoskandiske, sent frigjorte nedisningsområde kan skyldes plantens udtalte kon
tinentale udbredelsestendens eller stå i forbindelse med et fremstød mod nordvest
tidligt i Senglacialtiden. Den er spredningsaktiv i det nordøstlige Fennoskandiens
polarområcle, hvor den når Varanger i Nordnorge, men den er det ikke i sine
reliktområcler, hvor den er lidet konkurrencedygtig i tættere vegetation. Det kan
derfor ikke tænkes, at dens spredte forekomster her kan skyldes nyinclvanclring.
Ru.mex aquaticus, Dynd-Skræppe, fig. 18. Cirkumpolar plante, der også i Nord
amerika når grænseegnene for polarklimaet. I England voksede den i Senglacial
tid (Goclwin 1956). Da den er hyppig i Østeuropa og har spædte, ikke sjældne
forekomster fra Mellemsverige og nordpå, er der ingen grund til at tale om relikt
forekomst i Danmark. Angivelserne fra Sydslesvig-Holsten betvivles stærkt (Chri
stiansen 1953, sml. Hultim 1950). I Himmerland vokser den først og fremmest ved
kolde bæk- og åbreclcler, ved kildeudspring eller hvor vandløbene får deres tilløb
fra væld i dalsiclen, endvidere i Sphagnummosernes laggzone. - TBU 5 .
Ju.ncus alpinus ssp. n odulosus, Stilk-Siv, fig. 19, e r påvist fra 18 fund i Danmark,
deraf de 12 fra Nordjylland, især fra Skagens odde. Wiinsteclt (TBU 4) angiver, at
den har sin sydgrænse gennem Danmark. Efter Hulten 1950 er u dbredelsen i
Europa boreal-montan og iøvrigt cirkumpolar. Vor viden om dens systematiske
stilling og om dens udbredelse synes at være uklar.
Cypripedimn calceolus, Fruesko, fig. 18, når ud over det på kortet angivne areal
til Østsibirien, med varieteter er den cirkumpolar (kort, Hulten 1958). Det danske
fund i Buderupholm Bjergeskov (1884) er fredet og skyldes antap,elig en tilfældig
nyindvanclring nordfra i 1800-tallet (Warming 1904, Voigt, B. T. 55). De nærmeste
findesteder er i Mellemsverige og Osloegnen, på Rugen og i Harzen (forsv.). TBU 15.
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Pyrala media, Klokke-Sommerkonval, fig. 19, når Vestsibirien og undgår ligesom
Cypripedium det sydlige, atlantiske floraområde. Da den også savnes i Nordvest
tyskland, ses det, at den danske forekomst ligger på udbreclelsesgrænsen. De sjæl
landske og bornholmske forekomster med første fund hhv. 1849 og 1848 skyldes
ipclvanclring i nyeste tid til nåleb·æsplantagerne. Tisvilde pit. blev således anlagt
fi·a 1738, Rombæk pit. fra 1793, Almindingen fra 1800, Sandflugtskoven nord for
Rønne fra 1820. Dens hjemret i Nordjylland er dog sandsynligvis af ældre dato,
idet en del af fundene er fra fugtigere hatbund i bakkehederne. - TBU 12.
Palygala a:marella, Bitter Mælkurt, fig. 20. Bortset fra et fund på engene ved
Lersøen i disb·. 46, vel knyttet til den skånske forekomst, er Palygala amarellaJ
ligesom Senecia integ1·ifalius i Danmark s b·engt bundet til det nordjyske kalk
område, hvor kalken b·æder i elagen på nordvendte, kølige skråninger, sandsynlig
vis som en relikt fra en tidligere større udbredelse. Den hm· her med svag konkur
rence fra træ- og mtevegetation kunnet overleve den postglaciale vm·metids skov
samfund (Bocher & al. 1946). De isolerede mellemeuropæiske fund er i lighed med
fundene i Yorkshil·e montane. Det er bemærkelsesværdigt, at planten ved sin
ydergrænse udelukkende er knyttet til kalkbund, hvilket også er tilfældet med
Senecia integrifalius. - TBU 21.
Schaenus ferrugineus, Rust-Skæne, fig. 21, er centraleuropæisk-boreal-montant
1,1dbredt. I Danmark vokser den på kalkholdige steder, forh·insvis i tunneldal
sidernes kølige vældmosezone. Udbredelsen ligger på vestgrænsen og har næppe
reliktpræg. - TBU 9.
·

Pulsatilla vemalis, Vår-Kobjælde, fig. 22, har også et stærkt splittet cenb·al
europæisk-borealt-montant udbredelsesområde. I Danmark udgør udbredelsen en
del af m'tens vestgrænse, muligvis indvandret hertil i Subatlantisk tid ved lyng
hedens erobring af tidligere skovklædt land. Dog er der sandsynlighed for, at den
hm· været her allerede i Fyrreskovstiden (Ostenfelcl 1911), men næppe som Lange
1878 antager, helt tilbage til Tunclratiden. Den er meget lyskrævende og vokser
på hedebakker på diluvialsand og morænesand, på hedesletterne ved Ulfborg også
på smeltevandssand. Fredet på Randbøl hede og i Vendsyssel. - TBU 22.

De arktisk-boreale strandplanter i gruppe la antages at have bredt
sig sydover med havstrømme i Subatlantisk tid, incl. Historisk tid
(Warming 1904). De h·e førstnævnte har i hvert fald næppe kunnet
overleve den postglaciale varmetid. Alle vokser de på det marine for
land, og bortset fra Silene mar-itima, der er mere atlantisk kystudbredt
end de andre, synes deres forekomst i nogen grad at være afhængig af
stadig tilførsel.
Comu.s suecica, Rubus chamaemorus, Salix hasta.ta, Sax·ifraga hir
culus, Polygonum viviparum. og Ca.lamagrostis negleeta betragtes som
ledeplanter for det subboreale floraområde i Danmark De har den
klimatisk bestemte sydgrænse for deres boreale udbredelsesområde
gående gennem landet. Som nordligt udbredte planter er de indstil
lede på et livsløb med en lang dag og en kort sommer, hvorfor de syd
over møder stærk konkurrence fra planter, der er tilpasset kortere dag
og længere sommer med kraftigere produktion af de vegetative orga
ner. Denne svigtende konkurrenceevne giver sig udtryk i en sjældnere
forekomst ved sydgrænsen. Det er således næppe alene den varmere
sommer i de sydligere egne, der hindrer fremtrængen af nordligere
arter, som det er de ugunstige konkurrenceforhold, der indirekte er
fremkaldt af en ændring af visse andre klimatiske kårfaktorer, der i en
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Fig. l. Vandret skrave
ring viser egne med maj
måneds gennemsnitstem
peratur under 101/2 ° . Lodret skravering viser
egne med oktober må
neds gennemsnitstempe
ratur under 71/2° (Dan
marks Klima 1933). - De
krydsskraverede områder
omfatter derved de egne,
der har l andets korteste
sommer.
Horizontnl
hntching
shows
regions with an average tem
perature
below
1 0 1/z o
for
May. Vertical hatching shows
regions with an average tem
perature below 71h o for Oc
tober. The cross-batched areas
therefore inelude the regions,
which have the shmtest sum
mer in this country.

eller anden livsperiode er til ugunst for de boreale planter (Helms &
Jørgensen 1924). Fælles for de 6 ledeplanter er en forekomst både i
Nordjylland og i Nordøstsjælland, der er de egne af landet, der har et
subborealt præget klima, karakteriseret ved sent forår og tidligt efter
år, sen nattefrost om foråret og tidligt indtrædende frost om efteråret,
det største antal frostdage i året, de laveste gennemsnitlige minimums"
temperaturer, de laveste månedlige gennemsnitstemperaturer, her
under de laveste eftersommertemperaturer, de relativt små forskelle
inden for landets grænser hele tiden taget i betragtning (Danmarks
Klima 1933).
Den nøje overensstemmelse mellem udbredelsesområdet for de 6
ledeplanter og området med disse subborealt prægede klimaforhold
er benyttet til fastlæggelsen af det subboreale floraområde i Danmark
(fig. 2). Når Thy og Hanherrederne regnes med til området, skyldes
det mere forekomsten af en række boreale planter end de klimatiske
forhold, der nærmest knytter egnen til Vestjyllands atlantiske klima
område. På fig. l angiver de vandret skraverede egne områder med
maj måneds gennemsnitstemperatur på under 101/2 ° , de lodret sb·ave
rede egne områder med oktober måneds gennemsnitstemperatur på
under 71/2° (Danmarks Klima 1933). Det krydsskraverede område på
kortet kommer da til at vise de egne af landet, der har den korteste
sommer, omfattende Vendsyssel og Himmerland, samt et strøg herfra
sydpå gennem Højjylland til Vejle Vesteregn. Også dele af Nordøst31

Fig. 2. Klimatisk bestem
te floraonu-åder i Dan
mark. l. subborealt, 2.
atlantisk, 3. subatlantisk
og 4. subkontinentalt flo
raområde.
Climatical determined flora
regions in Denmark: l. Sub
boreal, 2. Atlantic, 3. Sub
Atlantic, and 4. Subcontinen
tal flora! region.

sjællaud og Nordvestjylland har kortere vegetationsperiode end det
øvrige land. Derimod er Bornholm karakteriseret ved en lang efter
sommer, der bøder en del på det sent indtrædende forår. På fig. 2 er
landet forsøgsvis opdelt i et atlantisk, subatlantisk, subkontinentalt og
et subborealt floraområde. Til eksempel er det subkontinentale flora
område ved klimaet karakteriseret ved landets mindste nedbørsmæng
de (400-550 mm), højeste sommertemperaturer (16-17° juli) og var
meste og længste eftersommer. I det subboreale floraområde er det
gennemsnitlige årlige antal døgn med frost 1 10, i det subkontinentale
f. 87, i det atlantiske f. 95. Tidspunktet for hhv. sidst og først indtræ
dende frost ligger i det subboreale floraområde i begyndelsen af maj
og i midten af oktober, i det subkontinentale floraområde i midten af
april og i begyndelsen af november, i det atlantiske floraområde i slut
ninf';en af april og sidste halvdel af oktober. Oktober m åneds gennem
snitstemperatur ligger i det subboreale område på under 71/2 ° , i det
subkontinentale område på over 81/2 ° .
D e boreale planter har gennemgående e n nordlig o g østlig udbre
delse i Danmark, i første række fortrængt af de atlantiske klimaforhold
i det sydvestlige Danmark Undtaget er visse oligotrofe planter. En
boreal plante med mere sydligt udbredelsestyngdepunkt er i alminde
lighed en mere hyppig plante i Danmark med hovedforekomst i det
subboreale floraområde, men med en videregående udbredelse fra
Nord- og Østdanmark ind i det subkontinentale og subatlantiske flora32

område, svarende til, at den trænger frem med større hyppighed øst
ligst i det nordtyske lavland.
De 6 ledeplanter for det subboreale floraområde i Danmark er imid
lertid alle planter med et nordligt udbredelsestyngdepunlct. Ved syd
grænsen er de lmyttede til fugtige lokaliteter, hvis mikroklima begun
stiger dem i konkurrencen med de mere sydgående arter. De vokser
enten i Sphagnummoser, kolde vældzoner eller på kølige, nordvendte
bakkesider. Helms & Jørgensen 1 924 har påvis t, at Rubus chamae
m.orus og Cornus suecica i Maglemose i Grib skov netop fandtes på
fugtige steder med svagere daglig opvarmning, sen forårsoptøning og
tidlig efterårstilfrysning, med de laveste minimwnstemperaturer og
med de største daglige temperaturudsving.
Det går næppe an at beh·agte de 6 ledeplanter som relikter, men
som planter med gammel borgerret, der fra Subatlantisk tid er trængt
frem til den nah1rlige, makroklimatiske sydgrænse for deres eksistens.
De findes således ikke på fugtigt-kolde lokaliteter i den sydvestlige
halvdel af landet. Der er ingen grw1d til at tro, at de ikke har været
her i landet f. eks. i Senglacialtiden og Fyrreskovstiden, men den post
glaciale varmetid i Yngre stenalder og Bronzealder har antagelig for
trængt dem, måske med undtagelse af C01·nus.
De øvrige kortlagte boreale planter understøtter fastlæggelsen af
det subboreale floraområde i Danmark. Selaginella er ganske vist
hyppigst i NV- Danmark, svarende til en nordatlantisk orientering i
Europa. Rumex acetosa var. alpestris kan meget vel være senglacial
relikt, knyttet til kildevæld, der året igennem har en konstant tempe
ratur på ca. 8 ° . Senecia integrifolius, Polygala amarella og tildels
Dmba incmw anses for at være senglaciale relikter, der har overlevet
skovens fremtrængen på nordvendte kalkskrænter, som de i dag stadig
viser nær tilknytning til. Med hensyn til Equisetwn variegatum, Cy
pripediU?n, Pedicularis sceptrwn-camlinum, Arctostaphylos alpina og
LycopodiU?n alpina's til en vis grad tilfældigt prægede forekomst lig
ger det nærmest at antage, at de er indvandrede hertil i Historisk tid,
jvf. Warming 1904. Til sidst skal nævnes, at de nordjyske heder med
deres rige forekomst af boreale hedeplanter som Revling, Tyttebær og
Mosebølle har et stærkere nordisk præg end hederne i Frankrig-Eng
land-Tyskland, hvor de er ret sjældne, og hvor f. eks. Visse-arterne
(Genista) spiller en relativt større rolle blandt lyngen.
Der skal gives nogle eksempler på ikke-kortlagte, boreale planter
med nordlig udbredelse i Jylland, idet der iøvrigt henvises til flora
listerne hos Hulten 1 950, Matthews 1 955, Kulczynski 1 924 samt til
TBU's publikationer.
Vestlig-boreale planter
Leucorchis albida (Hvid Trådspore, Hultim 1958, TBU 15),
Melam.pyrum silvatic111n (Skov-Kohvede),
Gentianella campest-ris (Bredbægret Ensian, TBU 24) og
Ettphrasia. breviphila. (Kirtel-Øjentrøst), alle boreal-montane og med boreal syd
grænse i Sydslesvig-Holsten, Gentianella dog gennem Danmark.
3
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Polygomtm oxyspennttm (Strand-Pileurt, TBU 5), hvis eneste findested i Danmm·k
i dag ligger i Nordjylland (Hansen & Pedersen 1959).
Dactylorchis traunsteineri (TBU 15, Holmen & Kaad 1956) med eneste sikre dan
ske findested på Læsø.
Cirkump o l a r e e l l er e u r a s i s k e b o r e a l - m on t a n e p la n t er
Nedenstående har alle deres boreale sydgrænse gennem Nordtyskland meget
nær Danmark og har en sjælden forekomst i landets sydvestlige halvdel.
Ci.rsium hetemphyllmn (Forskelligbladet Tidsel, eurasisk, Hulten 1958).
Listera cordata (Hjertebladet Fliglæbe, TBU 15, Hulten 1958).
Trollius europaea (Engblomme, TBU 22.)
Thalictmm si.mplex (Rank Frøstjerne, TBU 22).
Ranunculus reptons (Krybende Ranunkel, TBU 22, Kulczynski 1924).
Sparganium angtlstifolium (Smalbladet Pindsvineknop, TBU 19, Hulten 1958).
Carex pauciflom (Fåblomstret Star, TBU 13).
Carex chordorrhiza (Grenet Star, TBU 13, Kulcz. 1924, B. Hansen, B. T. 54).
Salix nigricm1s (Sort Pil).
Eriophoru.m alpintun (Liden Kæruld, TBU 12, Kulcz. 1924).
Nuphar pttmilum (Liden Akande, eurasisk, TBU 27, Kulcz. 1924).
Linnaea borealls (TBU 17, Kulcz. 1924).
lsoetes lacustris (Sortgrøn Brasenføde, TBU 18, Hulten 1958).
lsoetes echinospora (Gulgrøn Brasenføde, TBU 18, Hulten 1958).
Lycopodiu.m a:n notinttm (Femradet Ulvefod, TBU 18).
Asplenilun septentrionale (Nordisk Radeløv, TBU 18), i Jylland næsten kun kendt
fra Øst-Vendsyssel, voksende på stengærder omkring kirkegårde.
C irkump o l a r e e l l er e u r a s i s k e b o r e a l e p l a n t e r
Galium boreale (Trenervet Snerre, TBU 21, Hulten 1958),
Stellaria crassifolia (Tykbladet Fladstjerne, TBU 25, Kulcz. 1924) og
Viola epipsila (Tørve-Viol, eurasisk, TBU 20, Hulten 1958), alle tre sjældne planter
i Sydvestdanmark, nående grænsen mod det atlantiske floraområde i Sydslesvig
Holsten.
Gentianella amarella (Smalbægret Ensian, TBU 24).
Grassula aquatica (Korsarve, TBU 11, Hulten 1958) med sit eneste nuværende,
danske voksested i Råbjergmilesøerne.
Diantlws su.perbus (Strand-Nellike, TBU 25), reliktpræget i Nordjylland.
2.

Planter med begrænset udbredelse

Galium p u.milmn ssp. septentrionale, Liden Snerre, fig. 23. Galhun pumilum coll.
har en ejendommelig splittet udbredelse, der kan forklares ved, at den i Sengla
cialtiden har haft en sammenhængende udbredelse. Ved skovens fremkomst blev
arten i Nordeuropa isoleret i flere mindre, indbyrdes adskilte udbredelsesområder,
hvor der udviklede sig særlige racer (Sterner 1944, Boeher & al. 1946). Ssp. septen
trionale forekommer således kun i Danmark og i Oslo-egnen. Galitun p ttmilttm har
sandsynligvis overlevet Istiden i Vestjylland, hvorfra den ved isens tilbagerykning
har bredt sig nordpå i Jylland og nået Oslo-egnen. Ved skovens fremrykning i
Postglacialtiden antages den at have kunnet klare sig på skovfrie refugier i det
nordjyske kalkområde, hvor den i dag har sin største udbredelse. Forøvrigt udvik
lede der sig - sandsynligvis i Egeblandingsskovens tid - en skovrace, ssp. slesui
cense (Krat-Snerre), der har endemisk jysk udbredelse i egekrat (Sterner 1944,
TBU 21). Ved skovrydningen bredte ssp. septentrionale sig til større områder
sydpå i Jylland og nåede Fyn, medens ssp. slesuicense derimod måtte indskrænke
sit areal. Bortset fra Rømø er ssp. septentrionale ikke kendt fra hverken Sønder
jylland eller Sydslesvig-Holsten.
Ettphrasia dunensis, Klit-Øjentrøst, fig. 24, er opstillet af K. Wiinstedt (B. T. 43)
og har endemisk udbredelse, bl. a. fundet på Hanstholms, Bulbjergs og Svinkløvs
kalkskrænter, indgående i en serie af enderniske E uphrasia-arter fra Nordvest-
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europa, ganske særlig på de Britiske øer (Ciapham & al. 1958). Euphrasia dunellSis
er sandsynligvis udgået f-ra E. breuiphila på refugiet ved selektion under de sær
prægede kår.
Orcl1is purpurella, fig. 24, af P. Kaad kaldt Vendsyssel-Gøgeurt, er udgået fra
Orcl1is majalis som en nordvesteuropæisk form, hvis udbredelsesområde dog ikke
er tilfredsstillende fastlagt. Den vokser i vældmoser og grønklit-enge. - TBU 15.
Tri.pleurospermu.m mariUmum ssp. mii, Krusbladet Strandkamille, kendes ha
stenede strandvolde og strandvoldssletter ved Skagerrak, vestlige Limfjord samt
sydpå langs Jyllands vestkyst til Nymindegab, herudover kun fra den svenske
Kattegatskyst og fra Sydnorge.
Cirsium palustre var. ferax, kendt fra NV- Jylland, SV- Norge og Skotland.

Boeher 1955 omtaler økologisk racedannelse på nordjyske kalkloka
liteter, f. eks. på kystskrænterne ved Bulbjerg, Hanstholm og Agger
sund, idet han ved dyrkningsforsøg har påvist arvelige dværgracer,
bl. a. af Gyldenris, Liden Klokke, Plettet Kongepen, Alm . Pimpinel,
Bidende Ranunkel, Alm. Røllike, Sh·and-Vejbred, Kransbørste og
Hundegræs, hvoraf flere har tilsvarende former i Europas bjergegne,
i Norge over trægrænsen. Det er mest nærliggende at antage, at race
dannelsen må være sket i Postglacialtiden ved selektion af opståede
former, der har kunnet tåle stærk vindpåvirkning.
3. Sydligt udbredte planter
a. Sydligt·kontinentale plantet•

Koeleria pyra.midata, Dansk Kambunke, fig. 25, kendes ikke som spontan plante
fra de øvrige nordiske lande. I overensstemmelse med dens udbredelse syd for
Danmark forekommer den i Nordjylland især på tørre, varme, åbne, sydvendte
kalkskrænter, der har de for planten gunstigste mikwklimatiske forhold (Bocher &
al. 1946). Ligesom Palygala amarella og Senecia integrifalius er den i Nordjylland
nøje knyttet til kalkområdet, hvorfor det er nærliggende også her at mene, at fore
komsten har relikt-oprindelse fra senglacial, lysåben vegetation, der har kunnet
overleve på de mere eller mindre skovfrie kalkbakker. Udbredelsen på Sjælland
(strandbrinker, åse) kan måske derimod betragtes som en naturlig forekomst på
artens nordgrænse under de nuværende klimaforhold, her ikke knyttet til kalk
bund. Et par af forekomsterne på Sjælland er dog indslæbte, bl. a. ved Søndersøen.
Thesium alpinmn, Alpe-Nålebæger, fig. 25. I Tyskland når den til Harzen og
Brandenburg, og den findes i Sydsveriges subkontinentale floraområde. Måske
skyldes den eneste danske forekomst i egekrat ved Galgebakken syd for Holstebro
(1907, l eksemplar, B. T. 29) en tilfældig dyrespredning.
Crepis praemarsa, Afbidt Høgeskæg, fig. 26, står med sin østeuropæiske hoved
udbredelse på overgangen mellem de borealt udbredte planter og de mere sydligt
kontinentalt udbredte steppeplanter. Medens den i Østeuropa hovedsageligt er
knyttet til enge og moser i skovsteppeområdet, findes den i vest gennem dele af
Sverige, SØ-Norge og i Nordjylland mere på tørre steder, i Nordjylland især på
nordvendte kalkskrænter (Bocher & al. 1946), sml. Senecia ·integri.falius og Kaeleria
pyramidata. På Sjælland findes den i tørveenge. Den danske forekomst synes dog
at ligge på artens naturlige vestgrænse, men der kan næppe være tvivl om, at den
er en gammel plante hertillands.
Alisma graminewm, Bånd-Skeblad, fig. 27. Er udbredt til øst for Bajkaisøen og
findes i Nordamerika (kort, Hulten 1958). Ved Stockholm og i Nordfinland findes
ssp. wahlenbergii. Nogle usikre danske angivelser er ikke medtaget på kortet. I
Sydslesvig-Holsten er forekomsten uvis. Forekomsten i Nordjylland, der ligger p å
artens nordvestgrænse, langt adskilt fra sjældne forekomster i det nordtyske lav
land, er usædvanlig for en sydligt udbredt vandplante. Bortset fra fundene i
Gudenåen vokser den på meget lavt vand, der hurtigt opnår relativ høj sommer-
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temperatur. Den har rimeligvis haft en større udbredelse i Danmark i den post
glaciale varmetid. - TBU 10.
E uphorbia polustris, Kær -Vortemælk, fig. 27, er fra Mellemeuropa til Mellem
sibirien kendt som en typisk sumpplante, særlig knyttet til de store floddale. I Kat
tegatonuådet er den derimod en sll:andplante, der vokser på gamle strandvolde,
dog helst hvor der er sumpet af udsivende ferskvand. Spredningen med den til
højreholdende, nordgående overfladestrøm fra Østersøen strækker sig nu fra Hal
lands kyster til Lista i Norge og er et interessant eksempel på en arts erobring af et
nyt område og af en ny biotop. Forekomsten på Lista er behandlet af Nordhagen
1940. Det hidtil eneste danske fund er fra Læsø (Kaad 1958), hvor den mødes med
den nordfra kommende, arktisk-boreale Ligusticmn scoticum., begge sandsynligvis
drevet herover fra svenskekysten.
Anthericu.m liliago, U grenet Eclclerkopmt, fig. 28. Hovedudbredelsen ligger i de
sydøsteuropæiske steppeegne indtil de sydlige Alper, men der er nordover en
række splittede forekomster, der vidner om, at planten har haft en mere sammen
hængende udbredelse, muligvis først i den postglaciale varmetid. De nordjyske
forekomster er de nordligste i Europa og må betragtes som relikter. Planten undgår
bøgeskovsområdet og står på varme, sydvendte, lyngklædte kratbakker, hvor den
b·ues af inclvanclrencle nåleb·æer. Fredet ved Løve], d. 14. - TBU l og Fl. & F.
65, s. 89.
Pnlllella gra.ndiflora, Storblomstret Brunelle, fig. 28, når trods sin sydlige udbre
delse dog subalpin højde i Alperne. Boeher & al. 1946 antager derfor, at den må
have haft en mere sammenhængende udbredelse sønden for det mellemsvenske
sund i Senglacialticlen, hvorfor de to kendte elanske forekomster beh·agtes som
relikter, hvilket også Warmin g 1904 gjorde. Fra 1834 til ca. 1935 var den kendt fra
kalkskrænterne i Dybdal ved Al borg, hvor den i dag kun indgår i hybriden P. gran
diflora x oulgaris. Det eneste nuværende, kendte voksested i landet er på syd
vendte, åbne skrænter ved Kyndby, dish·. 44 (første fund 1903, B. T. 29). Forvil
dede haveforekomster kendes, jvf. Fl. & F. 1920.
Hi.ppophae dwmnoides, Havtorn, fig. 29, har i dag sin hovedudbredelse i Asiens
busksteppeegne, men den trængte sig i Senglacialtidens tørre sommerklima stærkt
frem mod Atlanterhavet og desuden med isranclen nordpå, hvilket pollenfundene i
moserne afslører (Iversen 1954). Efter Iversen har den endog været et steppe
element i istidsfloraen på den jyske hedeslette sammen med D ryas. Siden blev den
som en typisk lyskrævende plante fordrevet af skoven, men den har med en højst
bemærkelsesværdig tilpasningsevne til de skiftende klima- og jordbundsforhold
kunnet overleve ved kysterne, især på skridende klinter eller i klitter med ler
underlag. Siden har den været usædvanlig spredningsaktiv fra de splittede relikt
forekomster, i Nordjylland og Skandinavien først og fremmest ud til de hævede
havbundsom:irder. SV for vippelinien måtte den forsvinde i havet.
b. Meditel'l'an.atlantiske plantet•

Glaucium flaomn, S trand-Hornskulpe, fig. 30. Spontane forekomster kendes ved
Middelhavets og Sydvesteuropas kyster indtil de vestlige Limfjordsegne (første
fund 1858) og kysten mellem Telemark og Halland. Ved kysten mellem Skagen og
Calais savnes den, da den ikke tåler sanclclækning, men kræver gamle, stenede
strandvolde. Warming 1904 omtaler, at forekomsten ved Limfjorden kunne skyldes
indslæbning med ballast. De smukke bevoksninger ved Kås i Salling er fredede,
iøvrigt burde plan�en være totalfredet. - TBU 27.
Ca.lystegia soldanella, Strand-Snerle, fig. 30. Ud over det mediterrant-atlantiske
udbredelsesområde kendes den også fra andre verdensdele, tildels indslæbt med
ballast. I Danmark fandtes den første gang 1893 (Griiner 1942), og forekomsterne
er de nordligste i Europa. Den er dog snarere vestlig end nordlig udbredt i Jylland,
men indtil videre er flertallet af fundene dog gjort ved nordjyske kyster.

Blandt de ikke-kortlagte sydlige planter, der har nordlig udbredelse
i Jylland, skal nedenstående nævnes. Det drejer sig om kontinentalt
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udbredte planter, der alle også er udbredt over større eller mindre
dele af øerne, dog fortrinsvis i det subkontinentale floraområde. De
fleste af dem befinder sig på nordvestgrænsen af deres udbredelses
område i Europa, de har også forekomst i det sydøstligste Norge og en
mere eller mindre sjælden forekomst på Storbritannien, især i det
mere tørre, sydøstengelske område. I grænseområdet mod det atlan
tiske klima er større nedbørsmængde og lavere sommeitemperatur til
ugunst for dem i konkurrencen med de atlantiske planter, hvorfor
forekomsten længst i vest næsten udelukkende er begrænset til at
omfatte tørbundsplanter, der kan klare sig på lokaliteter med miho
klimatiske forhold, der er beslægtede med det kontinentale klima,
først og fremmest på steder med sommervarm, kalkholdig jordbund.
C en t r a l e u r o p æ i s k e p la n t e r
Schoenus n igricans, Sort Skæne, har et vestligt udbredelsestyngdepunkt i Eu
ropa, i Danmark især kendt fra Nordvestjylland på kalkholdig mosebund. - TBU 9.
Potentilla tabemaemontani, Vår-Potentil, en vesteuropæisk kalkplante, der i
Jylland kun er kendt fra Himmerland og Salling og nordpå. I Sydslesvig-Holsten
når den sydfra til Liibeck.
Pulsatilla v ulgaris, Opret Kobjælde, har sin nordgrænse i Nordjylland. - TBU 22.
P'lllsatilla pratensis, Nikkende Kobjælde, er mere kontinentalt udbredt end P.
vulgaris og derfor videre udbredt end denne på Sjælland. Vestgrænsen går gen
nem Danmark og Holsten. - TBU 22.
Ves t e u r op æ i s k - m el l e m s i b ir i s k e p l an t e r
Helianthemum ovatum, Bakke-Soløje. Der er fundet senglacialt Hel-ianthemwn
pollen både i Danmark og i England. De sydøstsvenske, sjællandske og nordjyske
forekomster ligger på nordgrænsen. Er ikke kendt fra Sydjylland.
Brachypoclium pinnatum, Bakke-Stilkaks. Nordgrænsen går over Sydsverige,
Osloegnen og Nordjylland. Findes i Nordjylland især på kalkbakker i Himmerland.
A1·temisia campestris, Mark-Bynke. Nordgrænsen går over Sydsverige, Oslo
egnen og Nordjylland. M. sj. i England. Senglacialt Artemis ia pollen kendes fra
hele Mellemeuropa, uden man dog er i stand til at artsbestemme det (Godwin,
Iversen). I Sydjylland er den en m. sj. plante.
Plantago media, Dunet Vejbred, er også m. sj. i Sydjylland, hertil sikkert kun
indslæbt. Udbredelsesområdet i Europa er noget mere nordligt, og den er i Nord
jylland knyttet til nordvendt, subkontinental græsli. Senglacialt pollen er kendt fra
Danmark og England. - TBU 26.
Silene nutm1s, Nikkende Limurt, når de sydnorske kystegne og er sj. i England.
Er også sj . i Sydjylland. - TBU 25.
Geranium sang'llinemn, Blodrød Storkenæb, når de sydnorske kystegne og er i
Nordjylland og på øerne især knyttet til kratklædte strandskrænter. Som spontan
er den m. sj. i Sydjylland. - TBU 7.
Carlina vulgaris, Bakketidsel, når Sydsverige og Osloegnen. I Sydjylland næsten
kun langs østkysten.
-

Østeuropæisk-kontinentale p l anter
Galh11n trianclrum, Farve-Snerre, blev fundet på kalkbakker ved Ålborg før
1888, men er nu forsvundet. Denne østeuropæiske skovsteppeplante er i Norden
kun spontan i Sydøstsverige, og Ålborgfundet repræsenterer muligvis en relikt
forekomst (Warming 1904), forsåvidt der er tale om spontan forekomst. - TBU 21.
Veronica. spicata, Aks-Ærenpris, når Sydsverige og Osloegnen og er m. sj. og
lokal i SØ-England. Næppe spontan i Sydjylland.
Phlemn phleoicles, Glat Rottehale, når Sydøstsverige og Osloegnen, m. sj . i Syd
østengland. Kun et par fund i Sydjylland.
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Onanis hi.rci.na., Stinkende Krageklo, når Sydsverige og Sydnorge, men har sin
vestgrænse gennem Danmark, hvor den er kulturbegunstiget Ukendt i Sydjylland.
TBU, Jessen 1931.
Ca.mpanula. glomerata, Nøgleblomstret Klokke, er indslæbt til vore naboområ
der: Sydsverige, Sydnorge, Vesttyskland og dele af det nordtyske lavland, men
synes på isoleret vis at være spontan i Nordjylland på kalkholdige bakkeskrænter,
ligeledes i England. - TBU 14.
Inula. salici.na., Pile-Alant. Nordgrænsen går gennem Sydsverige til Osloegnen,
vestgrænsen gennem Dann1ark.
Koeleria. glauca., Klit-Kambunke, er en stor sjældenhed i Vesteuropa, i Danmark
knyttet til den jyske klitrække, især i nord, desuden i indlandsklitter i distr. 16.
I Norden iøvrigt kun i Skåne og på Øland.
Cirsium acaule, Lav Tidsel, hvis nordgrænse går gennem Sydsverige og Dan
mark, er ikke kendt fra Vestjylland og Sønderjylland.
Cala.magrostls a.rundinacea, Skov-Rørhvene, eneste skovplante i selskabet. Den
har montan tendens, undgår det atlantiske klima og har sin vestgrænse gennem
Sydøstnorge, Jylland og Sydslesvig-Holsten.

På et par undtagelser nær er alle ligesom Hippophae, Frunella gran
diflom og Anthericwm liliago fra lysåbne, sydvendte lokaliteter, end
videre kalkplanter eller planter fra næringsrigt sand. Deres tilstede
værelse i Nordjylland synes således vel at være begunstiget af de eda
fiske forhold, men den er også historisk begrundet, idet disse planters
borgerret i egnen utvivlsomt går tilbage til tiden før skovens frem
komst. De fleste af dem kan være trængt frem i Senglacialtidens tørre
tid, da trævæksten højst nåede til parktundrastadiet. Siden har de så
fristet en mere beskeden tilværelse på naturlige lysninger på kalkbak
ker, kalkskrænter og strandskrænter eller i klitter, mens skoven dæk
kede landet, og andre af deres ledsagere måtte uddø - for så ved skov
rydningen i forskellig grad at h·ænge erobrende frem. Kalkområdet i
Nordjylland synes at have været en betingelse for deres overleven,
sammenlign hermed forholdene i Sydjylland, hvor kalken ikke træder
frem i dagen, og hvor datidens lerede strandskrænter på grund af
sænkningen ikke m ere eksisterer, hvortil kommer, hvad der i sidste
instans alligevel kan have været afgørende: de mere ugunstige makro
klimatiske forhold fra J ernaiderens begyndelse. Kontinentale skov- og
skovsteppeplanter er påfaldende sjældne i Nordjylland i sammenlig
ning med forekomsten i det subkontinentale, danske floraområde,
muligvis på grund af klimaændringerne i forbindelse med mangelen
på lokaliteter med gunstigt mikroklima i den stærkt skovryddede
landsdel.
Påvisningen af, at en kontinental, lyskrævende tørbundsflora har
vokset sammen med en arktisk-alpin flora i Senglacialtidens Danmark,
skyldes Johs. Iversen ( 1954 med litteraturhenv.). For Englands ved
kommende henvises til Godwin 1 956.
4.

Anthropokore planter

Nordjyske, indslæbte, men naturaliserede planter, der ikke findes
eller er sjældnere i den sydlige del af landet, er usædvanlige. De vig
tigste er :
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Rtunex domesticus, By-Skræppe. Næppe spontan i Danmark, men arkæofyt
(TBU 5). Dens udbredelse er boreal-montan, og den når helt i nord i Skandinavien.
Polemonil/.1n coerulewm, Jakobsstige, er nordlig vestsibirisk-kontinental, indtil
Nord- og Sydnorge, i Danmark og Sydsverige forvildet fra haver, sj. naturaliseret,
f. eks. i egnen ved Rold skov.
Thlaspi alpestre, Alpe-Pengeurt, har en stor anthropokor udbredelse i dele af
Nord- og Mellemsverige, og er ikke spontan norden for Mellemeuropas bjergegne.
Indslæbt med græsfrø til vejskrænter, især til Midt- og Nordjylland. - TBU 23.
Cotula coronopifolia., Firkløft, er kosmopolit og findes i dag kun på stmndenge i
HarboØ!·eegnen (Fl. & F. 1959).
E1'yngiu.m ca.mpest!'e, Bjerg-Mandstro, med hovedudbredelse i SØ-Europa, men
nående frem til Mellemeuropa, er fra gammel tid angivet fra Nordjylland og derfor
opfattet som en mulig spontan plante (Warming 1904, sml. Wiinstedt, B. T. 46).
Fredet i vejkanten ved Sennels, distr. 6. - TBU 16.
Spergula arvensis (Spergel) var. sativa er udbredt over hele landet, men er af
klimatiske årsager langt hyppigere i Nordjylland end var. vulgaris, idet den i mod
sætning til denne her får frø med større spireevne, begunstiget af mere nedbør,
lavere sommertemperatur og køligere eftersommer, hvilket er påvist fm Stmbritan
niens vedkommende (New 1958). I Sydøst-Danmark er var. vulga1'is den hyppigste
af de to former, se TBU 25 med kort. Sml. hermed Ærenprisarterne fra vore mar
ker: Veronica agrest·is, hederifolia, persica. og polita, der er t. sj. eller sj. i Nord
jylland.
Summary
Pianis with northern distribution in Jutland

On p. 26-35 are mentianed a number of boreal plants (maps 3-24) h aving their
greatest distribution in Demnark in the subboreal flora regions (fig. 2) in northern
Jutland and north eastern Zealand dependent on clirnatic conditions, as for
instance the shortest summer (the cross-hatched region in fig. l), the lo-..vest mini
mum temperatures and lowest average monthly temperatures - including the
lowest late summer temperatures - in this country. The boreal plants grow mostly
in cool Joealities with boreal-like microclimate, e. g. in Sphagnum bogs, boggy
meadows, near springs and on northern hillsides.
On p. 35-38 are mentianed a number of plants with their main distribution south
and south east of Denmark, but with northern distribution in Jutland (maps
25-30). Nearly all are plants dernanding warmth and light and growing in open
spaces on southern limy exposures. They have prahably migrated to this counb·y
in the Late-Glacial Epoch and must be assumed to have been able to survive
changing climatical conditions and the invasion of forest in natura! clearings on
lirny soil or coastal slopes. In southem Jutland there are no limy localities, and the
old coastal slopes have disappeared into the sea owing to the postglacial land
subsidence. For further details see Boeher & al. 1946, and the publications of
Dansk Topografisk-Botanisk Undersøgelse dealing with the distribution of plants
in Denmark, see TBU . For Late-Glacial plants in Denmark, see Iversen 1954.
Fig. 2 shows a division of Denmark into Atlantic, sub-Atlantic, subcontinental
and subboreal flora regions, by way of example the subcontinental flora! region is
conditioned by the minimum annua] rainfall in this country (400-550 mm), and the
higest summer temperatures (16-17° ) and the warmest late summer (Danmarks
Klima 1933).
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Fig. 3. Mertensia mari.ti:m a, Hestetunge.

Fig. 4. Ligusticum scoticum, Skotsk Lostilk.

Fig. 5. e og l. Camx incurva, Krum Star.
Fig. 6. Silene maritima, Strand-Limurt.
+ og 2. Polygonum mii. ssp. norvegicmn,
Norsk Pileurt. Det skraverede område på
Europakortet viser udbredelsen af Polygomnn mU ssp. raii.
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Fig. 7. Conws suecica, Hønsebær.

Fig. 8. Rubus chamaemorus, Multebær.

Fig. 9. Calamagrostis 11eglecta, Stivtoppet
Rørhvene.

Fig. 10. SaUx hastata, Spyd-Pil.
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Fig. 1 1 . Saxifraga hirculus, Gul Stenbræk.

Fig. 13. Draba ·i ncana, Hvidgrå Draba. Det
nordjyske kalkområde er angivet.

Fig. 12. e og l. Polygomun viviparu.m, Top
spirende Pileurt. + og 2. Equisetum varie
gatum, Liden Padderokke.

Fig. 14. Selagine/la selaginoides, Dværg
ulvefod.
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Fig. 15. e og l. Lycopodi.mn alpi.num, Bjerg- Fig. 16. e og l . Rumex acetosa var. alpe
Ulvefod. O og 2. Arctostaphylos alpina, stris, Bjerg-Syre. + og 2. Pedicu/aris scepBjerg-Melbærris.
trnm-carolinu:m., Kongescepter.

Fig. 17. Senecia integ1·i,folius, Filtet Brand- Fig. 18. e og l. Rtt'mex aqtwticus, Dynd
bæger.
Skræppe. + og 2. Cypripedium calceolus,
Frues ko.
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Fig. 19. e og l. Pyrola. m edia, Klokke-Som- Fig. 20. Polygala. a.ma.mlla, Bitter Mælkurt
merkonval. O Ju.ncus alpi.nus ssp. nodulosus,
Stilk-Siv.

Fig. 21. Schoenus ferrugineus, Rust-Skæne. Fig. 22. Pulsatilla vemaUs, Vår-Kobjælde.
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Fig. 23. Galitnn pum.ilttm ssp. septentrionale, Fig. 24. e Ettphrasia dunensis, Klit-Øjen
Liden Snerre. Europakortet viser spontan h·øst. + og l. OrclJ.is ptt·rpttrella, VendsysselGøgeurt.
forekomst af Gal·i u .m pum-ilttm coll.

Fig. 25. e og l. Koeleria pyrmnidata, Dansk Fig. 26. Crepis praemorsa, Afbidt Høgeskæg.
Kambunke. O og 2. Thesimn alpinum, AlpeNålebæger.
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Fig. 27. e og l. Alisma gramineum, Bånd- Fig. 28. e og l. Anthericttm liliago, U grenet
bladet Skeblad. O og 2. Ettplwrbia palustris, Edderkopurt O og 2. Pntnella grandiflora,
Kær-Vortemælk.
Storblomsb·et Brunelle.

Fig. 29. Hippophae rhamnoides, Havtorn. Fig. 30. e og l . Glaucium flavum, Strand
Formodet spontane forekomster.
Hornskulpe. O Calystegia soldanella, Strand
Snerle.
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Stor regnspove (Numenius a. arquata L.) og lidt om
dens opførsel på yngleplads
Af C. M. Poulsen
(Silkeborg)

Den store Ulkjær mose, beliggende syd for Bording i den østlige del
af Ringkøbing amt, har i de senere år gentagne gange været hærget af
omfattende og langvarige brande. Den indirekte årsag hmtil er sikkert
udtørringen som følge af et stort afvandings- og landvindingsprojekt,
der dog endnu ikke er helt afsluttet. Mosen har ved sin ret afsides
beliggenhed ikke tidligere i større grad haft offentlighedens opmærk
somhed, før slukningsproblemet under branden marts-juli 1960 blev
aktuelt, og dagspressen tog sagen op for at støtte lodsejerne.
Ulkjær mose, hvori Storåen har sit udspring, var i sin tid meget
vandfyldt, og udtørringen bevirker foruden den øgede brandfare også
ændrede livsbetingelser for stedets fugleliv.

Fig. l. Ulkjær mose.

C. M. P. fat.

Som ynglefugle er gråand (Anas p. platyrhynchos L.), krikand (Anas
c. crecca L . ) , grønbenet rørhøne (Gallinula c. chloropus L . ) , vibe (Va
nellus vanellus L.), dobbelt bekkasin (Capella g. galinago L.) og siv
sanger (Acrocephalus schoenobaenus L.) aftaget betydeligt i antal.
Tinksmed (Tringa glareola L.) er tilsyneladende helt forsvundet. Byn
kefugl (Saxicola rubetm L.), engpiber (Anthus pmtensis L.), lokal
værtsfugl for gøg (Cucculus canarus L.) klarer sig, ligeledes l par af
hedehøg (Circus pygargus L.). Som ventet er sanglærke (Alauda arven
sis L.), gulspurv (Emberiza c. cit1·inella L.) og hvid vipstjert (Motacilla
a. alba L.) tiltaget. I Mosens østlige del, der grænser til den store
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C. M. P. fot.

Fig. 2. Omlagt kuld mellem de forkullede græstuer.

Gludsted plantage, forekommer urfugl (Lyrunts t etrix britannicus
Witherby & Lønnberg) i skiftende tal og enkelte par af rødrygget
tornskade (Lanius c. collurio L.). Mosens sjældneste ynglefugl, stor
regnspove, klarer sig stadig trods de betydelige forandringer, lokali
teten er undergået i de seneste år.
En af mosens lodsejere, gårdejer P. Jappe, Bording, der i perioder
har tilbragt mangfoldige timer som brandvagt i mosen, fortalte mig, at
fuglen første gang blev fundet ynglende her i 1947. Med skiftende
held har den hvert år ruget og nogle gange fået indtil 4 unger på vin
gerne. Selv om det først lagte kuld æg flere gange er gået tabt i en
brand, vender fuglene tilbage og bygger ny rede i det afbrændte græs,
ofte kun 50-100 m fra det første sted, og ruger påny.
Stor regnspove har ord for at være en særdeles sky og forsigtig fugl,
der forlader sit yngleområde, hvis den jævnlig forstyrres. Parret i Ul
kjær mose må være en undtagelse; i de senere år har der på og om
kring deres yngleplads i mosens østlige del været megen uro. Tørve
arbejdere og slukningskolonner, traktorer, gravemaskiner, pumpe
anlæg og lastbiler har arbejdet omkring redestedet i hele ynglepe
rioden. I april 1 960 ødelagdes æggene i den første rede af en over
fladebrand, m en i maj lagde fuglen atter æg i en ny rede, kun 150 m
fra det første sted, hvor jeg så de af varmen sprængte skaller i den
brændte rede. 200 m nordligere fandt jeg en m·fuglerede, hvor æggene
ligeledes var sprængt af varmen. Denne art havde dog tilsyneladende
forladt lokaliteten.
Nogle tørvearbejdere, som kendte regnspoven af udseende, lagde
mærke til, at den i midten af maj jævnligt opholdt sig meget nær deres
arbejdsplads. Under en frokostpause, hvor de holdt sig helt i ro, så de
fuglen anbringe sig i det afsvedne græs næppe 20 m borte. D erved
fandt man reden.
4
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Fig. 3. Fuglen stående i aske lige over reden.

C. M. P.

fot.

Et lille redskabsskur, tilhørende førnævnte gårdejer, blev nu flyttet
så nær reden, at man kunne bruge det som observationspost. Da jeg i
juni første gang besøgte denne rede, kunne jeg - ved at nærme mig fra
modsat side - nå frem til skjulet, kun 12-13 m fra den rugende fugl,
uden at denne lettede. Senere på dagen, da jeg vovede mig endnu
nærmere, lettede den dog, men fløj småpylrende kun 20-30 m bort,
hvor den slog sig ned og stilfærdigt vandrede rundt, medens jeg foto
graferede æggene i reden, ventende på, at jeg igen skulle fjerne mig.
Det er en opførsel, der ellers ligger denne store vader fjernt. På mange
af artens ynglepladser, som jeg tidligere har besøgt, bl. a. i en anden
af egnens hedemoser (under gården »Frederiksværk« i den nordlige
del af Bording sogn), hvor der næsten aldrig færdes mennesker, plejer
rugefuglen i stor afstand at lette fra reden og derpå tilkalde sin mage,
hvorefter begge fugle holder sig i luften, så længe man blot er 500 m
nær rugestedet. Fuglen her i Ulkjær mose vendte sb·aks tilbage og
genoptog rugningen næppe 2 minutter efter, at jeg ganske åbenlyst
var gået tilbage til mit skjul de nævnte 12-13 m borte. Den lå dog en
tid med strakt hals og vendte af og til et øje over mod det lille træskur.
Ovenstående tilfælde viser, at ændringer og direkte forstyrrelser i
de ydre forhold ikke altid betyder katastrofe for en fugleart. Den store
regnspove i Ulkjær mose er i hvert fald trofast mod sin €m gang valgte
yngleplads trods al uro og betydelige ændringer i lokaliteten, og det
må ikke være af afgørende betydning for fuglen, at der er ubetinget
fred og mosen vandfyldt. En stiltiende overenskomst blandt mosens
jagtberettigede sikrer fuglen mod løsgående hunde i yngletiden og
fritager den for beskydning her i august.
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Frilandsforekomst af løgbladlusen (Myzus
ascalonicus Doncaster)
Af Ole Heie
(Skive Seminarium , Skive)
With an English Summary

Løgbladlusen (Myzus ascalonicus Done. ) har en kort og interessant
historie. Da den dukkede op i Europa i begyndelsen af 1940' erne,
blev man hurtig klar over, at den var et skadedyr for gartneri og have
brug og måske også for landbrug, fordi den kunne overføre adskillige
plantevirussygdomme og gøre skade på drivhusplanter og oplagrede
løg. Man fandt den forh·insvis indendørs, i væksthuse og på potte
planter i hus, samt på løg i oplagsrum. Alt taler for, at løgbladlusen
virkelig kom til Europa udefra omkring 1940, og at den altså ikke blot
har levet ubemærket her før den tid, selv om man endnu ikke ved,
hvor den har hjemme.
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Fig. l. Løgbladlus (Myzus ascalonicus Done.), uvinget voksen; 20-25 gange forstør
ret. (Fra Tidsskr. f. Planteavl, Heie 1957 b).

Som tiden gik, konstateredes den på flere og flere planter, også på
friland, og det viste sig, at den egnede sig udmærket til at leve under
vesteuropæiske klimaforhold; thi den blev efterhånden mere og mere
almindelig og udbredt i de lande, hvor den først var blevet konstateret
(England og Ilolland) og opdagedes i flere og flere europæiske lande,
og skønt formeringen udelukkende foregår ved jomfrufødsel, og be51

frugtede vinteræg overhovedet ikke forekommer, konstateredes fri
landsovervintring flere steder i Vesteuropa.
I Danmark har løgbladlusen siden 1951 været kendt fra indendørs
forekomster, nemlig fra væksthuse, potteplanter i hus og - fra 1957 oplagrede løg og nedkulede kålroer, hvorom tidligere er meddelt
(Heie 1 957a, 1 957b). Nærværende arbejde omfatter konstatering af
løgbladlusens forekomst på friland i Danmark året rundt, altså også
om vinteren, og indledningsvis en oversigt over udenlandsk litteratur
vedrørende løgbladlusens frilandsforekomst.
Frilandsforekomst i andre lande
De britiske øer
I årene 1942--44 blev der taget vingede løgbladlus på klisterfælder, som var
opstillet forskellige steder i landet til belysning af bladlusvandringer. Deres fore
komst var begrænset til to tidspunkter, nemlig maj-juni og oktober-november
(Doncaster & Kassanis 1946). Det var naturligvis ikke muligt at afgøre, om disse
dyr stammede fra frilandsplanter, men det var ikke usandsynligt. I 1944 og 1945
fandtes små kolonier af løgbladlus på forskellige planter (A11brietia, Bmssica, Ken
tmnthus, Arabis, Geran·ium, Cam.p anula, Crepis) i det fri om foråret, men ikke på
andæ tider af året. Senere er arten blevet fundet på et større antal værtplanter
hele året rundt, om sommeren fortrinsvis på plantedele under sten og andre steder,
hvor planterne af mangel på tilsh·ækkeligt lys danner blege stængler og blade
(Stroyan 1950). Den er også konstateret i Skotland. Fra 1943 har arten i England
været p:\vist på jordbær, hvor den bevirker, at bladene misdannes (Dicker 1950).
Vingede individer ankommer til jordbærrene i oktober, og generationer af uvin
gede bladlus udvikles her vinterhalvåret igennem til maj eller begyndelsen af
juni, da der opstår en generation, der udelukkende er vinget. Om sommeren er der
ikke fundet løgbladlus på jordbær. Indtil 1947 blev der kun noteret ringe skade,
og efter den strenge vinter 1946-47 var der ingen bladlus på jordbær. I foråret
1948 var skaderne imidlertid store, og dette var i endnu højere grad tilfældet i
foråret 1949.
Holland
Fra 1941 til 1944 bredte løgbladlusen sig fra vestkysten over hele landet i følge
iagttagelser af Hille Ris Lamhers (Muller 1955). På friland overvintrer den mere
eller mindre underjordisk på skud af forskellige planter, navnlig af nellikefamilien.
Om fon\ret viser den sig på højere plantedele og formerer sig' stærkt, bl. a. på
planter af nellikefamilien og på Caltha, Viola og jordbær (Klinkenberg 1946). Efter
milde vinh·e er der i følge Hille Ris Lamhers konstateret kraftig skade på jordbær.
Spredning ved hjælp af vingede individer finder sted i april-juni, og arten er da
hyppigt konstateret i fangbakker. Om sommeren er arten sjælden, h·ækker sig
tilbage til de samme opholdssteder som om vinteren, altså fortrinsvis under jorden
eller i jordskorpen. Høiere plantedele findes kun befæhgt, hvor der er skygge,
f. eks. i skove, ved indgangen til huler og ved foden af nordvendte mure. Således
kan de nedre blade af kartoffelplanter være befængt et stykke hen på sommeren,
når lokaliteten er kølig og fugtig, i det mindste efter milde vintre (Hille Ris Lam
hers i Meier 1959). Om efteråret tiltager individtallet atter, kolonier viser sig igen
hyppigt på højere plantedele, og der opstår atter ofte vingede individer, omend
ikke i så store mængder som om foråret.
B el gien
Der konstateredes frilandsovervintring på fuglegræs (Stellaria media) i 1955-56
(Semal 1956).
Frankrig
Remaudiin·e har fundet løgbladlusen på friland i det nordlige og vestlige
Frankrig, nemlig en enkelt vinget ved Bonneuil (Seine) i november 1948, kolonier
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Fig. 2. Koloni af løgbladlus på løgplante. Det ses, at· dyrene navnlig er koncen
treret pa de nedersæ, b1ege plallleuete.
på Cymbala.ria. cymbalaria., Cerasti.um sp. og Veronica grandis i Paris i maj 1949
og nogle uvingede på Ra.nttnculus acer i Gironde i juni 1951 (i følge Miiller 1953).
l det mindste sidstnævnte fund blev gjort under omstændigheder, der kunne be
grunde formodning om frilandsovervintring.
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S chweiz
Løgbladlusen synes i følge Meier (1954a, 1954b) at være temmelig almindelig i
Mellem-Schweiz, hvor den er fundet i det fri fra 1952. I 1953 fandtes den på
Cerastiu.m tomentost/.1n og Viola. arvensis, dels i forsommeren til sidst i juli, dels
fra sidst i september til sidst i oktober. Endvidere er den fundet på jordbær om
efteråret og om foråret, samt i ringe antal på kartoffel om sommeren. I de lavest
liggende dele af Schweiz vil de vingede løgblacllus, som lander på kartoffel, sjæl
dent formere sig der, hvorfor der ikke kan findes bladlus efter midten af juni.
Men i højder over 800 m over havet grundlægger vingede bladlus underticlen
mindre kolonier, som holder sig på kartoffelbladene et stykke ind i juli måned
( Meier 1959). Frilandsovervintring er ikke påvist, men det anses for sandsynligt,
at arten kan overleve vinteren i det fri, f. eks. på jordbær under et beskyttende
snedække ( Meier 1954a).
Ø s trig
E t par vingede løgbladlus er blevet fundet i det fri i oktober 1950 og i maj 1951
(Weis 1955). Disse dyr kan muligvis stamme fra væksthuse, så egentlig frilands
forekomst er altså ikke påvist.
Vesttyskland
Ud over fangbakkefund i Bonn fra 1950 er løgbladlusen fundet i det fri ved
Stuttgart på ·purløg i nov.ember 1953 (Muller 1955), ved Liineburg på georginer
i september 1955 og i det nordvesttyske lavland mellem Weser-munclingen og
Giittingen på j ordbær og flere andre planter fra efteråret 1956 til foråret 1957
(Borchardt 1958). I marts og april 1957 undersøgtes 35 jordbærmarker, hvoraf 22
var befængt med løgbladlus. Frilandsovervintring er således konstateret, men er
sikkert kun mulig i milde vintre. Vinteren 1956-57 var usædvanlig mild.
Ø s tt y s k l a n d
I Østtyskland kendes løgbladlusen mest fra væksthuse (første gang i 1950) og
fra løg i oplagsrum ( Miiller 1953, 1955). I maj og juni 1952 fandt Borner (1952)
løgbladlus på forskellige planter i det fri i Naumburg, ligesom han på varme
novemberdage i 1951 iagttog vingede individer uden for sit vinelue i samme by
( Miiller 1953, Borner & Heinze 1957). Frilandsovervintring er imidlertid ikke
påvist og må betegnes som usandsynlig på grund af det kontinentale klima.
Sverige
Ossiannilsson (1959 og in litt.) har foruden adskillige væksthusfund gjort fri
lanelsfund i Skåne, i Uppsala og så langt mod nord som i Sundsvall (ca. 621/2°
n. br.). Sidstnævnte fund blev gjort i juli 1954 på Stellaria m edia. tæt ved et vækst
hus, og fundet i Skåne blev gjort kun ca. 200 m fra det nærmeste væksthus. Fri
lanclsovervinh·ing er ikke påvist og må anses for lidet sandsynlig, selv om mulighed
herfor ikke kan udelukkes i den vestlige del af Sydsverige.
Norge
Tambs-Lyche (in litt.) har dels fundet Myzus ascalonicus indendørs på kartofler
(5/8 1952) og purløg (24/2 1954) på Biologisk Stasjon, Fana herred i Horelaland
fylke, dels på friland på Cerastium tomentosu.m den 24. april 1955 ved Øksnevad
(Klepp herred i Ragaland fylke). Sidstnævnte fund er gjort så tidligt og omfatter så
mange individer, at frilandsovervintring må anses for mulig. Lokaliteten ligger
ganske vist så langt mod nord som ca. 59 ° bredde, men vinteren er mild i Vest
norge. Endelig er der i juli 1954 i Stend (Fana, Hordalancl) taget et vinget eksem
plar i en fælde.
Ves t l i g e N o r d a m e r i k a
Det fremgår af en notits i The Canaelian Insect Pest Review, 36 (2), 1958, side
142, at løgbladlusen siden 1955 har bredt sig i jordbærplantninger i British Colum
bia (Canada) og nu gør stor skade i Fraser Valley og på Vancouver Island. Den er
også fundet på jordbær i Washington State (USA).
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Frilandsforekomst i Danmark

Siden juli 1 957 er løgbladlusen iagttaget på friland i Danmark, og
det har vist sig, at den kan klare sig igennem en normal dansk vinter
på planter under hække og ved foden af husmure, i det mindste i Vest
jylland. De refererede undersøgelser er foretaget i tidsrummet juni
1957-juni 1 960.
Geografisk fordeler findestederne sig således :
Jy11and :

Fyn :

Skive (året rundt)
Dommerby (4/9 1957)
Fly (17 /ll 1958)
Resen (24/12 1958)
Harboøre (22/6 1957, 16/7 1959)
Lemvig (25/7 1957, 4/7 1959)
Ø. Lyby (28/9 1957)
Randers (fundet døde, 17 l4 1958)
Mols (8/8 1959)
Ejsing ved Vinderup (2/1 1960)
Søhus ved Odense (13/5 1958)

S j æ 1 1 a n d : Søborg, København (23/10 1958)
Amager :

Dragør (19/10 1957)

Ærø :

Marstal (9/7 1957)

S am s ø :

Onsbjerg (9/8 1958)

Følgende planter er fundet befængt med løgbladlus :
Stellaria media (fuglegræs) : Den plante, hvorpå det har været lettest at finde løg
bladlus året rundt. Bladlusene træffes mest i skudspidser på bladundersider og
s tængeldele (fig. 3).
Fragaria (jordbær) : Enkelte fund i vinterhalvåret (se side 60). Bladundersider.
Capsella b ursa-pastaris (hyrdetaske) : Fund i Skive 5112 1957. I blomsterstanden.
Viola. arvensis (agerstedmoder) : Fundet befængt fra juli til januar. På stængelen
mellem tætsiddende blade umiddelbart over jorden.
Geranium malle (blød storkenæb) : Aret rundt. Bladundersider, bladstilke og knap
udfoldede blade i rosettens midte.
Veronica agrestis (flerfarvet ærenpris) : Fund fra alle årstider. Stængler og blad
undersider.
Myosotis sp. (forglemmigej) : Et enkelt fund i Skive havn 2717 1957.
Siwrardia arvensis (blåstjerne) : Et enkelt fund i Skive 4 / 1 1959. Har ikke tidligere
været konstateret som værtplante.
Galium aparine (burre-snerre) : Et enkelt fund i Harboøre 16/7 1959. Bladunder
side.
Matricaria sp. (kamille) : Et par gange i Skive (4/2 1958, 30/3 1960). På unge, uud
foldede blade midt i ikke-blomstrende plante.
Bellis perennis (tusindfryd) : En gang i Skive 8/ll 1959. Bladunderside lige oven
på jordoverfladen.
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Fig. 3. Fuglegræs (Stellaria media) med
lille unge af løgbladlus. I cirklen vises
ungen forstørret. Den sidder med stik
børsterne indstukket i stængelens øverste
del med hovedet nedad. Der kan også
tl'æffes bladlus på bladundersider. Efter
skitse fra naturen udført 14/2 1960.

Bladlusene har været lettest at finde om efteråret og begyndelsen
af vinteren, da uvingede voksne og unger uden vingeanlæg ofte kan
optræde i store mængder på værtplanterne. Nymfer og vingede er kun
blevet konstateret i forsommeren, hvad der svarer til den første af de
to migrationsperioder, som er fundet i England og Holland. Det er
derimod ikke i overensstemmelse med tyske erfaringer, idet Borner
(1952) angiver, at maj-juli er den eneste del af året, da der ikke fore
kommer vingede, og at de fleste vingede optræder i det tidligere forår.
Grunden til uoverensstemmelsen kan måske søges i tidsforskellen mel
lem sommerens begyndelse i Nauruburg og her, men ligger snarere i,
at der i det kontinentale Mellemeuropa kun udvikles vingede fra
indendørs overvintringssteder. Sådanne steder udvikles vingede indi
vider nemlig også her i landet allerede fra februar og frem til april
maj . Der foreligger endvidere en misforståelse, når Borner & Heinze
(1957) skriver: »Naeh Doneaster und Kassanis werden in den Mo
naten Mai bis Juni keine Gefliigelten entwiekelt<<, idet Doneaster &
Kassanis (1946) netop påviste vingede løgbladlus i maj-juni. I 1957
fandt jeg en vinget løgbladlus, som tilfældig var landet på røllike
(Achillea millefolium) i en grøftekant ved Harbo01·e i juni; i 1958
fandtes nymfer på forskellige planter i Skive fra begyndelsen af juni
til midten af juli, og i 1959 konstateredes der nymfer allerede den 2 1 .
maj (i overensstemmelse med, a t foråret var tidligt det år) o g frem til
begyndelsen af juli.
Løgbladlusen foretrækker etiolerede plantedele (smlgn. fig. 2) og er
i overensstemmelse hermed i sommermånederne mest fundet på skyg
gefulde steder. Et stort antal uvingede og unger fandtes således 9/7
1 957 på Stellaria meclia to steder i Marstal, dels i havnen under en
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Fig. 4. Overvinh·ingslokalitet for løgbladlus, naturfagsbyg
ningen ved Skive Nordre Skole, fotograferet fra sydvest i
januar. I 1957-58 og 1958-59 konstateredes levende indi
vider fra oktober til maj på fuglegræs, blød storkenæb og
andre planter, der voksede som ukrudt ved bygningens fod.

bygning, som ved cementklodser var hævet op over jorden, dels inde i
byen bag nogle skraldespande i en baggård. Samme måned iagttoges
nogle individer på Stellaria media under fiskekasser i Lemvig havn. I
Skive fandtes arten fortrinsvis under hække. Der er ikke ved nogen
lejlighed fundet løgbladlus på w1derjordiske plantedele.
Frilandsovervin trin g

Frilandsovervintring er med sikkerhed kun konstateret i Skive. Ef
tersøgning på et stort antal lokaliteter her gav i reglen positivt resultat
indtil nytår. Efter nytår og indtil april fandtes arten i 1958 på 4 lokali
teter, i de to tilfælde frem til april; i 1 959 på 8 lokaliteter, i fem til
fælde fra marts og senere; i 1 960 kun på 2 lokaliteter, i ingen tilfælde
senere end marts. Der er således påvist overvintring i 1957-58 og
1 958-59, men ikke i 1 959-60. De fleste af fundene blev gjort på Stel
laria m.edia under hække. En af overvinh·ingslokaliteterne i foråret
1 959 var imidlertid en åben rabat adskillige meter fra et nordvest
vendt hushjørne, der absolut ikke lå beskyttet.
Fig. 4 viser naturfagsbygningen ved Skive Nordre Skole, som var
en god lokalitet for løgbladlus. Ved murens fod voksede Stellaria me
dia, Gemnium malle og andre værtplanter, som kontrolleredes med
korte mellemrum fra oktober 1957 til juni 1 960, og som fandtes be
fængt med løgbladlus i det meste af dette tidsrum, dog ikke efter
marts 1 960.
Der fandtes løgbladlus følgende dage:
1957-58: 12. okt., 15. nov., 2., 14., 20. dec., 13., 22., 29. jan., 4., 14., 21. feb.,
7., 15., 21., 31. marts, 18., 23., 28., 30. apr., 8. maj, 5. juni.
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1958-59 : 3. okt., 10., 23. nov., 4., 18., 24. dec., 2., 16., 27. jan., 3., 12., 24. feb.,
3., 12., 17., 20. marts, 2., 20. apr., 9., 21. maj, 12., 29. juni.
1959-60 : 14. sept., 19. okt., 8., 29. nov., 24. dec., 14., 29. feb., 30. marts.

Forgæves eftersøgning fandt sted følgende dage:
1957-58: 6. maj (men arten blev blot overset, da den som anført ovenfor
iagttoges 30. apr. og 8. maj).
1959-60: 20., 28. apr., 8., 20. maj, 5., 15. juni.

Nedenfor gives en oversigt over overvintringens forløb på denne
lokalitet de pågældende år:
1957-58
Uvingede voksne og et ret stort antal unger fandtes om efteråret på Stellaria
media. I begyndelsen af januar var der megen sne og stærk fwst. Fra midten af
januar fandtes enkelte bladlus ved foden af sydmuren, hvor der sjældent lå sne.
En uvinget voksen, som fandtes 13. januar, fremviste en mm·kfarvning, som kan
tilskrives kuldepåvirkning. Hovedet var mørkfarvet, navnlig pandeknuderne, an
tennerne var næsten sorte, og også benene var noget mørkere end normalt. Fra
slutningen af j anuar til begyndelsen af april foregik eftersøgningen ikke på Stel
/aria media, som var blevet ret sparsom på lokaliteten, men på Geranium malle og
en enkelt gang på V·io/a arvensis og Matricaria. Endnu 3 1 . marts fandtes uvingede
med mørkfarvet hoved og lemmer. I april konstateredes en stærk forøgelse af
bladlusenes antal. Således blev der 18. april på en enkelt Stellaria media. fundet 17
løgbladlus på stængler og blade. I begyndelsen af maj syntes bestanden at være
formindsket, idet det var forbundet med nogen vanskelighed at finde dyrene; men
den 5. juni fandtes atter større antal, bl. a. for første gang nymfer med vingeanlæg.
1958-59
I oktober fandtes relativt få løgbladlus, men fra slutningen af november var
antallet stort. På en enkelt Stellaria media. taltes 18. december 43 individer, uvin
gede voksne og unger i forskellige størrelser, på den yderste del af skuddet (med
7 blade). Endnu i begyndelsen af januar var der mange bladlus på Stellaria media.
og Geranium malle ved sydmuren, på Viola. arvensis ved østmuren og på Stellaria
media. ved nordmuren. Fra 1nidten af januar til slutningen af marts fandtes arten
med lethed hver gang, omend ikke i større mængder, og de u vingede voksne havde
ofte kuldemørkfarvning. Fra april til juni forøgedes bladlusenes antal, og nymfer
med vingeanlæg påvistes første gang 21. maj. Ved nordmuren iagttoges den 12.
juni en stærkt befængt Stellaria media. med bl. a. vingede individer.
1 959-60
Det var let at finde løgbladlusen på forskellige værtplanter omkring bygningen
i tiden september-december. Januar måned var sh·eng med en del sne, og derefter
var det ikke længere muligt at finde arten på de sædvanlige steder. Årsagen kan
have været barteløen af de fleste af dens værtplanter. Jorden var næsten bar langs
bygningens mure. Der fandtes kun få og små forkrøblede skud af Stellaria media,
lidt flere af Geranir1.1n malle, men langt fra så mange planter eller så store som tid
ligere. Løgbladlusen konstateredes derimod på Stellaria media. ved foden af sko
lens hovedbygnings nordmur ved to besøg i februm. I slutningen af marts fandtes
et par unger, hvoraf den ene var død, på kamille, men i april, maj og juni lykkedes
det ikke at finde bladlus hverken ved naturfagsbygningen eller ved hovedbyg
ningen.

Forklaringen på bladlusenes forsvinden i den sidste af de tre under
søgelsesvintre kan måske være det usædvanligt store antal mariehøns,
som optrådte overalt. Det er dog mere naturligt at søge forklaringen i
de meteorologiske forhold. Fig. 5 viser for Studsgård i Midtjylland
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Fig. 5. Daglige udsving i luftens temperatur ved Studsgård i tiden l. november
SO. april i årene 1957-60 (temperaturskala til vensb·e). Desuden er indtegnet en
kurve, der viser antallet af månedlige fund af løgbladlus i procent af antallet af
eftersøgninger (målestok til højre}. Det ses, at løgbladlusen overvinb·ede særlig
godt i den milde vinter 1 958-59, da foråret kom tidligt, men også kunne klare den
strenge vinter 1957-58. I 1959-60 blev overvinb·ing ikke konstateret, måske på
grund af kombinationen mellem langvarig frost i januar-februar og enorme tempe
ratutudsving om foråret.
Daily maximum and minimum temperature (at Studsgård, Jutland} from Nov. 1st
to April 30th, 1957-60 (scale to the left), and number af findings af Myztts asca
lonictts per montl1 in percentages of total number af investigations per month
(scale to the right).

minimums- og maksimumstemperatur for hvert døgn i de tre vinb·e
1 957-60. Som mål for løgbladlusens forekomst er for hver måned an
givet antallet af fund i procent af det samlede antal eftersøgninger,
som er foretaget i Danmark Det ses, at der er overensstemmelse mel
lem forårets tidlige komme i 1959 og forekomsten af løgbladlus (mel
lemste kurve). Det er forbavsende, at så lave lufttemperaturer som
+ 20° til + 22° (januar 1 959) ikke har umuliggjort overvintring.
Hertil skal bemærkes, at biotopernes minimumstemperaturer er højere
at dømme efter nogle få målinger foretaget i januar 1960. Ved foden
af naturfagsbygningens mure var temperaturen ved nattens begyn
delse 3-5° højere end luftens, da denne var + 7° til +9° C. Under
hække afhænger temperaturen af adgang for solens stråler, læ, sne
dække m. m. Alt i alt må man nok regne med mindre temperatursving
ninger end på jordoverfladen ved siden af hækkene. Selv om der ikke
er tvivl om, at løgbladlusen kan tåle ret svær frost, er det usandsynligt,
at den kan overleve + 20° . I maj 1958 anbragtes nogle løgbladlus fra
skalotteløg (som havde været opbevaret ved ca. 5° vinteren igennem,
dog ved almindelig stuetemperatur den sidste uge) i en fryseboks ved
+ 1 21/2° C. Efter 81/2 times forløb var de fleste af dyrene døde. Nogle
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unger, bl. a. nymfer med vingeanlæg, var i stand til at bevæge benene
ganske lidt, men de kunne ikke havle. Da dyrene blev tilset efter 25
tiiners forløb, var de alle døde, også de, der kun havde været i fryse
boks i 31/2 time. Måske kwme de dog have overlevet, hvis overgangen
ha høj til lav temperatur havde været mindre pludselig.
Det er tænkeligt, at hostperiodens længde er af udslaggivende be
tydning (Dicker 1950). I 1960 var temperaturen kun få gange over
frysepunktet i perioden 9. januar-27. februar, men endnu den 30.
marts kunne der dog findes levende løgbladlus, og en periode af lig
nende længde forekom i 1958 fra 6. februar til ca. 25. marts, og da
overlevede løgbladlusen trods alt. De store daglige temperatursving
ninger i 1960 i slutningen af marts og i april i forbindelse med tør
ken (i de to måneder tilsammen faldt kun halvdelen af den normale
nedbør) kan måske have gjort det af med de sidste overlevende indi
vider efter den tredie vinter.
Jordbærundersøgelser

Her i landet må løgbladlusen betegnes som relativ sjælden på jord
bær. På i alt 29 lokaliteter (nemlig 6 i og ved Skive, 16 i det øvTige
Jylland og 7 på Øerne) er der ved undersøgelse af 4425 blade kun
fundet 34 løgbladlus. En anden bladlusart, Acyrthosiphon malvae
(Mosl . ) subsp. mgersii (Theob.), som er lysegrøn med røde øjne, lange
følehorn og cylindriske rygrør, er langt mere almindelig. Den blev
fundet i 136 eksemplarer. Desuden er der fundet 52 andre bladlus,
som for størstedelen tilfældigt er kommet flyvende eller er faldet ned
på jordbær fTa andre planter. Det er dog nok ikke tilfældigt, at Aula
c01thu:1n so lan i (Kalt. ) er truffet ret tit. Den er også i Holland fundet
på jordbær (Klinkenberg 1946). Fra Lyngby har havebrugskandidat
K. Lindhardt venligst tilsendt mig bladlus fra jordbær, hvoTimellem
fandtes Aphis forbesi Weed, som mest ynder de undmimdiske dele
(juli-september). Der er således mindst 4 bladlusarter, som i Danmark
anvender jordbær som værtplante, nemlig - i rækkefølge efter hyppig
hed - : l) Acy1thosiphon m.alvae subsp. mgersii (den store jordbær
bladlus), 2) Myzus ascalonicus (løgbladlusen), 3) Au.lac01tlnnn solan.i
(kartoffelbladlusen) og 4) Aphis forbesi (den lille jordbærbladlus),
mens den i Vesteuropa og Amerika så frygtede Pentatrichopus fragae
folii (Cock.) ikke er fundet herhjemme.
De fleste jordbærblade undersøgtes i perioden 17/4-29/5 1958;
nemlig 2455 blade. Derved fandtes mest den store jordbærbladlus og
ingen levende løgbladlus. Den 17. april fandtes derimod nogle få døde
individer i Randers på et areal, der'havde været oversvømmet.
I sommeren 1958 undersøgtes kun 570 blade, hvorved M. ascaloni
cus heller ikke blev fundet.
I tiden 14/9 1958-24/4 1959 undersøgtes 900 blade, hvorved der
fandtes 34 løgbladlus på 3 lokaliteter. I København fandtes 3 på 100
blade 23/10 og i Skives sydlige bydel 8 pr. 100 blade 5/1 1 . Den h·edie
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lokalitet, Krabbesholm sanatorium, fulgtes gennem en periode (se
tabellen nedenfor). Der var flest løgbladlus på jordbær i vinterens
første del, og de syntes at forsvinde inden foråret, selv om dette kom
tidligt det pågældende år.
Tabel
Løgbladlus pr. 100 jordbærblade ved Krabbesholm sanatorium i vinteren
1958-59. (Myzus ascalonicus per 100 leaves of Fragaria at Krabbesholm 1958-59.)
14. september
O
6. november
O
28. december
21
2
22. februar
O
24. april

Bladlusene fandtes på bladenes undersider, forh·insvis på yngre,
endnu ikke helt udfoldede blade, men kunne også findes på ældre
blade. Det drejede sig dels om voksne uvingede, dels om unger. De
sad oftest fuldstændigt ubevægelige, stivnede af kulde, men reage
rede, hvis man åndede på dem.
I tiden 9/7 1959-18/5 1960 er kun 500 jordbærblade undersøgt,
hvorved ikke fandtes løgbladlus.
Havebrugskandidat K. Lindhanlt, Lyngby, som har været mig behjælpelig med
jordbærundersøgelserne, dr. Frej Ossiannilsson, Uppsala, og dr. Helene Tambs
Lyche, Espegr·end, som har givet oplysninger om løgbladlusens forekomst i hen
holdsvis Sverige og Norge, forstander, landbrugskandidat Ole Wagn, Studsgård,
som har givet oplysninger om meteorologiske forhold, som endnu ikke var publi
ceret, samt seminarielektor K. Juhl Christensen, Skive, som har gennemlæst den
engelske tekst, takkes alle på det hjerteligste.
Summary
Occurrence of the shallot aphid

(Myzus ascalonicus Done.) out o f doors

Since 1957 the shallot aphid has been observed out of doors in Denmmk all the
year round. The Joealities are given on pp. 55-57 and the h osts o n p. 55.
The aphids are especially common in the autumn and in the beginning of the
winter. Overwintering takes place on Stellaria media, Geranium malle and other
hosts, especially under hedges and beneath walls, at least in West-Jutland at Skive.
Fig. 5 shows that the aphids smvive even in winters with minimum temperatures
clown to 720 to 7 22 • C. The temperature of the nearest surmundings of the
aphids does not fall so much, however. After the winter 1959-60 no aphids could
be found out of cloors, perhaps because the few inclividuals left by the period of
frost from Jan. 9th to Febr. 27th could not stand the enmmous changes of tero
perature connected with the chought in March-April. In 1958 and 1959 the
number of aphicls increased from April, and winged individuals cleveloped from
May to July. No alatae have ever been founcl out of eloars in other seasons of the
year. In houses alatae appear from February to May, however. In summer colonies
occur on vru·ious hosts, most aften on shadowy places, but not always on etiolated
stems and leaves. Findings on underground stems or roots have never been done.
The shallot aphid is relatively rare on sb·awberries in Denmru-k. Only 34 speci
mens were found on 3 out of 29 localities, 4425 leaves being examined. The
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findings were done in autumn and early winter, 1958-59. Four species of aphids
occur on strawberries in Denmark, viz. l) Acyrthosiphon maluae (Mosl.) subsp.
1'0gersii (Theob.), which is quite common, 2) Myzus ascalonicus Done., 3) Aula
corthum solani (Kalt.), and 4) Aphis forbesi. Weed, which is 1·are. The noxious
Pentatrichopus fragaefolH (Cock.) has never been seen.
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Nogle ændringer i JyUands ynglefuglefauna
gennem de sidste 50 år
Af E. Torp Pedersen
(Jelling Stntsseminnrium)

I de 50 år, der er forløbet, siden Naturhistorisk Forening for Jylland
blev stiftet, er der sket mange ændringer i sammensætningen af lands
delens fuglefauna. Visse arter har været i tilbagegang, enkelte er helt
forsvundet, men til gengæld har også mange bredt sig, og en række
helt nye arter er indvandret.
Disse ændringer er betinget af en række forskellige faktorer. Natur
forholdene er ændret betydeligt. Den opdyrkning og beplantning af
heden, som tog sin begyndelse i forrige århundrede, er blevet fortsat.
I 1950 var kun 8,8 °/o af Jyllands areal hede mod ca. halvdelen af
arealet ved år 1 800. Til gengæld er skovarealet vokset betydeligt. Ved
år 1 800 var der kun 1 ,7 Ofo skov, og Vestjylland var praktisk taget uden
skov. Efter de mange plantagers opvækst er det den skovrigeste del af
landet, og halvøens samlede skovareal ligger nu på omkring 10 °/o.
U dtørringen af søer, hedemoser og kær har ødelagt mange natur
værdier. Man kan blot tænke på Fiil Sø. Dog må her også nævnes de
mislykkede udtørringsforsøg, der i sidste halvdel af forrige århun
drede skabte de mægtige rørskove i Vest Stadilfjord, Bygholmsvejle
og andre vejler i Limfjorden samt Felsted Kog i Nissum Fjord. At man
nu atter har ødelagt den førstnævnte uden derved at skabe god land
brugsjord, vil vist for enhver naturven stå som et meningsløst og
brutalt indgreb.
Trods disse forstyrrelser har Jylland endnu store uberørte land
skaber. Befolkningstætheden var i 1950 kun 65 mod 239 på den sjæl
landske øgruppe. Der kan endnu blive plads til den vilde fauna. Også
fredningen har haft sin store betydning - herunder oprettelsen af
reservater, både de videnskabelige (Tipperne, Klægbanken, Vorsø,
Vejlerne, Hirsholmene og Knotterne syd for Læsø), vildh·eservaterne
og statsskovreservaterne.
Direkte indgreb fra menneskets side i form af beskydning og æg
indsamling har en stor del af ansvaret for flere af vore rovfugles be
tydelige tilbagegang i slutningen af forrige og begyndelsen af dette
århundrede. Med glæde kan man konstatere, at en mere human ind
stilling nu har vundet indpas på dette punkt, hvilket også afspejler sig
i jagtlovgivningen. Endnu kan beskydningen dog sikkert spille en
rolle for visse arters hyppighed. Den hårde beskydning har i hvert
fald sin del af skylden i, at visse svømmeænder er i tilbagegang - og
er også forklaringen på, at vi ikke har endnu flere ynglende Skovsnep
per end tilfældet er.
En helt anden faktor, som heller ikke må lades ude af betragtning,
er den klimaændring, som i de senere år har kunnet mærkes i hele det
·
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nordatlantiske område. Her i landet skal klimaet være blevet en smule
mere oceanisk med mindre forskel på sommer og vinter og navnlig
med lidt køligere og mere regnfulde somre. S elvom ændringerne er
små, kan de, hvis de netop ligger omkring en kritisk værdi, få stor
betydning for fuglenes fordeling. I hvert fald er der næppe nogen
tvivl om, at f. eks. Storkens betydelige tilbagegang i de senere år for
en stor del er bestemt af klimatiske faktorer.
Forsvundne ynglefugle

S o r t S t o r k (Ciconia nigra (L.)). Siden 1850 kendes omkring
150 danske ynglelokaliteter, hvoraf de fleste lå i Østjylland, men siden
1930 har den sorte stork kun ynglet på 3-4 lokaliteter her i landet.
Det sidste ynglested var Tofte Skov i Lille Vildmose, hvor et par
endnu ynglede i 1951.
F i s k e ø r n (Pandion li. ha.liaetus (L.)). Fra sidste halvdel af for
rige århundrede kendes ganske få ynglepladser i Jylland, hvorfra det
sidste par synes at være forsvundet inden 1900. Dog fandt Axel
Koefoed i juni 1924 en tilsyneladende ny rede i en ældre, høj bøg ved
Hald sø. Den stedlige skovfoged kunne oplyse, at Fiskeørnen havde
ynglet der i 1923, men ikke i 1924.
I de sidste 10 år er Fiskeørnen set i yngletiden i mange egne af Jyl
land, og man har en formodning om, at der yngler et eller flere par,
men bevis mangler. C. M. Poulsen meddeler, at gamle fugle er set
jævnlig gennem hele sommeren i årene 1950-60 over Mossø, Julsø,
Borresø og Brassø samt en enkelt gang over Silkeborg Langsø. I slut
ningen af juli 1958 blev set en udvoksen fugl og 3 ungfugle ved
Alminds ø.
R ø d G l e n t e (Milvus m. milvus (L.)). Der kendes fra forrige
århundrede omkring 35 jyske ynglepladser. H. Chr. C. Mortensen
ringmærkede glenteunger i Hald Bøgeskov ved Viborg i 1905 og 1906,
og V. Weibiill meddeler, at der endnu i 1910 ynglede et enkelt par
ved Silkeborg og ved Vejle. Derefter forsvandt den fuldstændig som
ynglefugl i denne del af landet.
H a v ø r n (Haliaeetus albicilla (L.)). Man kender omkring 50 dan
ske ynglelokaliteter for denne art. Deraf ligger de 30 i Jylland, hvor
dens sidste yngleplads var Havnø Skov ved M ariager Fjord. Her for
søgte den sidste gang at yngle i 1912. Den ene af magerne blev skudt
i 1918, men dens yngre mage kunne træffes der endnu i slutningen
af tyverne.
T r e d æ k k e r (Gallinago media (Lath.)). Den var tidligere en ret
almindelig ynglefugl i mange egne af Jylland, men aftog stærkt i slut
ningen af forrige århundrede og menes nu at være helt udryddet som
ynglende. En af dens bedste tidligere ynglepladser var Skjernådalen.
I årene 1863-81 blev ved Tarm samlet 281 æg af Tredækker, og en
tysk samler tog på nogle få timer over 20 kuld her. Nu er den fåtallig
selv på trækket.
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Fig. l. Storkepar på reden. Der er nu mindre end 200 par tilbage i Jylland.

Ynglefugle i a ftagen

R ø r d r u m (Botaurus s. stellaris (L.)). En af artens fineste danske
ynglepladser, Vest Stadilfjord, er praktisk taget blevet ødelagt i løbet
af de sidste få år. I 1 958 fandt dr. E. Halkiær dog en rede med 5 æg
i den allernordligste del af Stadil Fjord, vest for Vedersø. Løppenthin
optalte i 1957 den samlede danske bestand til højst 15 par, fordelt
med 9-10 par i Limfjordsvejlerne, 1-2 par i Felsted Kog i Nissum
Fjord, 1-2 par ved Vidåen og 1-2 par i Tinglev Mose. Han mener dog,
at Rørdrumbestanden skulle kunne komme op på 25-30 par, hvis
arten ikke lider ekstraordinære tab i strenge vintre. Iagttagelser fra de
senere år, offentliggjort af O. Behrends, tyder på, at Rørdrummen
også yngler på Rømø, Fanø og i Søndermosen ved Padborg. Den 29.
juni 1 960 fandt H. Nygaard Andersen en rede med to unger og l æg i
Julsø, hvorfra man har ment, at arten var forsvundet som ynglende
omluing 1919.
S t o r k (Ciconia c. ciconia (L.)). Man mener, at der i slutningen
af forrige århundrede ynglede omhing 4000 par Storke i hele landet.
Allerede i begyndelsen af dette århundrede er der en voldsom tilbage
gang, men fra 1916 til 1926 lå antallet af ynglepar nogenlunde kon
stant på 1000 par. I 1927 skete en voldsom nedgang til ca. 500 par,
idet et vådt og køligt forår hindrede Storken i at yngle, men tallet steg
5
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atter og var ved P. Skovgaards optælling i 1934 oppe på 860 beboede
reder. Stigningen fortsatte i de følgende år. I 1939 var der 1 100-1200
beboede reder, men under og efter 2. verdenskrig er det gået så stærkt
tilbage, at der i 1949 kun var ca. 300 storkepar i hele landet. Siden
1952 har Zoologisk Museum i København foretaget optællinger, der
har givet foruroligende lave tal:
1952:
1953:
1954:
1955:

222
177
210
217

par

par

par

par

1956 :
1957:
1958 :
1959 :

214
199
186
152

par

par
par

par

Optællingerne viser også, at ca. 95 Ofo af Danmarks Storke findes i
Jylland - først og fremmest i Tønder, Ribe og Ringkøbing amter.
H j e j l e (Pluvialis a. apricaria (L.)). Det er den eneste fugleart her
i landet, hvis eksistens er virkelig truet af hedeopdyrkningen. Prof., dr.
H. M. Thamdrup foretog en optælling omkring 1938 og fandt, at der i
hele Jylland kun fandtes 45-78 par tilbage fordelt på følgende yngle
pladser: Klitmøllerreservatet, Lille Vildmose, Læsø, Borris Hede,
Karup, Tim og Tarm heder samt Karlsmærsk Hede. Den bedste yngle
lokalitet er landets største vildtreservat mellem Hanstholm og Klit
møller i Thy. Her ynglede endnu i 1937 ca. 15 par og i 1947 ifølge dr.
F. Salomonsen mindst 12 par. På Borris Hede ynglede endnu i 1953
og vist også i 1955 et enkelt par, men på Læsø er den helt forsvundet,
og i 1952 blev den forgæves eftersøgt i Lille Vildmose. Det samlede
antal ynglepar i hele Jylland overstiger nu næppe 20.
T i n k s m e d (T1·inga glareola L.). Den har været i ret betydelig
tilbagegang på grund af hedemosernes udtørring. Forfatterens optæl
ling i 1953-55 viste, at der er ca. 250 par tilbage fordelt på ca. 40 lol<a
liteter udelukkende i Jylland. De 3 største af de ynglepladser, der er
tilbage, er Råbjerg Mose i Vendsyssel, Klitmøller-reservatet i Thy og
Borris Hede med op mod 30 par hvert sted.
R a v n (Corvus c. comx L.). Der kendes over 1 50 tidligere danske
ynglelokaliteter for denne art spredt ud over det meste af landet med
undtagelse af Vest- og Midtjylland. Mest udbredt var arten i Østjyl
land. Nu yngler den kun i Sønderjylland - bortset fra et enkelt sted på
Sydfyn - og i foråret 1950 var der ifølge dr. P. Jespersens undersøgelse
næppe mere end 16 beboede ravnereder i hele Sønderjylland.
Der kunne nævnes en del andre arter, som er i tilbagegang som
ynglefugle i Jylland. Plettet Rørvagtel (PO'I·zana porzana (L.)) og Eng
snarre (G-rex crex (L.)) er i betydelig tilbagegang. Af Lærkefalk (Falco
s. subbuteo L.) yngler der nu næppe mere end 10-15 par i hele landet.
Ifølge C. M. Poulsen er den forsvundet som ynglefugl i Midtjylland,
og muligvis er de sidste jyske par allerede borte. Vandrefalken (Falco
p. peregrinus Tunst.), der omkring 1930 blev regelmæssig jysk yngle
fugl, idet den slog sig ned i Rold Skov, synes nu atter at have opgivet
denne yngleplads. I 1942 ynglede der 2 par i denne skov, men siden
1949 er ingen reder fundet.
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Nyindvandrede arter

M e l l e m s k a r v (Phalacrocorax cm·bo sinensis (Shaw & Nodd.)).
I 1 944 slog Skarven sig ned som ynglefugl på øen Vorsø i Horsens
Fjord, hvor der har været omkring 50 reder. I 1 950 fik Jylland endnu
en skarvkoloni, nemlig i Haunø-Lounkær-skovene ved Mariager Fjord.
Allerede året efter var der omkring 125 reder i den sidstnævnte
koloni, som er landets største. Også omkring midten af forrige århun
drede ynglede Skarven i en periode i Østjylland.
T r a n e (Grus g. grus (L. )). Igennem en snes år har denne storfugl
ynglet i det nordlige Vendsyssel - og mærkelig nok i adskillige år
uden at ornithologerne anede noget om det. 25. juni 1952 traf Lyne
borg og forf. et par med 2 ca. 4 uger gamle unger i den store Råbjerg
Mose, hvoraf en del hører under Kragskovhedelejren. Den ene unge

Fig. 2. Tinksmedens (Tringa glareola L.) udbredelse. Et eksempel på en jysk fugl,
der er i tilbagegang. Kortet til venstre viser samtlige kendte danske ynglepladser.
De ikke udfyldte cirkler betegner steder, hvorfra fuglen var forsvundet allerede
år 1900. Kortet til højre viser Tinksmedens danske ynglepladser siden 1935. De
ikke udfyldte cirkler betegner steder, hvor den nu er forsvundet som ynglende.
(Efter E. Torp Pedersen.)
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Hans Brand t fot.

Fig. 3. Det forste fotografi af en dansk Traneunge (Grus g.
gms (L.)). Råbjerg Mose i Vendsyssel 25. juni 1952. Der har
ynglet Traner i Nordjylland i hvert fald i de sidste 20 år.

blev fanget, fotograferet og ringmærket og blev for øvrigt 18. novem
ber samme år skudt ved Anglade nær Bordeaux i Sydvestfrankrig. Året efter blev sidst i maj fundet en rede med 2 æg, som også blev
klækket, men en nysgerrig fotograf forstyrrede så meget, at reden blev
forladt og området lukket for yderligere besøg. Tranerne synes dog
stadig at yngle i nævnte mose, og meget tyder på, at de også yngler på
et par andre nordjyske lokaliteter, nemlig Hanstholm-Klitmøller-reser
vatet og Lille Vildmose. I Hanstholm-reservatet så Løppenthin den
29. maj 1948 2 par Traner i Præstekær, men der var dog ingen tegn
på ynglen. 27. juni 1956 blev set 2 Traner ved Blegsøs nordende og
29. maj 1957 ligeledes et par. Reservatets opsynsmand havde sidst
nævnte år set dem danse. Endvidere blev fundet en tom rede med
tranedun, men uden æggeskaller. Der blev ingen unger set. I Lille
Vildmose er Tranen flere gange - bl. a. 1952 set under forhold, der
kunne tyde på ynglen. Den 10. maj 1959 blev den set på rede i denne
mose.
-

K n o p s v a n e (Cygnus olor (Gm.)). Omkring 1925 fandtes ingen
ynglende Knopsvaner i Jylland. I 1926 blev arten totalfredet, hvor
efter den snart begyndte at brede sig. Prof., dr. R. Sparck fandt ved
en optælling i 1935, at der ynglede 4-5 par i søerne omkr. Gråsten og
flere par i Hartesøerne ved Kolding. Der menes i begge tilfælde at
være tale om forvildede tamfugle, men senere er disse bestande dog
uden tvivl blevet opblandet med vilde svaner. Omkring 1945-50 fore68

tog dr. Jespersen en optælling, der viste, at de jyske bestande var vok
set til 133 par (34,5 % af landets bestand) og var spredt over det meste
af Jylland med undtagelse af den nordlige del. I de sidste 10 år er
Knopsvanebestanden yderligere vokset. Ved Vildtbiologisk Stations
optælling i 1954 fandtes 244 par ynglende svaner i Jylland, og der var
nu også ynglepar i egnene nord for Limfjorden.
S t o r R e g n s p o v e (Numenius a. arquata (L.)). Den er ind
vandret som ynglefugl til de jyske heder omkring 1925-30. Det første
sikre redefund her i Danmark blev gjort på Randbøl Hede i 1934 af
Hans Meinhardt. Fuglen blev iagttaget på denne yngleplads allerede
i 1931, men der gik et par år, inden det lykkedes at finde en rede.
Siden har arten bredt sig meget i Jylland og yngler nu bl. a. i Frøslev
Mose, Lille Vildmose, Ulkjær Mose, Råbjerg Mose, på Borris Hede og
på Læsø. Forf. er netop i gang med en undersøgelse over dens fore
komst og modtager med tak alle oplysninger om dens ynglepladser.
S i l d e m å g e (La.rus fuscus L.). I 1922 kunne afdøde E. Lehn
Schiøler indlede en afhandling om de i Danmark forekommende Silde
måge-racer med at skrive: » Sildemaagen ruger ikke her i Landet« .
Allerede i 1925 kom Arne Larsens overraskende meddelelse o m yngle
pladsen på Græsholmen ved Christiansø, hvor den ynglede »i store
mængder« . Af større interesse i denne forbindelse er imidlertid den
ekskursion, som afdøde R. Hørring sammen med 4 andre ornithologer
foretog til Anholt i dagene 22. til 26. juni 1934. Til deres store fm·bav
selse opdagede de, at der ynglede ca. 1500 par Sildemåger (racen
intermedius Schiøler) i spredte kolonier i »Ørkenen« . Arten har ynglet
der hvert år siden, men antallet er dog gået tilbage. I 1938 blev det
anslået til 800 par, og i 1947 var der på grund af ægsamling kun ca.
50 par. Til gengæld har Sildemågen bredt sig til omegnen og yngler
nu også på øerne omhing Læsø.
S v a r t b a g (Larus marinus L.). 6. juni 1930 blev Svartbagen for
første gang med sikkerhed konstateret som dansk ynglefugl, idet af
døde apoteker S. R. Rasmussen og gdr. Karl O. Pedersen, Skelund,
fandt en rede med 3 æg på Knotten syd for Læsø. Arten har bredt sig
siden og er nu ret talrig ynglefugl omkring Læsø. Desuden yngler den
ret almindelig på Samsø.
R i d e (Rissa. t. t1·idactyla. (L.)). I 1 941 opdagede dr. Salomonsen
under en optællingstur, at den tretåede måge havde slået sig ned som
ynglefugl på Tyvholm i Hirsholmene. Kolonien talte dette år 11 par,
men er vokset jævnt og talte i 1948 159 par. I 1957 dukkede der rotter
op på Tyvholm, og disse halverede bestanden. En del af Riderne søgte
væk, bl. a. til Skagens havn, hvor der blev bygget en halv snes redm,
men dog ikke udruget unger.
T y r k e r d u e (StreptopeUa. cl. cleca.octo (Friv.)). Efter at arten
med eksplosionsagtig fart havde bredt sig fra Balkanhalvøen op gen
nem Europa, nåede den i 1948 Danmark, hvor Skagen og Store Darum
blev de første 2 steder, hvor den slog sig ned. Allerede i 1949 har der
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vist nok ynglet enkelte par begge de nævnte steder. I 1952 ynglede
der omkring 10 par spredt i den nordlige del af Store Darum. Lyne
borg optalte antallet af par i 1953 og fandt, at der dette år ynglede
30-40 par i Skagen, endvidere 2 par i Ålbæk, l par i Kærgård Klitplan
tage, enl<elte par i Varde og 2 par i Ørbæk ved Løgstør. I de senere år
har Tyrkerduen yderligere bredt sig og er nu en ret almindelig yngle
fugl i flere egne af Jylland, bl. a. Holstebroegnen.
K o r t t å e t T r æ l ø b e r (Certhia b. bmchydactyla Br.). I de
sidste lO år er der fundet en del reder af denne art - først og fremmest
på Als, hvor arten også ret villig går i ophængte Træløber-kasser. Den
har bredt sig nordpå i Sønderjylland og blev 10. maj 1953 endog iagt
taget på Haderslevegnen (Tørning Sø ved Hammelev).
G r æ s h o p p e s a n g e r (Locustella n. naevia (Bodd.)). Denne
art hører til de allerseneste indvandrere. Det første sted, den er fundet
ynglende, er i Tinglev Mose, hvor Chr. Harboe fandt 6 reder i årene
1952-56. Her yngler nu tilsyneladende flere par regelmæssigt hvert år.
Dens ejendommelige sang er også hørt andre steder i Jylland, således
30. maj 1941 i Plovslund Mose ved Billund og 29. maj 1 957 ved vest
enden af Brabrand Sø. Ifølge C. M. Poulsen har der siden ca. 1954
været et par ved Ejstrupholm Sø. Løvgræshopperne synger først langt
senere på året - fra omkring l. juli, så i maj og juni skulle en sådan
forveksling være udelukket. Dog må det bemærkes, at Jordkrebsens
og Græshoppesangernes stemmer minder slående om hinanden.
B j e r g v i p s t j e r t (Motacilla c. cinerea Tunst.). Arten er ind
vandret sydfra omkring 1920. Den første danske rede blev fundet af
Knud Barfod ved Røde Mølle ved Daugård den 10. juli 1923. Den
indeholdt 4 æg. Man mener, at fuglen har ynglet på denne lokalitet
siden 1 917. I årene efter 1923 er den fundet ynglende adskillige steder
i det sydøstlige Jylland - især findes mange ynglelokaliteter på Vejle
egnen. Mod nord går den omtrent til Århus. Forf. havde i 1959 lejlig
hed til at ringmærke 2 kuld unger, nemlig 6 unger i Grejsdalen og 6
unger i en rede ved Runde Mølle mellem Haderslev og Åbenrå.
S t o r T o r n s k a d e (Lanius e. exc·ubitor L . ) . Måske har denne
art gennem mange år ynglet i Jylland. De første sikre redefund skriver
sig fra begyndelsen af h·ediverne. C. M. Poulsen fandt i 1930 en rede
højt til vejrs i et birketræ ved Salten Å ved Fogsh·up. 24. maj 1933
fandt Hans Meinhardt dens rede i en lille plantage på Randbøl Hede.
Den var bygget l m fra toppen af en 5 m høj rødgran og indeholdt 6
fuldvoksne unger. Endelig fandt Halfdan Lange dens rede 17. juni
1933 i et granhegn 3 m oppe i en hvidgran på Varmingiund Hede syd
for Ribe. Siden er der fundet en del reder i forskellige egne af Jylland
- bl. a. Tarmegnen og Herningegnen. Arten er nu fast ynglefugl i
Midt- og Vestjylland og er mere udbredt og almindelig, end det frem
går af de spredte notitser i litteraturen, da den fører en sky og tilbage
trukket tilværelse i yngletiden.
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Fig. 4. Danske yngle
lokaliteter for Bjerg
vipstjert (M otacilla. c.
ci.nerea. Tunst.).
Arten findes ved en
række østjyske vand
møller.

L i I l e D o m p a p (Pyrrhula pyrrhula minor Br.). Det første helt
sikre redefund i Jylland er ha maj 1932, da et par ynglede i en have i
Kollund i Sønderjylland (Emeis). Derefter bredte den sig hurtigt op
gennem Østjylland og blev allerede i 1941 fundet ynglende i Dybvad
Skov i Vendsyssel. Endnu er den ikke påvist som ynglende i Vest
jylland.
De omtalte arter af nye jyske ynglefugle er alle regelmæssige yngle
fugle, der kan findes her hvert år. Dermed har Jylland omkring 160
arter, der kan henregnes til denne kategori. Af de arter, der yngler
regelmæssigt i Danmark, er det kun et fåtal, der ikke findes ynglende i
Jylland - vist kun arterne Rødhovedet And, Stor Skallesluger, Rød
Glente, Havørn, Alk, Lomvie, Mellemflagspætte og Gulirisk
En række ustadige ynglefugle er konstateret som ynglende i Jylland
i de sidste 50 år. Eksempelvis kan nævnes Skestork (Platalea l. leuco
rodia L.), Blå Kærhøg (Circus c. cyaneus (L.)), Sydlig Fyrremejse
(Pants atricapUlus salicarius Br.), Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola tor
quata rubicola (L.)), der muligvis er regelmæssig ynglefugl, Stor Kors
næb (Loxia pytyopsittacus Borkh.) og Gråsisken (Carduelis flammea
ca.baret (Miill.)).
Arter, d e r h a r bredt sig som ynglefugle

De mange plantagers opvækst er den direkte årsag til, at arter som
Hedehøg (Circus pygargus (L.)) og Topmejse (Pams cristatus mitratus
Br.) i slutningen af forrige århundrede indvandrede til Jylland. Begge
arter har spredt sig ud over det meste af halvøen, men Hedehøgen fin71
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Fig. 5. Næsten flyvefærdige unger af Rørhøg (Circus a. aeruginosus (L.)).
Felsted kog i Nissum fjord 29. juni 1953. Troels nogen tilbagegang yngler
Rørhøgen endnu en del steder i Jylland.

des dog ikke i Østjylland, og flere iagttagelser, bl. a. af C. M . Poulsen,
tyder på nogen tilbagegang i Midtjylland i de sidste 20 år.
Plantagerne har desuden bevirket, at en række arter har bredt sig til
Vestjylland. Det gælder flere rovfugle, bl. a. Duehøg (Accipiter g.
gentilis (L.)) og Musvåge (Buteo b. buteo (L.)). Siden 1 938 har der
været kolonier af Fiskehejre (Ardea c. cine1·ea L.) i Vestjylland, og i
løbet af de sidste 10 år har denne art også begyndt at tage egnene
nord for Limfjorden i besiddelse. Af andre arter kan nævnes Stor
Flagspætte (Dendrocopos mafor pinetarum (Br.)), Grønspætte (Ficus
v. vir-idis L.), Skovskade (Garrulus g. glandarius (L.)), Misteldrossel
(Turdus v. viseivorus L.), Grønsisken (Cardu.elis spinus (L.)) og Lille
Korsnæb (Loxia c. curvirostm L.).
Gransangerens (Phylloscopus c. collybita (Vieill.)) spredning må
skyldes andre faktorer. Den har bredt sig op i Østjylland mod vest og
nord og findes nu også enkelte steder nord for Limfjorden. Således
hørte forf. den synge 27. juni 1952 i Pajhede Skov i Vendsyssel.
Endelig har en lang række vade- og svømmefugle været i fremgang
i de senere år. Gravanden (Tadorna tadorna (L.)) er tiltaget meget, og
som nylig påvist af C. M. Poulsen yngler den nu også flere steder ved
ferskvand inde midt i Jylland. Som eksempel på andre arter, der er
blevet almindeligere som ynglefugle her i Jylland, kan nævnes Grågås
(Anser a. anser (L.)), der nu yngler talrigt i Limfjordsvejlerne, Grøn72
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Fig. 6. 2 store unger af Duehøg (Accipiter g. gentilis (L.)). Skovlund plan
tage i Råsted, vest for Holstebro 4. juli 1956. Duehøgen har bredt sig til
Vestjylland og er nu ynglefugl i mange af plantagerne.

benet Rørhøne (Gallinu.la c. chloropus (L.)), Stor Kobbersneppe (Li
mosa l. linwsa (L.)) og Klyde (Recw·virostra a. avosetta L . ) .
Endnu e r der mange opgaver for d e jyske ornithologer a t løse. Der
sker hele tiden ændringer i faunaens sammensætning. J a, når det kom
mer til stykket, er der ingen tvivl om, at der kan findes endnu flere
nye ynglefugle i den del af Danmark, som også i ornithologisk hen
seende må kaldes hovedlandet.
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Studier over de danske Sialis-arter II (Megaloptera)
Biologien hos S. fuliginosa Piet. og S. nigr ipes Ed. Piet.
Af E. W. Kaiser
(Kiokkedal pr. Horsens)
(Meddelelser fra Naturhistorisk 1\Inscnm, Århus)
With an English Summary

Indledning

I et tidligere arbejde (Kaiser 1 950) har jeg givet en oversigt over de
3 Sialis-arters udbredelse i Danmark, og ganske kortfattet blev der
dengang omtalt enkelte biologiske data.
Den nævnte oversigt over udbredelsen var baseret på det forelig
gende materiale af imagines. Larven til S. nigripes var dengang
ukendt, og det kunne jo tænkes, at den ikke adskilte sig væsentligt fra
larverne til S . lutar·ia eller S. fuliginosa, hvorfor det måtte anses for be
tænkeligt at medtage findesteder for larver.
Siden 1950 er materialet af imagines udvidet betydeligt, ligesom
alle 3 arter nu er kendt i alle udviklingsstadier (æg, larve, puppe og
imago). Udbredelseskortene fra 1950 har derfor kunnet suppleres med
mange nye lokaliteter, der dog ikke medfører nogen ændring i det fun
damentale skema for de 3 arters udbredelse eller nogen afvigelse fra
den biotoppræference, der dengang blev fremhævet.
I nærværende afhandling skal Sialis-arterne fuliginosa og nigr·ipes
omtales mere udførligt, idet S . lutm·ia kun behandles, forsåvidt dens
forhold har interesse ved sammenligning med de 2 andre arter, eller
egne undersøgelser supplerer eller korrigerer tidligere forfatteres an
givelser.
S. lutaria har siden 1749 (Roesel von Rosenhof) og navnlig i de
s enere år (se f. eks . Du Bois & Geigy 1935 og Seitz 1941) gentagne
gange været genstand for udførlige undersøgelser, medens S. fuligi
nosa kun sjældent omtales, og S. nigripes slet ikke ses nævnt i littera
turen i forbindelse med biologi og økologi.
Materiale og teknik
Foruden spredte iagttagelser på mange forskellige lokaliteter landet over har
følgende vandløb dannet rammen om de mere udførlige undersøgelser: Klokkedal
Bæk i Klokkedal Skov v. Horsens, Store Fiskebæk i Boller Skov v. Horsens, Ølsted
Bæk v. Ølsted Bro syd for Horsens, Bygholm Å v. Kørup Bro og Fjederbolt Å v .
Rind Plantage.
Udover iagttagelser i naturen har jeg i laboratoriet foretaget klækninger af de
forskellige stadier.
For om foråret at kunne disponere over et passende stmt antal larver til klæk
ning har jeg det foregående forår indsamlet larver, der blev holdt levende ca. l år.
På grund af larvernes rovdyrnatur og udprægede kannibalisme kan man kun have
en enkelt larve i hvert glas. Til gengæld kan l arverne nøjes med lidt plads, og
100 ml vidhalsede pulverglas har vist sig særdeles velegnede. Glassene blev num-
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mereret og fyldt ca. 1/3 til 1/2 med vand, og de målte larver blev fordelt i glassene.
Målingen af lmverne foretoges i en petriskål, der blev stillet oven på kvadreret
millimeterpapir. Larverne er målt i udsb·akt tilstand, og målene er taget fra hove
dets forkant til gattet, der ligger dorsalt (på rygsiden) ved roden af haletråden.
Larvebeholdningen blev tilset daglig af hensyn til eventuelle hudskifter, der
blev noteret, hvorefter ny måling af larven fandt sted.
1-2 gange ugentlig blev larverne fodret med Chiwnomidela1·ver og/eller Tubi
ficider (Børsteorme), og dagen efter fodringen blev glassene renset og forsynet
med rent vand.
Til trods for denne jævnlige skiften af vandet kunne det ikke helt undgås, at
larverne efterhånden blev bevoksede med forskellige skimmelsvampe og bakterier.
Derfor blev der et par gange i årets løb tilsat l dråbe ( l/20 ml) af en l Ofo Eufla
vinopløsning til hvert glas, hvorved koncenb·ationen af Euflavin i glassene blev
ca. 0.01 Ofoo. I denne opløsning forblev larverne i 4 døgn, hvorefter de var befriet
for alle bevoksninger og kunne overføres til rent vand.
Som det vil fremgå af p. 85, kan l arver af alle 3 S·ialis-arter kønsbestemmes på
rent ydre karakterer, når de er knapt l år gamle. Kønskaraktererne skal ses på
undersiden af de sidste bagkropssegmenter. Larverne reagerer imidlertid meget
voldsomt på berøring, og ved at vende og dreje dem med en pincet kan man
derfor let komme til at beskadige den bløde bagkrop.
Ved sortering af lru·ver i hanner og hunner har jeg benyttet en særlig teknik,
der muliggør en undersøgelse af larvens underside uden at manipulere med den.
Et spejl lægges på bordpladen, og gennem et binokulært mikroskop (uden sta
tivet), der holdes i den ene hånd, beb·agtes spejlbilledet af larvens underside, idet
pulverglasset med larven i vand holdes over spejlet med den anden hånd i den
passende afstand for at give et skarpttegnet billede. Man beb·agter med andre ord
ord spejlbilledet af l arvens underside i mikroskopet.
Det naturlige sted for lmvernes forpupning er fugtig jord, men da larverne ofte
graver sig ned inden forpupningen, unddrager de sig enhver kontrol, hvis man da
ikke vil forstyrre dem ved at rode dem frem af puppehulen, når de skal tilses.
Imidlertid anbefaler Du Bois & Geigy 1935 at anbringe de forpupningsmodne
larver på fugtigt vat, hvor lmverne villigt forpupper sig. Jeg har i flere tilfælde
fulgt denne metode, men lru·verne graver sig ofte ind i vattet, hvor de danner sig
en lille hule, og de er derfor ikke altid let synlige.
Jeg er derfor gået et skridt videre, idet jeg blot anbragte larver til forpupning i
en petriskål, hvor bunden var delvis dækket med fugtigt filtrerpapir. I langt de
fleste tilfælde skete forpupningen på selve glasbunden og kun i få tilfælde på
papiret. Under hele puppestadiet blev fi!b·erpapiret holdt jævnt fugtigt, og klæk
ning til imago forløb næsten altid uden vanskeligheder. Metodens fordel er åben
bru·: den letter tilsynet ganske betydeligt, hvilket har haft sin betydning, idet der
i de ca. 2 måneder, klækningsforsøgene stod på i 1956, blev foretaget meget hyp
pige tilsyn (i reglen med 2-3 timers mellemrum) døgnet rundt.
Klækning af æg og pupper foregik i 1955 i et ret primitivt klækkerum, idet jeg
tildækkede vinduerne i et kælderrum, hvorved temperaturen kunne holdes nogen
lunde konstant (jfr. temperaturangivelserne i tabel 6 og 9). Til de mere omfattende
klækninger af pupper i 1956 havde jeg 2 termostater, og jeg vil gerne bringe pro
fessor, dr. phil. H. M. Thamdrup, Århus, min bedste tak for lånet af den ene
termostat.
=

De tekniske data for de fotografiske nærbilleder, der ledsager denne artikel, er
følgende:
Optagelserne er gjort med Exakta Varex II a (24 X 36) forsynet med et varierende
antal mellemringe. Objektiv Zeiss Tessar 2,8/50 mm med springblænde. Blænde 16
er benyttet. Braun Hobby Special Elekb·onblitz med 2 lamper, der blev fast mon
teret på en skinne på hver side af kameraet, ca. 20 cm fm dettes midte. Den benyt
tede film er Agfa Isopan IFF 13/10 DIN, og den er fremkaldt 1 1-12 minutter ved
20 ° C i Adox E 10 i fortyndingen l : 50.
Med undtagelse af enkelte billeder af ægmasser er samtlige optagelser sket i
naturen.
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Fig. l. Bygholm A ved Kørup Bro 29/5 1960. Typisk lokalitet for Sialis
nigripes. (Typical locality of Sialis n igripes. Pairing takes place on the
spruces to the left.)

lmago

Danske navne for Sialis-i magines
Imago af Sialis har på flere udenlandske sprog populære navne.
Således kaldes den på tysk for Schlammfliege, Uferfliege eller Wasser
florfliege, og på engelsk forekommer navne som Alder Flies og Alders.
1803 optræder den første danske betegnelse for Sialiclae, nemlig
Netfluer. Dette navn bruges ifølge Henriksen (1944 p. 63) i Wad's
oversættelse af Cuvier's Begyndelsesgrunde i Dyrehistorien, og me
dens mange af de af Wad skabte navne er blevet stående gennem
tiderne, synes navnet Netfluer aldrig at være slået an. Esben-Petersen
bruger i Danmarks Fauna bd. 33, 1929, p. 76, betegnelsen Vandflor
vinger, en fordanskning af det tyske Wasserflorfliege, og navnet Do
venfluer er i nyeste tid uafhængigt af hinanden brugt to steder.
Statsbiolog, cand. mag. Knud Larsen, Charlottenlund Slot, har med
delt mig, at han omkring 1945 skabte navnet Dovenfluer til brug i de
faunalister, der ledsager rapporter m. v. over biotopundersøgelser.
Dr. phil. Anker Nielsen, Zoologisk Museum, København, har uaf
hængig heraf lavet det samme navn til brug i artiklen om Netvinger i
Vort Lands Dyreliv (bd. 2, 1950, p. 274).
I betragtning af den ret træge adfærd hos imagines af Sialis (jfr. p .
77) synes navnet Dovenfluer heldigt valgt.
Magister C. V. Otterstrøm, Frederiksdal, har meddelt mig, at man
blandt fiskere ved Esrom Sø kalder Sialis for Brasenmyg, og at deres
fremkomst falder sammen med legetiden for denne fisk.
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S t ø r r e l s e n p a 1 m a g o a f d e 3 S i a l i s - a r t e r·
Størrelsen af de enkelte arter og den tydelige kønsdimorfi med hen
syn til størrelsen kan bedst illush·eres ved henvisning til tabel l, der
viser, at S. fuliginosa er den største art, og at S. lutaria og S. nigripes
er nogenlunde lige store.
I m a g o' s f l y v e t i d
Da fig. 3 (Kaiser 1950, p . 23) og de under de enkelte arter dertil
knyttede bemærkninger kan misforstås, skal jeg her hemhæve, at de
pågældende diagrammer er baseret på materiale fra hele Danmark og
indsamlet over en lang årrække.
Derved bliver flyvetiden i diagrammerne længere end den, der sva
rer til de faktiske forhold. Betragter man de enkelte arter i et enkelt
år på en bestemt lokalitet, bliver flyvetiden noget kortere end de 6-7
uger, der fremgår af diagrammet.
S. lutaria har således en flyvetid på ca. 4 uger, og normalt begynder
flyvetiden omkring l. maj. I kolde forår (f. eks. 1955) indh·æder den
først ca. 14 dage senere.
S. fuliginosa har en flyvetid på 3-4 uger, og normalt begynder flyve
tiden i midten af maj, medens arten i kolde forår (f. eks. 1955) venter
med at komme frem til omkring l . juni.
S . nigripes har også en flyvetid på 3-4 uger, normalt begyndende
omkring d. 21/5 og i kolde forår l uge senere, nemlig omkring d. 1/6.
I m a g o' s e r n æ r i n g
De fleste forfattere mener, at de voksne Sialis ikke optager føde,
men Du Bois & Geigy (1935, p. 190-19 1 ) har en udførlig redegørelse,
der viser, at såvel hanner som hunner af S. lutm·ia ofte og gerne besø
ger blomsterstande af Vild Kørvel (Anthriscus silvestris HoHm.), hvor
de slikker nektar.
Under mine mangeårige studier af de 3 Sialis-arters biologi har jeg
været opmærksom på dette forhold, men først i 1960 har jeg med sik
kerhed set Sialis-imagines æde af blomster af Vild Kørvel.
Det skete ved bredden af Ølsted Bæk, hvor jeg den 2/6 1960 Id. ca.
16 så 2 <j)<j) af S. fuliginosa ivrigt krybende omkring på skærmene af
Vild Kørvel. Det ene eksemplar havde hele for- og undersiden af hove
det smurt ind i blomsterstøv (jfr. tavle II, fig. c og d). Den 4/6 1960
Id. 16,30 så jeg samme sted og under lignende omstændigheder en hun
af S. lutar·ia.
Fødeoptagelse hos de voksne Sialis synes herefter at være en sjæl
dent forekommende tildragelse i Danmark.
I m a g o' s o p h o l d s s t e d o g p a r r i n g
Imagines af Sialis er i sammenligning med de fleste andre insekter
ret træge dyr. Oftest sidder de stille på vegetationen og lader sig falde
til jorden, hvis de forstyrres. Kun på meget varme dage udviser de en
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livlig aktivitet, kryber ivrigt omkring eller svirrer af sted i en tung og
ubehjælpsom flugt.
S. fuliginosa er den af vore SiaZis-arter, der er stærkest bundet til
vandløbet. Den forpupper sig i jorden tæt ved bredden, den sidder om
formiddagen på lav vegetation ved bredden, og parring finder sted i
træer og buske umiddelbart op til vandkanten. Under parringen, der
kun finder sted om formiddagen, overfører hannen en spermatofor til
hunnen. Æglægningen sker i reglen lige over middag eller først på
eftermiddagen, men er iøvrigt iagttaget fra kl. 10,45 til l5,15.
S. nigripes fjerner sig noget længere fra vandløbene. Som opholds
sted vælger imagines gerne en lille gruppe fritstående træer. Ved Byg
holm A er det således en skråning med grantræer, der i 1955 var ca.
3/4 m høje, medens de i 1960 var indtil et par meter høje (se fig. l, for
grunden til venstre) . Ved Fjederbolt A foretrækkes en gruppe pile
træer. I begge tilfælde er opholdsstedet et stykke fra vandløbet, og
her kan man næsten altid træffe dyrene i flyvetiden. Om formiddagen
sidder de gerne frit fremme på de unge skudspidser af granerne, og
hen på formiddagen finder parringen og spermatoforoverførsel sted
(tavle III, fig. a). Hvis dagen er varm, kan der være en livlig trafik af
svirrende S·ialis, der da også flyver ud over engen mellem åen og gra
nerne. Hunnerne flyver fra granerne til læggepladserne ved åen, og
æglægningen sker gerne sent på eftermiddagen. Den er iagttaget fra
kl. ca. 14-18.
Æglægning
Fælles for alle 3 arter er, at de kun lægger æg på et underlag, der er
over vand, idet de nyklækkede larver skal i vand for at klare sig. H vor
ledes hunnen bærer sig ad med at pejle sig frem til det lodrette sted
over vandfladen, er et uløst problem.
Forud for æglægningen bliver substratet meget nøje undersøgt,
hunnerne kan være overordentlig kræsne eller vægelsindede, før de
skrider til æglægning. Er æglægningsrefleksen derimod først udløst,
kan man tage den plantede!, hvorpå hunnen lægger æg, og anbringe
den hvorsomhelst (altså også inde over land), uden at hunnen afbryder
sin en gang påbegyndte æglægning.
Læggerytmen øges med stigende temperatur. Ved 13.3 og 15.015.80 C har jeg set S . fuliginosa lægge 9 æg pr. minut, medens den ved
19.0° C øgede ægantallet til 14-15 pr. minut. Hos S. nigripes har jeg
noteret 8-10 æg pr. minut ved 20-2 1 ° C.
S. lutaria's æglægning og ægmasser har været genstand for megen
omtale og talrige afbildninger. Her kan blot henvises til Du Bois &
Geigy 1935 og Seitz 1941, der begge behandler emnet udførligt.
På visse biotoper (f. eks. ved søbredder med Tagrør (Phmgmites))
er S . lutaria ret ensidigt henvist til at benytte denne plante som sub
strat for æglægningen. Det gøres da også i rigt mål, og navnlig de år
gamle, tørre stubbe kan være tæt belagt med æg, selvom de friske
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skud og blade ikke helt undgås (se f. eks. fig. 74 hos Berg 1938, p. 86).
Læggehøjden over vandfladen er gerne 1/2 til 3/4 m.
På andre biotoper, navnlig langs vandløb, bliver der et meget stort
spillerum med hensyn til valg af substrat og læggehøjde hos S. lutaria.
Det foretrukne underlag er bredvegetationen og blandt den de
planter, der haT smalle og parallelnervede blade.
En direkte måling af læggehøjden over vandfladen findes kun i få
tilfælde opgivet i litteraturen (f. eks. hos Seitz 1941), men indirekte
kan det ses (og bekræftet ved egne undersøgelser), at ægmasserne hos
S. lutm·ia som regel anbringes i lav højde, d. v. s. sjældent mere end
1/2 til 3/4 m over vandet.
Når dens æg findes anbragt i større højde, er det undtagelser. Så
ledes har jeg på cementbroer over flere midt- og vestjyske vandløb
fundet æg af S. lutaria 3-4 m over vandfladen, og spredte tilfælde af
æglægning på undersiden af løvtræers blade i 2-3 m højde har jeg
også set.
Listen over substratet for æglægning hos S. lutaria er lang og alsi
dig, og den omfatter både l e v e n d e og d ø d t plantemateriale
m. v. Som eksempler skal nævnes :
Bredvegetation med mere eller mindre smalle, parallelnervede blade, der
iblandt Gul Iris (Iris pseudacorus), Dunhammer (Typha. la.tifolia. og angu
stifolia.), Pindsvineknop (Sparganimn), Padderokke (Equisetum), Star-arter
(Cm·ex), Tagrør (Phragmites communis), Sødgræs (Glyceria) og anch·e
græsser.
Årgamle stængler af Tagrør (Phragmi.tes).
Blade af forskellige løvtræer, bl. a. Ask (Fraxinus), Æ! (Alnus) og Eg
(Quercus).
Træstammer, pæle stående i vand, tynde grene af træer og buske.
Bropiller af træ, cement og jern.
Sten og klipper.

På steder, hvor S. lutaria er talrig, kan dens ægmasser ofte dække
større, sammenhængende flader. Sådanne agglomerater nævnes eller
afbildes flere steder i litteraturen, og bl. a. har jeg fra Odense A ved
Bellinge tynde pilegrene, der er helt dækkede med æg af denne art.
S. fuliginosa. Fortrolig som jeg var med ægmassernes anbringelse
hos S. lutaria, voldte det mig fra begyndelsen store vanskeligheder at
finde æggene af S. fuliginosa. Bredvegetationen langs Klokkedal Bæk
blev i 1943 i artens flyvetid eftersøgt for æg uden resultat. Først da
jeg opdagede en ægmasse på undersiden af et blad af Pil (Salix sp.) i
F/2 m's højde over vandoverfladen, blev jeg klar over, at træer og
buske måtte inddrages i eftersøgningen. Og nu viste det sig, at der i
3-5 meters højde på undersiden af blade af forskellige løvtræer var
aflagt utallige ægmasser.
Fortsatte undersøgelser op til l 960 har bekræftet, at S. fuliginosa er
yderst kræsen i valget af substrat og i valg af læggehøjde. Hovedpar
ten af de mange hundrede ægmasser, jeg har set af denne art, har
været aflagt i 3-5 m's højde på undersiden af blade af løvtræer.
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S. fuliginosa synes ikke at foretrække nogle løvblade fremfor andre,
den bruger, hvad der er til stede på lokaliteten, og jeg har set æggene
aflagt på følgende løvtræer:
Bøg (Fagus silvatica), Avnbøg (Carpi1ws betulus), Hassel (Corylus avel
lana), Rødæl (Alm1s gluti.Jwsa), Hvidtjørn (Cmtaegus), Ask (Fna·inus e:rcel
sior), Ælm (Ulmus) og Pil (Salh).

De yderst få undtagelser fra den her nævnte måde at anbringe æg
gene på har været nogle få ægmasser på stammen af et piletræ og på
bropiller af cement ved vejbroer.
Bredvegetationen benyttes aldrig til æglægning, og det kan altså
fastslås, at S. fuliginosa så godt som udelukkende benytter l e v e n d e
løvblade af h·æer og buske.
Jeg har senere set, at Eglin 1940, p. 340, omtaler og afbilder æg
masser af S . f'u.liginosa og S. lutaria aflagt på blade af Pil, og han frem
hæver den rundagtige form af ægmassen hos S. fuliginosa og den
kendsgerning, at grenene af Pil ikke blev benyttet til æglægning hos
denne art. Derimod benyttede S. lutaria både blade og grene og af
lagde stedse mere eller mindre langagtige ægmasser. Forfatteren an
giver dog ingen mål på læggehøjden eller antallet af æg pr. ægmasse.
S. nigripes har også vist sig at være meget ensidig i valg af substrat
for æglægningen, idet den så godt som altid vælger d ø d t materiale
af botanisk art. Som eksempler på dette har jeg set følgende:
Tynde, udgåede grene af Pil og Æl.
Årgamle, tørre græssh·å. Årgamle blomsterstande af Mjødmt (Filipendula
ulmaria). Årgamle stængler af Lådden Dueurt (Epilobium. hirsutu.m), Stor
Nælde (U·rtica dioeca) og Lyse-Siv (Juncus effsusum).

Undtagelsesvis har jeg en enkelt gang fundet en· enkelt ægmasse på
levende Lyse-Siv (Juncus effusu.m), på Sø-Kogleaks (Scirpus lacustris)
og på blad af Pindsvineknop (Sparganium). I ganske få tilfælde har
jeg set ægmasser på cementen på en vejbro og på en hegnstråd over
vandet. Den levende bredvegetation benyttes altså yderst sjældent til
æglægning hos S. nigripes.
Læggehøjden hos S. nigripes kan variere en del, men æggene er
gerne aflagt i 1/2 til 3 meters højde over vandet.
Ægmasserne af denne art findes ofte aflagt i enorme mængder på
de udgåede grene. De kan fuldstændig dække grene i 5 til 10 cm's
længde, og med deres lange mikropyledel bibringer æggene grenene
et låddent udseende (tavle IV, fig. c), der meget minder om de unge
grene af Hjortetakstræet (Rlws typhina L.). Denne sammenklumpning
af de æglæggende hunner på snært afgrænsede biotoper er så karak
teristisk for de1me art, at det i mange tilfælde kan være vanskeligt at
finde isolerede ægmasser til brug for klækning, optælling af æg m. v.
Æggene

Æ g m a s s e n s f o r m, s t ø r r e l s e, f a r v e o g æ g a n t a l
Hos S. lutm·ia er ægmassen af en kantet facon, tydelig længere end
bred (tavle I, fig. f). I reglen er længden 3-4 gange bredden (jfr. tabel
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2), og man kan næsten sige, at ægmassens form er en funktion af læg
gemåden. Under æglægningen kryber hunnen baglæns, efterhånden
som æglægningen skrider frem.
Farven af ægmassen er mørkebrun, og antallet af æg pr. ægmasse er
i reglen omkring 600-700 stk.
Hos S. fuliginosa er den typiske ægmasse altid mere eller mindre
rundagtig, længden kun ca. P/2 gange bredden (tavle I, fig. a og b).
Også hos denne art m å formen anses som en følge af hunnens adfærd
under æglægningen. Som nævnt lægger S. fuliginosa kun sine æg på
undersiden af forskellige løvtræers blade. I reglen sidder æggene ved
bladets kant og ofte i nærheden af bladets spids. Kun i få tilfælde er
ægmassen anbragt på bladets midte.
Under æglægningen, hvor hunnen altid har hovedet nedad (tavle II,
fig. b), har den fodfæste langs bladets kant (eller omkring midtrib
ben), og den flytter sig næsten ikke under æglægningen. De første æg
aflægges med stærkt krummet bagkrop, og rækken af de sidst aflagte
æg beskriver en cirkelbue, hvor radius på det nærmeste er lig krop
pens længde. Dem1e fremgangsmåde gælder alle blade, der er mere
eller mindre glatte, f. eks. bøge-, aske- og ælleblade samt s m å ælme
blade.
På s t o r e ælmeblade, der er meget ru og på undersiden forsynet
med fremtrædende ribber, aflægger S. fuliginosa undtagelsesvis af
lange ægmasser (tavle I, fig. c og d), idet ægmassen da udfylder mel
lemrummet mellem 2 ribber. Er bladribberne alt for fremtrædende,
undgås ribberne som substrat. Er ribberne derimod ubetydelige, læg
ger hunnen æg hen over dem.
Farven af ægmassen er lysebrun med et rødligt skær. De sidst af
lagte æg kan ofte være helt lyserøde, idet farvestoffet (melanin), der
tilsættes under æglægningen, er brugt op (jfr. tavle I, fig. c).
Æggene hos S . fuliginosa er meget løst forbundne i ægmassen, og
de er heller ikke fæstnet så solidt til underlaget, som det er tilfældet
hos de to andre atter. Kitsubstansen hos S. fuliginosa er altså svagt
udviklet, og da man regner med, at kitsubstansen også beskytter æg
gene mod udtørring, har S. fuliginosa.'s æg næppe den samme grad af
beskyttelse som de to andre arter. Men da S. fuliginosa jo er en typisk
skovbæksart og aflægger sine æg i en fugtig skovatmosfære, har den
vel heller ikke det samme behov for beskyttelse mod udtørring.
Antallet af æg pr. ægmasse hos S. fuliginosa varierer fra 300-1 100
(Kaiser 1950, p. 29). De største ægmasser (jfr. tabel 3) indeholder ca.
1000 æg, og hovedparten af ægmasserne består af ca. 600-850 æg.
Desuden finder man - navnlig mod slutningen af flyvetiden - nogle
ganske små ægmasser, der kun indeholder 300-400 æg. De stammer
utvivlsomt fra hunner, der har foretaget æglægning for anden gang
(jfr. de tilsvarende forhold hos S. lutaria, Du Bois & Geigy 1935,
p. 208-210).
Det maksimale og det gennemsnitlige ægantal hos S . fuliginosa. er
større end hos S . lutaria, hvilket er rimeligt, da S . fuliginosa. er større
6
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Fig. 2. Æg af (eggs of) Sialis lutaria (A), S. fuliginosa (B) og (and) S. nigripes (C).

end S. luta:ria, og æggene hos de 2 arter er nogenlunde lige store (jfr.
tabel S).
Hos S. nigripes er formen af de isoleret aflagte ægmasser nærmest
firkantet, og længden er P/2-2 gange bredden (tavle IV, fig. a og b).
Da substratet oftest er cylindrisk (græsstrå, tynde kviste), kan ægmas
serne til tider få en manchetagtig form og således minde en del om
ringspinderens ægmasse. Det skal dog fremhæves, at S. nigripes ikke
roterer under æglægningen, men kun foretager drejninger til højre og
venstre.
Når mange hunner af S. nigripes aflægger æg på samme sted (jfr.
p. 80), og der dannes store agglomerater af æg, bliver formen af æg
masserne ofte uregelmæssig (tavle IV, fig. c).
I lighed med S. lutaria, men i modsætning til S . fuligin osa, kryber
hunnen af S. nigripes baglæns under æglægningen, og hovedet har
den enten op eller ned, det varierer (tavle III, fig. b og c).
Farven af ægmassen er gråbrun, og de sidst aflagte æg kan være
hvide eller svagt lyserøde på grund af manglende farvestof (jfr. tavle
IV, fig. b, øverste ægmasse).
Antallet af æg pr. ægmasse er hos S. nigripes optalt til mellem 794
og 961 (jfr. tabel 4), og gennemsnittet har været 841 .
Æggenes form og størrelse
Æggene hos Sialis er cylindriske med afrundede ender. De er let
krummede, således at ventralsiden (bugsiden) er svag konvex, medens
dorsalsiden (rygsiden) er svag konkav. Modsat fasthæftningsstedet,
d. v. s. i den frie ende, er ægget forsynet med en lille cylindrisk dan
nelse (mikropyle), der ikke sidder i centrum, men er forskudt lidt mod
æggets venh·alside.
Mikropyledelen er hos S. lutaria. og S. fuligi.nosa ganske kort (om
kring 100 �l), medens den hos S. nigripes er meget lang (ca. 3-400 !l)
o g udgør ca. 113 a f æggets samlede længde. Mikropyledelen e r ofte
hvidlig (luftfyldt?).
Æggenes størrelse ses af tabel 5, og formen fremgår af fig. 2. Me
dens æggene af S. nig1"ipes let lader sig bestemme, om jeg så må sige, i
løs vægt, må det anses for ret usikkert at artsbestemme løse æg af
S. lutaria og S. fuliginosa på grundlag af målinger. Derimod er der en
tydelig farveforskel, idet æggene hos S. lu.taria. er mørkebrunt pigmen
terede, medens æggene hos S. fuliginosa er lysebrune.
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Kimmins 1 944 (p. 6, fodnote) nævner, at der i British Museum's
samling af britiske insekter findes nogle tørrede eksemplarer af æg,
der ligner æg af S. luta·ria. Æggene har dog en mikropyledel, der er
ca. halvt så lang som selve ægget. De er ikke forsynet med findested
eller andre data, og forfatteren troede først, at det kunne være æg af
S. fuliginosa. Han dissekerer derfor nogle æg ud af en konserveret hun
af S. fuliginosa og konstaterer, at mikropyle hos denne art næppe er
længere end hos S. lutaria.
Jeg er overbevist om, at de af Kimmins omtalte æg er af S. nig1'ipes
eller en art nærbeslægtet med denne.
Titelbilledet til hæfte 6 af Natur und Volk, Jahrg. 7 1 , 1 94 1 , viser
ca. 100 ægmasser af S·ialis på en træpæl stående i vandet, og det an
gives, at det er æg af S. lutaria. På fotografiet, der gengiver ægmas
serne i 3-4 ganges forstørrelse, ses meget tydeligt den lange mikro
pyle, og æggene må derfor være af S. nigripes eller en nærbeslægtet
art.
Æggets udvikling og klækning
Æggets udvikling afhænger blandt andet af temperaturen og følger
Blunck's varmesumregel (se p. 88 under omtalen af puppestadiets va
righed), og lignende kurver som for puppernes vedkommende kan op
stilles for de 3 Sialis-arters embryonaludvikling.
Fra klækninger i 1955 skal anføres tabel 6, der viser en tydelig for
længelse af udviklingstiden, når vi bevæger os fra S. luta:ria over
S. fu.liginosa til S. nigripes. Tendensen er her den samme som for pup
pernes vedkommende, se p. 89.
Æggets klækning frembyder særdeles interessante forhold, og det
centrale i hele klækningsprocessen er den æggesav, som alle 3 Sialis
arter er forsynet med i embryonalstadiet.
Første gang en æggesav omtales hos Sialis er hos Emden 1 925.
Senere er der i flere håndbøger og sammenfattende arbejder over
Sialis nævnt, at denne æggesav findes. Ingen har dog tilsyneladende
set dette organ fungere, og Emden's mikrofotografi (hans Abb. 21) er
utvivlsomt et fotografi af de tomme æggeskaller med æggesaven hæn
gende ud, hvorfor han tyder organets orientering omvendt af de fak
tiske forhold.
Seitz 1941 har en meget udførlig omtale af æggets klækning ved
hjælp af en dannelse på embryonets hoved (lige under mikropyle),
som forfatteren kalder en » Eisprenger« . Denne af Seitz omtalte »Ei
sprenger<< , der sidder på den embryonale cuticula, er det endnu ikke
lykkedes mig at finde, og det er ejendommeligt, at Seitz slet ikke om
taler tilstedeværelsen af æggesaven. Heller ikke hans figurer indehol
der antydning af en æggesav.
Jeg har utallige gange iagttaget klækning af Sialis æg, og klæk
ningen foregår principielt på samme måde hos alle 3 arter.
Dagen før klækningen af æggene ses under mikropyle en større
(central) og 2 mindre (laterale) mørke pletter, det svarer til 3 kitinise-
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rede plader på oversiden af larvens hoved. Lidt længere nede ses de 2
øjepletter. Mellem kindbakkerne ses æggesaven meget tydeligt. Den
har nærmest fonn som underkæben hos en krokodille. Spidsen er rettet
opad (cranialt), og spidserne på de 1 0-12 tænder på hver »kæbehalv
del« er rettet bagud. Der er ikke væsentlige forskelle på æggesaven
hos de 3 arter. Nær basis af ægget ses den orangefarvede blomme
masse, ligesom man gem1em skallen kan skimte de forskellige ved
hæng.
Selve klækningsprocessen indledes med, at æggesaven ved hovedets
op- og nedgående bevægelse skærer eller saver en længdefure i ægge
skallen. Ca. hvert 20. til 25. sekund saver larven et tag, og ind imellem
presser den med panden den dannede revne udad. Samtidig revner
den larvehud, der bærer æggesaven, og larven kommer ved peristal
tiske bevægelser langsomt fri af larvehuden, der bliver siddende i
revnen i æggeskallen.
Under klækningen ligger benene langs kroppen, de frigøres først,
når larven er helt klækket og bruges ikke under udkrybningen. Fra
gennemsavningen af æggeskallen begynder, og til larven er helt fri,
går der 20-30 minutter ved 14.5-15.0 C.
Æggesaven sidder altså på den embryonale cuticula ( den første
larvehud), der afkastes samtidig med, at larven klækkes . Betragter
man en ægmasse af Sialis bestående af tomme æggeskaller, ses det
tydeligt, hvorledes den første larvehud og æggesaven hænger ud af
revnen på hvert eneste æg.
J eg har efterhånden set mange hundrede ægmasser af de 3 Sialis
arter klække i laboratoriet, og det er ejendommeligt, at klækningen
altid sker hen på eftermiddagen eller først på aftenen (mellem klokken
15 og 21). Langt de fleste ægmasser er klækket i tiden fra kl. 19 til 20.
o
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Larverne

Første larves tadie
Det første larvestadie afviger stærkt fra de følgende såvel i ud
seende som i adfærd. Da alle de foreliggende beskrivelser af dette
stadium er mere eller mindre ufuldstændige, håber jeg senere at
kunne vende tilbage til dette spørgsmål. Foreløbig gives der i tabel 7
tal for gennemsnitslængder på de nyklækkede larver.
Larverne af første stadie svømmer frit omkring i vandet og fører i
flere dage en pelagisk tilværelse. Dette anses af nogle forskere som
en fordel for larverne, der derved spredes over et større areal. De1me
betragtning holder dog kun stik for såvidt angår S. lutaria i søer eller
andre stillestående vande.
I vandløb må denne pelagiske tilværelse medføre, at de nyklækkede
larver med sh·ømmen føres et godt stykke neden for det sted, hvor
æggene blev lagt. Og det må undersøges, om de senere larvestadier
har en tendens til at søge mod strømmen for at udligne denne ned
drift i første larvestadie. Intet tyder på, at de modne hunner flyver
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mod strømmen, før de lægger æg, således som det for nylig er påvist
for imagines af flere arter af Døgnfluer, Slørvinger og Vårfluer (Roos
1957) .
Til trods for, at jeg har forsøgt med mange forskellige fødeemner
til de spæde larver, har jeg aldrig fået dem til at æde, og de er i reglen
døde i løbet af 6-7 døgn. Det er meget påfaldende, at det første larve
stadie ikke viser det ringeste tegn på den kannibalisme, der karakteri
serer de senere larvestadier.
Andet og følgende l arvestadier
Det samlede antal larvestadier hos S. lutaria angives til 10 til 1 1 ,
men grundet på de store vanskeligheder ved at videreføre det første
larvestadie i akvarier, er det vist ikke lykkedes nogen at gennemføre
en total hudskifteserie på isolerede larver. Tværtimod fremhæver alle
de bestående vanskeligheder derved. Seitz 1941 har kun opdræt i fæl
lesbeholdere for flere larver, og Eglin 1940 er det lykkedes at føre
ganske få larver frem til tredie larvestadie, men så døde de for ham.
I betragtning af, at O-gruppens larver taget i maj måned (altså knapt
l år gamle) i det andet år som hovedregel kun gennemfører 2 hud
skifter (i mine serier fra O til .3 hudskifter), lyder tallene 10- 1 1 for
samtlige hudskifter temmelig høje, og fremtidige undersøgelser må
søge en endelig løsning på dette spørgsmål.
Medens der således kan være tvivl om antallet af larvestadier, er
larvelivets længde fastslået med sikkerhed. Flere forfattere har påvist,
at S. lutaria har en 2-årig larve. Jeg kan på grundlag af både målinger
og klækninger bekræfte dette og kan tilføje, at også S. fuUgi.nosa og
S. nigripes tilbringer 2 år i larvestadiet.
I mit tidligere arbejde (Kaiser 1 950, p. 30) har jeg fejlagtig angivet,
at S. fuliginosa var 3-årig som larve. Fejltagelsen skyldes det forhold,
at jeg dengang ikke kunne kønsbestemme larverne.
Tager man nemlig på et vilkårligt tidspunkt af året en population af
SiaUs-larver, måler dem og anbringer tallene i et koordinatsystem, vil
man som regel få en 3-toppet kurve, der kunne tydes som en 3-årig
udvikling.
Flere forfattere (bl. a. Du Bois & Geigy 1 935, Geigy 1 937, S eitz
1941) nævner, at de ældre larver af S. lu.taria viser en tydelig køns
dimorfi med hensyn til størrelse. De hanlige larver er mindre og slan
kere, medens de hunlige larver er større og kraftigere. I betragtning af
den ret betydelige størrelsesforskel på imago o og � (se tabel l) er
denne forskel på larverne ikke overraskende. Størrelsesgrupperne gri
ber dog over hinanden, således at man ikke altid ved måling kan af
gøre, om det er en han- eller hunlarve.
Derimod kan det forbavse, at larverne af alle 3 Sialis-arter i en alder
af knapt l år (altså mod slutningen af O-gruppen) har meget tydelige
kønskarakterer, der er så sikre og så let synlige, at hanlige og hunlige
larver let lader sig adskille uden dissektion.
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Fig. 3. Undersiden af bagkropsleddene 7, 8 og 9 af ca. 2 år �amle larver af Sialis
lutmia.. (Venb·al side of the abdominal segments no. 7, 8 and 9 of nem·ly 2 years
old larvae of Sialis lutaria.)

Hos hunlarven ses anlæg til de senere kønsorganer ventralt på 7., 8.
og 9. abdominalsegment, og hos hanlarven er de senere kønsorganer
kun synlige ventralt på 9. abdominalsegment (se fig. 3).
Dette forhold, der er velkendt hos mange insekter med ufuldstæn
dig forvandling (f. eks. Guldsmede, Døgnfluer og Sl01·vinger), turde
vist være ret enestående hos insekter med fuldstændig forvandling.
Foretager man nu - efter at larverne er kønsbestemte - en nærmere
undersøgelse af den oven for omtalte 3-toppede kurve, viser det sig, at
den første pukkel svarer til O-gruppens larver, medens de 2 følgende
toppe på kurven består af henholdsvis hanner og hunner af I-gruppens
larver (altså mere end l år gamle).
Målt fra hovedets forkant til gattet (d. v. s. uden haletråden) har de
udvoksede larver de i tabel 8 anførte mål.
Larverne til de 3 danske S-iaUs-arter kan nu artsbestemmes uden
større vanskelighed, og der henvises til en kommende artikel om
taxonomien af de forskellige udviklingsstadier.
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Mod slutningen af larvens andet leveår indtræder der vidtgående
forandringer hos larven. Det første tegn på, at forpupningen nærmer
sig, er larvens mere eller mindre krummede eller indrullede stilling på
bunden af forsøgsglasset. Eventuelt foretager den ind imellem vold
somme bevægelser for at komme op af vandet. Desuden ses nu vinge
anlæggene, ligesom der indtræder en række histologiske ændringer,
der er meget udførligt beskrevet for S. lutaria's vedkommende (bl. a.
af Du Bois & Geigy 1 935 og Geigy 1 937).
Jeg har fulgt de tilsvarende processer hos S. fuliginosa og S. nigripes
og ikke fundet væsentlige afvigelser fra det af de nævnte forfattere
beskrevne billede, hvilket heller ikke var at vente.
Ude i naturen bliver de store larver modne til forpupning i slut
ningen af marts og i løbet af april. I denne periode forlader de vandet,
og 2-årige larver, der skal klækkes det pågældende år, kan man ikke
finde ret meget senere end l. maj i vore vandløb.
Når larven er moden til forpupning, må den tages op af vandet og
anbringes i fugtig luft, ellers går den til grunde.
Larven graver sig enten ned, før forpupningen finder sted, eller den
forpupper sig oven på jorden, hvorefter puppen graver sig ned.
Pupperne

Puppen hos S·i alis er en typisk fri puppe (pupa Ubera), og den ud
mærker sig ved en utrolig bevægelighed.
Kindbakkerne er bevægelige under hele puppestadiet, og de til
hørende muskler undergår næppe nogen histolyse, men overgår ret
uændret fra larve til imago. Hovedet er bevægeligt i halsleddet, og
forbrystet er bevægeligt i forhold til mellembrystet Forbenene er
bevægelige i de 2 inderste led (mellem krop og coxa og mellem coxa
og trochanter), medens resten af forbenene er ubevægelige. M ellem
og bagben er ubevægelige. Bagkroppen kan vrides livligt rundt
Når puppen graver sig ned, sker det ved hjælp af kindbakker og
forben, ligesom puppen ved hjælp af forbenene kan kravle omkring.
Man kan nærmest sige, at den kravler på knæene, og at den ligeledes
graver med knæene.
Puppestadiets varighed er afhængig af temperaturen, og i 1955
foretoges nogle indledende klækninger af pupper (tabel 9). I 1 956
gentoges klækninger i større omfang (tabel 10).
Med henblik på en eventuel beregning af udviklingskurvens forløb
hos pupperne af de 3 arter var det oprindelig tanken, at klækningerne
ved 20.0 og 1 1.5° C skulle danne udgangspunktet for beregningerne,
medens klækningerne ved 15.5° C skulle fungere som kontrolklæk
ninger på beregningerne.
Forudsætningen for beregning af udviklingskurven er bl. a., at klæk
ningerne er foretaget under optimale betingelser - herunder især tem
peratur, ernæring og fugtighed. Alligevel kan der optræde afvigelser
fra det beregnede eller det ventede, og jeg er f. eks. ude af stand til at
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forklare, hvorfor der ikke er fuld overensstemmelse mellem klæknin
gerne i 1955 og de tilsvarende ved 1 1 .5° C i 1 956.
En gennemregning af udviklingskurven på grundlag af den oprin
delige plan skabte mistanke om, at 20.0° C var i overkanten eller mu
ligvis over optimum for pupper af S. fuliginosa. Da der ydermere var
visse driftsforstyrrelser med den termostat, der blev benyttet til 20.0°
C-serierne, har jeg valgt at basere de følgende beregninger på de em
piriske værdier opnået ved 15.5 og 1 1 .5° C.
De ved forsøg fundne puppedøgn ses i tabel 10, og på grundlag af
formlerne for udviklingen hos insekter (Blunck 1923, p. 3 14-315) kan
den konstante varmesum ( daggrad er) og udviklingsnulpunktet be
regnes (tabel l l ) . Endvidere kan som grundlag for tegning af kurven
(fig. 4) beregnes den til et hvilket som helst antal døgn svarende tem
peratur (tabel 12).
Fra gammel tid har man blandt dambrugere ved klækning af ørred
æg kendt og opereret med et begreb, der hedder daggrader. l daggrad
er lig med l grad i l døgn, og man vidste, at ørredæg skulle have en
konstant mængde daggrader for at klækkes. F. eks. skal der ca. 320
og ca. 400 daggrader for at udvikle nylagte æg til yngel af henholdsvis
Regnbueørred og Bækørred. Kender man vandets temperatur, hvori
æggene klækkes (f. eks. 10° C), kan man forud beregne det antal døgn
(32 eller 40), det vil tage, før ynglen er klar.
Oprindelig troede man, at denne simple regel havde gyldighed for
al vækst og udvikling hos vekselvarme dyr, men bl. a. Blunck har vist,
at dette ikke var tilfældet. Derimod gælder det, at produktet af udvik
lingstiden (i døgn) og den effektive temperatm vidtgående er kon
stant. Den effektive temperatur er den målte temperatur minus den
temperatur, hvorunder udviklingen går i stå (
udviklingsnulpunk
tet). At forholdene var så simple for ørredæg skyldes det forhold, at
udviklingsnulpunktet der er meget nær 0° C.
Hos nogle insekter kendes det forhold, at skiftende temperaturer
har en særlig indflydelse på udviklingshastigheden. Oftest er en veks
len mellem den gunstige temperatur og en temperatur under udvik
lingsnulpunktet fremmende for udviklingen, medens skiften til en
højere temperatur ofte er skadelig og forlænger udviklingstiden (se
bl. a. Pflugfelder 1958 og Uvarov 1931).
For at undersøge, hvorledes Sialis-pupper forholdt sig overfor ned
køling, omfattede klækningsserien ved 15.5° C foruden de i tabel 10
anførte eksemplarer yderligere 4 pupper af hver af de 3 arter. Disse
ialt 12 pupper blev i 6 på hinanden følgende nætter (fra 18/5 til 24/5
1 956) i 5-l l timer (sammenlagt 2 døgn + 5 timer
53 timer) taget
ud af termostaten og anbragt i naturen i fri luft. De blev derved udsat
for natlige temperaturer varierende fra 2.0 til 11 .5° C. Pupperne op
holdt sig altså en del af tiden under de temperaturer,
der svarer til
.
udviklingsnulpunktet.
Såfremt lave temperaturer ville stimulere den fortsatte udvikling
ved tilbageflytning i termostaten med de 1 5 . 5 ° C, måtte man forvente
=

=

=
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TAVLE I

Flora og Fauna 67 (Kaiser)

x 3.5
Fig. a. Sialis fuliginosa. Typisk ægmas
se på blad af Bøg. (Typical egg-mass
on Beach leave.)

x 2 .4
Fig. b. S. fuliginosa. Typisk ægmasse
på blad af Æl. (Typical egg-mass Oll
Alder leave.)

x 2.4
Fig. c og cl. S. fuliginosa. Atypiske æg
masser på s t o r e blade af Ælm. (Atypical egg-mass Oll l a r g e Elm
leaves.)

x 2.4
Fig. e. S. fuliginosa. Typisk ægmasse
på l i I l e blad af Ælm. (Typical egg
mass Oll a s m a I l leaf af Elm.)

x 2.5
Fig. f. Sialis lutaric1. Ægmasse på et
græsblad. (Egg-mass an a blade af
grass.)

Flora og Fauna 67 (Kaiser)

TAVLE II

x 2.8
Fig. a. Sialis fuliginosa. Han (male).

x 2.4
Fig. b. S. fuliginosa. Æglæggende hun
(egglaying female).

x 2.0
Fig. c. S. fuliginosa. Hun ædende af
blomster af Vild Kørvel (female feeding
on blossoms of Anthriscus silvestris).

x 4.2
Fig. d. do. (close view of the same
situation).

Flora og Fauna 67 (Kaiser)

TAVLE III

Fig. a. Sialis nigripes. Parring (pairing).

Fig. b og

x 3. 4
c.

S. nigripes. Æglæggende hun (egglaying female).

TAVLE IV

Flora og Fauna 67 (Kaiser)

x 4 .8

Fig. a. S. n igripes. En enkelt ægmasse
på et græsstrå (a single egg-mass on a
stem of grass).

x 3.3
Fig. b. S. nigripes. To ægmasser på et
græsstrå. Øverst til højre en æglæggen
de Snyltehveps : Trichogram.ma semb/i
dis (Auriv.). (Two egg-masses; on top
right an egglaying Trichogramma sem.
bliclis (Auriv.).)

x 1.2

Fig. c. Sialis nigripes. Grene af Æ! tæt besat med talrige ægmasser (twigs of Alder
densely covered with numerous egg-masses).
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Fig. 4. U dviklingskurver for puppestadiet af de 3 Sialis-arter. (Graphic represent
ation of the development of the pupal stage of the three Sialis-species.)

en afkortning af udviklingstiden for de 12 puppers vedkommende.
Noget sådan skete ikke. De delvis nedkølede pupper viste udviklings
tider på 81/2, 1 P/4 og 1 21/2 døgn for henholdsvis S. lu.taria, S. ful-igi
nosa og S. nigripes. Sammenlignes disse tal med tallene i tabel 10,
viser de en forlængelse af udviklingstiden med 36 til 42 timer, der
nogenlunde svarer til tiden for nedkølingen (53 timer), idet der må
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tages hensyn til, at pupperne en del af de 53 timer ikke har været
under udviklingsnulpunktet
Lave nattemperaturer, således som de forekommer i naturen på den
tid (april-maj), SiaZ.is-pupperne ligger i jorden, synes herefter ikke at
stimulere udviklingshastigheden. Man m å derfor regne med, at udvik
lingskurverne (fig. 4) ret nøje svarer til de faktiske forhold.
Det fremgår af kurverne, at jo mere vi nærmer os udviklingsnul
punktet, des længere bliver udviklingstiden. Til sidst bliver den så
urimelig lang, at pupperne ikke har nogen reel chance for at gennem
føre udviklingen. Det ses også, at S. fuliginosa og S. nigr-ipes kræver
en højere temperatur end S. lutar·ia for at gennemføre udviklingen på
den samme tid, og at udviklingskurven ligger højest for S. n·igripes,
der formentlig har sin nordgrænse i Danmark (Kaiser 1950, p. 18).
I det foregående er der gjort rede for en del biologiske data hos vore
3 Sia.lis-arter, og det er meningen, at der senere skal følge en mere
systematisk-taxonomisk afhandling om de forskellige udviklingssta
dier (nyklækkede larver, larver og pupper). Endvidere vil der blive
gjort forsøg på nogle mere økologisk betonede betragtninger for om
muligt at finde frem til den dybere årsag til den biotoppræference, der
kendetegner forekomsterne af S. ful-iginosa og S. n:igr-ipes.
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Summa•·y
Studies on Danish Sialidae
(On the Biology of

II

(Mel(nloptera)

Sialis Juliginosa Piet. and S. nigripes Ed. Piet.)

Previously (Kaiser 1950) a paper on the systematic differences behveen imagines
of Sialis lutaria, S. fuUginosa, and S. n igripes has been published together with a
survey of the distribution of the three species living in Denmark. A few hiological
and ecological facts were mentionecl, and the biotops preferrecl by S. f-uliginosa
and S. nigripes emphasized.
The present work deals with the biology of S. fuUginosa and S. n igripes com
pared with the biology of S. lutaria.
vVith the exeeplion of the newly hatched every stage of the larvae belonging to
the three S·iaUs species are easily kept in small glass containers. To remave the
growth of mould fungi and bacteries a four clays' trealment with an 0,01 °/oo
Euflavin solution was given twice a year.
The size of the imagines of the species eancerned is shown in table l .
The flight period i s in the diagrams (Kaiser 1950, fig. 3 ) based on material from
all over Denmark collectecl during many years. For a single species observed
du ring a year on a certain locality the flight period only amount to 3-4 weeks.
The absm·btion of nourishment seems to be a rare phenomenon for the adult
SiaUs; I have, however, seen 2 females of S. fuliginosa and l female of S. Iutrnia
Ioaking for foocl on flowering Anlhriscus silvestris (plate II, figs. c and cl).
As an imago S. fuliginosa lives close to running water rare! y moving far from the
bank, whereas S. nigripes as its habitat chooses some isolatecl smaller groups of
trees or bushes in some distance from the running water.
S. lu.ta·ria chooses both l i v i n g and cl e a d material as a substrate for its ovi
position. Among the vegetation along the bank it prefers leaves with more or less
parallel ribs - on lake siwres the olcl stems of Phragmites are frequently usecl. The
altitude for oviposition mostly goes from 1h till 3/4 metres above the surface of the
water, altitudes of 2-4 meb·es being the exception. A list surveying the substrates
of that species is given.
S. fuliginosa is a very conservative species as to selection of substrate using
almost exclusively the underside of l i v i n g leaves from various cleciclious trees,
and the altitude for oviposition as a rule is 3-5 meti·es above the surface of the
water. The vegetation along the bank is never used for oviposition by this species.
S. nigripes, too, has a very special substrate for the placing of eggs - always
cl e a d vegetable material such as clry sb·aws of grass and thi n branches of b·ees.
Living bank vegetation is only used exceptionally. The eggs are placed in altitudes
varying from 1 h till 3 meb·es above the surface of the water. Especiaily typical
numerous S. nigripes females aften place their eggs on very Jimited biotops giving
rise to voluminous accumulation of egg masses (plate IV, fig. c).
The eggmass of S. lutaria is darkbrown, clistinctly longer than broacl (plate I ,
fig. f, and table 2), the number of eggs being arouncl 6-700. The eggmass of S. fuli
ginosa is lightbrown, in its typical form always more or le5s circular on account of
the females moving only very littie cluring oviposition. This counts only where the
leaves are smooth. On the large, rough leaves of the Elm with its pronouncecl ribs
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S. fuliginosa Jays atypical, oblong eggmasses, the eggs filling out the interspace
between two ribs (plate l, figs. c and d). The eggmasses contain from 300-1100
eggs (table 3). The mi.nor eggmasses (300-400 eggs) no doubt derive from females
who have laid eggs for the second time.
The eggmass of S. n igripes is grayL�h brown and square when placed isolated
(plate IV, figs. a and b) ; otherwise it is more inegular as to form (plate IV, fig. c).
The number of eggs: 800-900 (table 4).
The micropyle on the eggs of S. lut.aria and S. fuliginosa is quite short (about
100 �t), while it is very long (3-400 ft) on the eggs of S. nigripes. As to the form of
the eggs see fig. 2 and as to size table 5.
The eggs of Sialis mentianed by Kimmins 1944 (p. 6, fo o t- no te) and the pieture
on the frontpage of »Natur und Volk« (No. 6, vol. 71, 1941) are prahably the eggs
of S. nigripes or a closely related species.
The duration of embryonal development for the species i nvest i ga t ed is shown
in table 6.
During the h atching the central subject is the eggsaw which for the three
species concerned is a part of the embryonal cuticl e - identical with the first larval
skin. Emden (1925, fig. 21) is not likely to have seen the eggsaw in adion, and he
interpretes the orientation of the organ conversely to the real facts.
The so-called »Eisprenger« (Seitz 1 941) I have not yet succeeded in finding, and
Seitz's description of the hatching process I eannot confirm.
The sizes of the newly hatched larvae are sh own in table 7. In spite of the use
of various kinds of nourishment, I have not succeeded in getting the tiny la1·vae
to eat. They died in 6-7 days. The first larval stage does not indicate cannibalism,
which characterises the later (alder) larval stages.
Based on measurements and hatchings it has been proved that the three Sialis
species concerned have a nem·ly 2-years' ltu·val period. The statement by Kaiser
(1950) that S. fuliginosa has a 3-years' larval period is a mistake.
Several authors emphasize the elistinet sexual dimorphism of the la1vae as to
size, and table R shows the measurements of g rown up larvae helonging to both
sex es.
The lm·vae o f each of the three Sialis species at the age of one year show clis ti11cl
sexual characters on the un ders i d e of their ahdominal segments. I n t h e female

Tabel l (table l )
længde i

fuliginosa
32 d d, 27 c.i?5?

(leogth i o mm)

krop (body)

forvinge
(fore·wing)

total (total)

eJ

Q

eJ

Q

eJ

Q

max.
min.

13
7

16
11

11
8

15
11

14
10

18
13

gennemsnit
(average)

10

13

10

13

12

15

max.
m in .

14

lO

20
14

13
11

17
14

16
13

22
17

gennemsnit

12

17

12

16

14

19

12
9

16
10

12
10

15
12

14
12

19
14

10

13

11

13

13

16

Sialis·imago

ltttm·ia
50 d d' 50 5?5?

m m

(average)
max.

nigripes
4 4 d d , 44 5? 5?
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min.

g enn e m snit
( a vera ge )

larva rudiments of the sexual organs to come are seen on the ventral side of the
7th, 8th, and 9th abdominal segments, and in the male larva the coming sexual
organs are only visible ventrally on the 9th abdominal segment (fig. 3).
The pupae of S·ialis are quite active, and the movable parts of the pupa are
deseribed as well as the methocl used when digging itself in by means of mandibles
and forelegs.
The length of the pupal stage at different temperatures is seen in table 9 and lO.
13asecl on experiments by 15.5 and 1 1 .5 ° C., and accorcling to Blunck's formulae on
the development of insects the thermal conslant in degree days and developmental
zero are calculated (table 11). A cooling down of the pupae below the elevelop
mental zero during the night does not accelerate the development, and the curves
of development (fig. 4) then are supposecl to conespond with the real facts.
In preparation: The taxonomy of newly halehed larvae, oleler larvae and pupae,
including ecological points of view on the tluee Sialis species.

Tabel 2 (table 2)

lvl ål på ægmasser i mm (measurements uf egg masses in m m)
Sialis

luta.ria

fuliginom

nigripes

ll5

26

8

antal ægmasser
(number of egg masses)

længde
( length)

24.5
4.5

max.
min.

12.8

gennemsnit (average)

l

bredde

længd e
t lcngth)

(width)

6.0
2.2

l

bredde
(width)

længde
(lcngth)

8.3
4.3

10.4
7.5

1 2.0
6.8

4.0

9.3

6.7

l

8.8

bredde

(width)

7.5
4.0

5.7

Tabel 3 (table 3)
Ægmasser af Sialis fuliginosa fra Klokkedal Bæk 18/6 1949
(egg masses of Sialis fuligi.nosa)
ægmasse nr.
(egg mass no.)

l
2
3
4

længde i mm (length)

l

l l-12

5

6

7
8
B
lO
maximum
minimum
gennemsnit
(average)

J2
6

bredde i

l
l
}

mm

(width)

(uumber

antal æg
o f eggs)

8

1068
1041
994
965

(i-7

856
808
5B8
567

4-5

386
282

!:l
4

1068
282
757
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Tabel 4 (table 4)
Ægmasser af Sialis nigripes fra Bygholm A ved Kørup Bro 29/5 og 5/6 1960
(egg masses of Sialis nigripes)
ægtnasse nr.
(egg mass no.)

længde i mm (lengtb)

l
2
3

4
.5

6
7
8
maximum
minimum
gennemsnit
(average)

antal æg
(number of eggs)

bredde i m m (width)

8.5
9.6
10.1
8.3
7.5
8.3
10.4
7.8

5.6
4.0
7.5

961
893
845
828
819
796
795
794

10.4
7.5

7.5
4 .0

961
794

8.8

5.7

841

·

6.4
5.4
'1.8
6.1
ru

Tabel

5

(table S)

Mål på Sialis-æg i fL (measurements of Sialis-eggs in fl.)
Æ g af
(eggs of)
Sialis
lu.taria
ful-igi.nosa
nigripes

bredde (width)

min.

272
255
204

l

max.

306
306
238

l

g ennem·
snit
(average)

288
275
220

længde inkl. mikropy l e
(lengtb w i t b t b e mikro·
pylar knop)
min.

782
765
969

l

max.

833
884
1088

l

gennem·
snit
(average)

813
835
1 030

mikropyle
(mikropylar knop)

min.

85
85
340

l

max.

1 19
1 19
391

l

gennemsnit
(averag e )

104
104
364

Tabel 6 (table 6)
Sommer 1955
(summer 1955)

antal ægmasser klækket
(nurnber o f egg masses
bred)

min.

Sialis
Iutaria
fuliginosa
nig·ripes

94

antal embryonaldøgn
(time of development
in days)

3
25

7

17' /.t
19
221/2

l

max.

18
20
23

l

gennem·
snit
(average)

1 71!2
1 9 1!2
223/4

temperatur ° C.

min.

13.0
13.0
13.0

l

max.

15.5
16.5
15.5

l

gennemsnit
(average)

1 4 .2
14.7
14.4

Tabel 7 (table 7)
N y klækkede larver

lmngde i mm (length in m m )

Sialis
{ larvule o f Sialis)
af

i n k l . haletråd
(with terminal filament)

uden haletråd
(without terminal filament)

1 .40
1 .44
1.20

1 .20
1 .24
1 .00

Iutaria
fuligi.IIOSII
n igripes

Tabel 8 (table 8)
længde uden haletråd i mm
(lcngth witbout terminal filament in mm)

Sialis
of Sialis)

Udvoksede larver af
(full-grown larvae

d -larve (male

9 -larve (fema l e

larva)

12-1.5
16-19
14-17

lu.taria
fuUginosa
11igripes

larva)

1 4-20
19-26
16-21

Tabel 9 (table 9)
Forår
(spring

1955
1 955)

Sialis
lutaria
fuliginosa
nigripes

antal pupper klækket
(number o f pupae bred)

d

l

l

9

l

13
2
8

total

13
3
8

antal puppedøgn
(Hmc o f devclopment
in days)

mio.

l

1 31 /2

max.

l

gennemsnit
(a veragel

16 1 ft

min.

]43/4

16
18
20

17

temperatur

10.2
10.2
10.2

] 71/2

1 71!4

l

max.

l

12.0
1 2.8
12 . 8

°

C.

gennem·
snit
(a verage)

1 1.3
1 1 .3
1 1 .2

Tabel lO (table lO)
Forår
(spring

1956
1956)

antal pupper klækket
(number of pupae bred)

Sialis

d

lutaria
fuliginosa
11igripes

6
5
2

lutaria
fuliginosa
11igripes

5
o
5

Iularia
fuligi11osa
nigripes

3
12
lO

l

9

lO
8
6
7

5
lO
lO

7

11

l

antal pup�edøgn
(time of dcvelopmcnt
in dnys)

total

min.

16
13
8

13 1/t

12
13
15
13
19
21

173/.t

20

7 1 /e

9
9'/"

4 1 /2
53/4
6

l

max.

l

gennem·
snit
(average)

16112
21 1 / �
24

221/2

9
lQ:I/4
121h

1 0 1/.
103 /4

5 1 /e
8
7 12

1

143/4

191/�
8 1/s

5

7

6213

temperutur ° C.

min.

}
}
}

,

max.

l

gennem·
snit
(avct·age)

1 1 .4

1 1 .6

1 1 .5

1 5.4

1 5. ()

15.5

19.5

20.4

20.0
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l l (table l l )

Tabel
Puppestadiet a f Sialis
(pupal stage of Sia/is)

konstante varmesum = daggrader
(thermal conslant in degree days)
udviklingsnulpunkt ·c.
(developmental zero • c. )

luta.ria

Juliginosa

nig ripes

72.5

84.5

82.4

6.6

7.2

7.8

Tabel 1 2 (table 1 2)
Punkter på udviklingskurven for

Sialis-pupper beregnet udfra den konstante

varmesum ( = daggrader) og udviklingsnulpunkt bestemt på grundlag af
klækninger vecl l 5.5 og 1 1 .5• C. (jfr. tabel 1 1 )
(Points o n the clevelopmental curve for

Sialis pupae. Calculations based upon the

thermal conslant (in clegree clays) and the developmental zero cletermined from
hatchings at 15.5 •c and 1 1 .5 •c (cf. tabte 1 1 ) )
temperatur u C .

Døgn (days)

S.

S. Juliginosa

S. nigripes

4

30.3

35.4

35.3

24.7

28.3

28.4

5

21.1

24 . 1

24.3

7

17.0

19.3

19.6

8

1 5.7

17.8

18.1

10

13.9

15.7

16.0

12.8

13.3

3
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Jutaria

15

11 .4

20

10.2

1 1 .4

1 1 .9

25

9.5

10.6

11.1

30

9.0

10.0

10.6

35

8.7

9.6

10.2

40

8.4

9.3

9.9

45

8.2

!l. 1

9.6

50

8.1

8.9

9.5

Ephemerella notata Etn., Caenis undosa Ts. og
He ptagenia longicauda (Steph.)

nye for Danmark (Ephemeroptera - døgnfluer)
Af Carlo F. Jensen
(Tnrm)
( Meddelelser fra Naturhistorisk Museum, Århus)
\Vith nn English Summary

Ephemerella notata Eaton 1887

På grund af forurening fra Karup Kartoffelmelsfabrik foretog ma
gister E. W. Kaiser, Horsens, i 1938, 1 940 og 1943 en undersøgelse af
Karup Å og tilstødende vandløb fra Karup til noget neden for
Hagebro.
Ved gennemgang af de indsamlede døgnfluelarver blev jeg op
mærksom på nogle små (ca. 3 mm lange) Ephemerella-larver fra 25/3
1943, der var taget dels i Haderup Å lige før Karup A, syd for Hage
bro ; dels i Karup A, nord for Hagebro.
Af familien Ephemerellidae kendes hm slægten Ephmnemlla fra
Danmark, og kun Ephememlla ignita (Poda) var hidtil påvist her.
E. ignita er en af vore almindeligst forekommende døgnfluer i rin
dende vand. Men til trods for der foreligger hundreder af prøver inde
holdende denne art, er larven aldrig fundet før midten af maj og
imagines tidligst midt i juni (Jens en 1956).
Forekomsten i marts krævede derfor en nærmere tmdersøgelse, der
vanskeliggjordes ved, at larverne var så små, at de næppe med sikker
hed lod sig identificere efter de foreliggende bestemmelsestabeller
(i. e. Schoenemund 1930).
Der var imidlertid i England foretaget en grundig undersøgelse af
Ephemerella notata (Kimmins og Frost 1 943), og ved hjælp af tegnin
ger og besluivelser i dette arbejde blev resultatet, at det højst sandsyn
lig drejede sig om larver af de1me art, hvilket senere blev bekræftet
ved fund af fuldvoksne larver i Hademp Å og Karup Å ved Hagebro.
Yderligere bevis for E. notata's forekomst i Damnark havde jeg i
'
mellemtiden fået ved gennemgang af det ret fåtallige døgnfluemate
riale (imagines), der findes på Zoologisk Museum, København, og Na
turhistorisk Museum, Århus, og som hovedsagelig består af henholds
vis P. Esben-Petersens og J. Kr. Findals samlinger.
Begge steder fandtes imagines af E. notata taget i Grejsdalen ved
Vejle. Det ældste eksemplar var helt fra 1916, men fundene var aldrig
blevet publiceret.
Det danske materiale af E. notata er da følgende:
5/6 1916
6/6 1932
3/6 1933

Grejs A, Hopballe
Grejsdal
Grejsdal

l

<3
3 <3

l <jl

im. Nat. Mus.
im. Zool. Mus.

3 <jl im. Zool. Mus.
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6/6 1933
4/6 1939
7/4 1939
25/3 1943
25/3 1943
25/4 1943
5/6 1943
17/4 1949
10/5 1956
10/5 1956
4/6 1957
4/6 1957
28/4 1960
28/4 1960

Grejsdal
Grejsdal
Grejs A, Lerbæk Skov
Karup A, nord f. Hagebro
Haderup A, før Karup A
Grejs A, før Lerbæk
Grejs A, n. f. Lerbæk Vanelmølle
Grejs A, o. f. Grejsdal St.
Haclerup A, før Karup A
Karup A, Resen Bro
Karup A, Resen Bro
Karup A, Høgild Bro
Karup A, Resen Bro
Karup A, Hagebro

l o

l <jl im. Nat. tvl us.
im. Zool. Mus.
larver (Kaiser leg.)
larve (Kaiser leg.)
larver (Kaiser leg.)
larver (Kaiser leg.)
larve (Kaiser leg.)
larver (Kaiser leg.)
larve (Jensen leg.)
larver (Jensen leg.)
larver (Jensen leg.)
larver (Jensen leg.)
larver (Kaiser leg.)
laTver (Kaiser leg.)

2 o
5

l

3
3

l
5

l
20
3
7
18
21

Larverne fra Karup A 4/6 1 957 var fuldvoksne og flere i begyn
dende metamorphose, men selv om de var levende ved hjemkomsten,
lykkedes det ikke at gennemføre klækningen.
Trods ihærdig eftersøgning på de to lokaliteter fandtes hverken
subimago eller imago, men da der heller ikke fandtes larveexuvier i
prøverne, har det sikkert været lige før flyvetidens begyndelse.
Larverne blev taget i Helodea-bevoksninger i en dybde af 25-50 cm
ca. l m fra land, hvor bunden, der skråner svagt fra bredden, plud
selig falder stejlt til større dybde.
De danske fund viser, at E. notata har flyvetid i første halvdel af
juni, altså lige før de første E. ignita imagines kommer frem. Dette er
i overensstemmelse med forholdene bl. a. i England og Tyskland, hvor
flyvetiden angives til maj-juni. Flere fund vil sikkert vise, at den også
her kan tages i begge måneder, idet larveudviklingen kan fremskyn
des eller forsinkes af temperaturforholdene i forårsmånederne i de
enkelte år.
Æggene, der lægges i juni, klækkes i løbet af marts det følgende år.
Larvestadiet varer altså kun 2-21/2 måned.
Hvad der ellers kendes til artens levevis skyldes den tidligere
nævnte engelske undersøgelse, hvorfra kort skal refereres :
E. notata forekommer meget spredt, men kan på enkelte lokaliteter være ret
talrig, hvilket skyldes, at den stiller ganske bestemte krav til biotopen. Dens udbre
delse i England er mest nordlig, en angivelse fra det sydlige Skotland (subimago i
begyndelsen af august) er så unormalt sent, at den indtil videre må tages med for
behold. Den foretrækker vandløb med moderat til god strøm. Larven fineles i
Font i na lis-puder udelukkende på lokaliteter, hvor vanelet strømmer hen over om
råder med højtliggende kalk, eller hvor den pågældende lokalitet får tilløb af vand
med højt CaO-inclholcl.
Forvandlingen til subimago sker lige efter solnedgang. Imagines »danser« sidst
på eftermidelagen og i de første aftentimer, når vejret er godt. >>Dansen« Finder
sted et stykke fra vanelet (indtil et par hundrede meter). Hunnen bærer æggene p{t
samme måde som E. ignita, men det er ikke konstateret, om den som denne flyver
op mod strømmen før æglægningen.

E. notata har sin nordgrænse i Danmark og England, men kendes
iøvrigt bl. a. fra Tyskland, Belgien, Czekoslovakiet og Jugoslavien.
98

Den angives overalt som sjælden, men dens udbredelse er dog mulig
vis større, end det fremgår af litteraturen. Dens korte flyvetid i forbin
delse med strenge krav til lokaliteten har måske bevirket, at den er
overset. Endelig formodes det (Kimmins og Frost 1 943), at den kan
være forvekslet med Heptagenia su.lphu.rea, som den med sin gule
farve flygtigt kan minde om.
Det ville vel også være sandsynligt, at den i Danmark kunne findes
andre steder end på de to vidtadskilte og meget forskellige lokaliteter.
Hvordan de engelske angivelser af dens tilknytning til kalkområder
kan passes ind på danske forhold, er vanskeligt at se. Ganske vist er
der ikke langt fra Hagebro til kalkforekomsterne ved Daubjerg og
Mønsted, men området her afvandes mod nord til Jordbro Å og ikke
til Karup A.
Fra Tyskland, Belgien og Czekoslovakiet nævnes intet om artens
forkærlighed for kalkholdigt vand. Derimod anføres fra Jugoslavien,
hvor den er fundet i Velika reka, at det er >>im Kalkgebiet« (Ikonomov
1953). Velika reka er nærmest en stor bjergbæk, ca. 20 km lang og
med et fald på 160 m. E. n otata findes kun i den nederste del lige før
udløb i Prespa Sø, hvorimod E. ignita forekommer i hele løbet.
Begge arter er endvidere taget på den submerse vegetation i Prespa
Søens bredzone. E. notata til en dybde af 1 ,5 m. Det er den eneste
meddelelse om fund af E. notata i stillestående vand, jeg har set.
Prespa Sø er oligotrof og ligger 900 m o. h. Måske er det søens høje
beliggenhed, der muliggør artens forekomst her. Samme forhold er
vel også skyld i en anden afvigelse, nemlig flyvetiden, der her synes at
indtræde betydelig senere - eller i hvert fald at strække sig over meget
længere tid end normalt. D er er således fundet larver i alle størrelser i
juli, hvorved flyvetiden strækkes langt ind i august.
De to Eph enwrella-arters imagines kendes lettest fra hinanden på
notata's overvejende gule farve, mens ignita er brun til rødbrun. E.
notata har en karakteristisk tegning på undersiden af bagkropsseg
menterne. Hos o er indskæringen på penis U-formet hos notata og
V-formet hos ignita. Se fig. 2.
Larverne er heller ikke vanskelige at bestemme, bare de er af no
genlunde størrelse. Den dobbelte knuderække på bagkroppens over
side er meget fremtrædende hos ignita, mens den kun er svagt antydet
hos notata. Haletrådene hos ignita. har skiftevis lyse og mørke bånd,
hos notata er de lyse og ensfarvede. Endvidere findes gode artskarak
terer i formen af bagkropssegmenternes siderand, i 3.-6. gælleblads
form og pigmentering, i benenes pigmentering m. m. Se fig. l .
Caenis un dosa Tiensuu 1939

I en faunaprøve fra Nors Sø, Thy 22/8 1954, fandtes en Caenis
imago o , der ved at have kitiniseret tegning på penis adskilte sig fra
de hidtil kendte danske arter og sh·aks kunne bestemmes til Caenis
undosa Ts.
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Fig. l. Ephemerella-larve. Bagkroppen set fra siden og fra oven samt midterste
ben af n. E. not(/ta og i. E. -ignita. 4. og 7. leds gælleblad af i. E. notata og n. E .
ignita . (Efter Kimmins & Frost).

Der fandtes kun det ene eksemplar (nogle få larve-exuvier var alle
af C. horari.a). Efter nattens parringsflugt må det være faldet døende
ned på vandet og ved et tilfælde kommet med i prøven. Hoved og
pronotum mangler, men resten af dyret er ret ubeskadiget. Det kan
ikke have ligget ret længe i vandet, da det ikke er tilgroet med sapro
legnier, hvilket ellers oftest er tilfældet med Caenis-imagines, der fin
des på vandoverfladen dagen efter parringsflugten.
Denne art er først fundet i Finland og beskrevet (kun imago o )
(Tiensuu 1939) efter eksemplarer fra Ladoga (nu russisk), efter tid
ligere (Tiensuu 1935) at have været publiceret her fra som C. noctu.rna
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Bengtsson. Desuden kendes den fra Lohja Jalassaari, Sydfinland. På
begge lokaliteter er kun taget o o .
S enere er den fundet i Czekoslovakiet (Landa 1 954). Landa har
taget både larver og imagines i »ponds « i Bøhmia, men giver ingen
beskrivelse, hverken af imago <i? eller larven.
En undersøgelse af en del larver fra Nors Sø viste kun de to almin
deligt forekommende arter : C. moesta og C. homria. Derimod var i en
prøve fra Bjålum, Thy, nogle uidentificerede larver, der ikke stemte
overens med nogen af de hidtil kendte arter. Den samme larve havde
jeg tidligere set fra Gentofte. Sø (Kaiser leg.), men uden le-vende mate
riale til klækning, var det ikke muligt at bestemme. den til art.
I forsommeren 1 959 fik jeg lejlighed til at bestemme. en stor samling
døgnfluelarver fra såvel kvalitative som kvantitative prøver fra søen
Borrevann, Vestfold, Norge. Materialet var indsamlet i 1 958 af cand.
mag. J. Øldand som led i en stort anlagt undersøgelse. af søen.
Caenis-larver forekom meget talrige i prøverne. Fra foråret og for
sommeren fandtes kun C. moesta og C. homria, men i prøver fra 2717
til 16/8 fandtes ca. 140 larver af samme art som den fra Bjålum og
Gentofte Sø.
Larverne fra Borre.vann var gennemgående ualminde-lig rene. og
smukt pigmenterede, og på et enkelt eksemplar, en fuldvoksen larve o
i begyndende metamorphose, syntes den for C. undosa karakteristiske
penistegning at kunne skimtes gennem larvehuden. For at få spørgs
målet klaret bad jeg cand. mag. J. Øldand forsøge. at skaffe. Caenis
imagines fra august og fik senere tilsendt nogle prøve.r fra denne må
ned, taget på vandoverfladen om formiddagen. Langt de fleste ima
gines var C. moesta, en del C. horm·ia og endelig nogle få C. unclosa
af begge. køn. Desværre var især hunnerne stærkt medtaget af æglæg
ning og opholdet i vandet.
Caenis tmclosa kendes således fra Finland, Norge, Czekoslovakiet
og Danmark
Her fra lande-t foreligger følgende fund:
26/8 1940
26/8 1940
18/7 1954
22/8 1954
6/9 1959

Gentofte Sø, kanalen ved søens
vestlige ende
Gentofte Sø, midterste del
Bjålum, Thy
Nors Sø, Thy
l larve, 3
Mossø, østbredden

2 larver

(Kaiser
(Kaiser
7 larver
(Jensen
l o imago (Jensen
l arve-exuv. (Kaiser
5 larver

leg.)
leg.)
leg.)
leg.)
leg.)

Fundene viser tyde.ligt, at C. undosa er en sensommer- og efterårs
form med kort larveudvikling. Det gælder ikke alene. Danmark, me.n
også Finland, Norge og Czekoslovakiet. Tidligste larvefund er fra 24/6
(Czekoslovakiet), alle. øvrige angivelser er fra juli-september.
Den er hidtil kun fundet i stillestående vand, omend af vidt forskel
lig type, men vi kender iøvrigt intet til artens levevis. Ved Ladoga
flyver den om natten og trækker efter lys, men det gør vist flere
Caenis-arter.
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Fig. 2. Ephemerella imago o . n. E. notata, penis og baghopsled set fra under
siden. i. E. ignita, penis. (Efter Kimmins).
Fig. 3 . Caenis undosa. Ts. Genitalia. (Efter Tiensuu).
Fig. 4 . Caenis-larver. Sidste bugplade af h . C. lwraria; u. C. undosa; m . C . moesta.

Som den eneste danske Caenis-art med kitiniseret tegning på penis
kan C. undosa imago o ikke forveksles med andre arter. Se fig. 3.
D e foreliggende imagines <j? <j? er for medtaget til, at der kan gives
sikre artskendetegn.
Larven kendes sikrest på, at sidste bugled bagtil er forlænget og
tilspidset med omtrent lige sider. (Hos de andre arter er det bredt af
rundet og hos C. moesta dybt kløftet i spidsen.)
Endvidere virker baghovedet mellem øjnene opsvulmet. Pronotum
er lidt bredere bagtil end fmtil og uden karakteristiske fm·hjørner.
Også pigmenteringen er karakteristisk, men varierer m eget i styrke.

Heptagenia longicauda (Steph.) 1 836

(

=

H. flavipennis (Duf.) 184 1 )

Af denne art kendes kun et eneste eksemplar - en imago <i' - fra
Danmark. Det er taget af Erik B. Hoffmeyer, og fundet er faktisk pub
liceret i Flora og Fauna, idet der i en meddelelse : Sjældnere Insekter
(Hoffmeyer 1913) står: »Heptagenia sulphuma Miill. Bidstrup Heste
have. Et eksemplar havde et vingefang på 42 mm. «
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Dyret findes på Naturhistorisk Muserun i Århus og på en blyant
skrevet etikette står: » Heptagenia flavipennis S? ?, Laurbjerg 21/6
1912«.
D e t e r ualmindelig velbevaret o g i fuld overensstemmelse med
beskrivelse af H. longicauda ( H. flavipennis).
H. longicauda har sin nordgrænse i Danmark, men er ellers vidt ud
bredt, idet den er fundet i England, Tyskland, Holland, Belgien,
Frankrig, Schweiz, Østrig og Lilleasien. Den angives overalt som sjæl
den og er for det meste kun taget enkeltvis.
Der findes vist ikke nogen egentlig beskrivelse af larven, men
S choenemw1d har den med i sine bestemmelsestabeller (Schoene
mund 1 930), hvor den skilles fra H. fla.va ved: »Abdomen auf dem
Rucken in der Medianlinie nicht auffallend dunkel« . Man må vel så
gå ud fra, at den i hovedtrækkene skulle ligne H. flava-larven. Men
oplysningerne fra Tyskland synes at være noget forvirrende og ofte
direkte selvmodsigende. Noget tyder på, at der er sket en sammen
blanding af oplysninger om de to arter både med hensyn til systematik
og biologi. Schoenemund's fig. 1 32, p. 78 ( 1 . c.), er således næppe 4.
gælleblad af H. flava, dertil er det tegnet alt for bredt. Men hele dette
forhold h·ænger til nærmere belysning.
Fra England angives, at forvandling til subimago sker efter solned
gang (Kimmins 1954), og imago flyver muligvis om natten (Kimmins
1950).
H. longicauda hører til sulphurea-flava gruppen med l. bagfodsled
kortere end 2. og med u tandet forceps-basis.
Alene ved sin størrelse vil den i almindelighed skille sig ud fra de to
andre arter af denne gruppe, ellers kan den kendes på 2 rødlige bånd
på fot-lårene, et på midten og et lige over »knæleddet« . Der er en sort
plet på hver side af metathorax lige over baghofterne. (Ved nøjere
bestemmelse af imago se iøvr. Kimmins 1954 og Schoenemund 1930).
=

Summal'y

Ephemerella. notat a Etn., Caenis undosa Ta., and Heptagenia longicauda (Steph.),
first records from Denmark.

Ephemerella nota ta is recorded from two piaces in Jutland: Karup Å, Hagebro,
Cenb·al Jutland (larvae) and Grejs Å, Grejsdalen (East Jutland) (larvae and
imagines).
Caenis 11ndosa. Only adult 8 described from Finland (Tiensuu 1939). Found in
four places : Nors Sø (l adult 8 ) , Bjålum (larvae), both in Thy, NW Jutland;
Mossø, Central Jutland (lm·vae) ; Gentofte Sø, Zealand (larvae).
C. 1mdosa is an autumn species. The larva is known from late June while tl1e
earliest records of adults m·e from August. Occurrence of adults : August-Septem
ber. The species has been recorded from Finland, the Soviet Union (Ladoga), Cze
choslovakia, and Norway. The larva is distinguished by the somewhat swollen
interocular region of the head; furthermore the pronotum is slightly broader
behincl than in front, and it is without characteristic front angles. The last sternite
is triangular, tapering into a point (see Fig. 4 u).
Heptagenia longica11da (
H. flaoipennis Duf.). Only one aclult Cj? known from
Denmark : Lille Å (tributary of Gudenå) at Laurbjerg (East Jutland), 21/6 1912.
=
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Strandens landsnegle
Af Poul Bondesen
Århus)

(Naturhistorisk llfuseum,

With an English Summary

Med sine tusinder af kilometer kystlinie skulle der i Danmark være
gode muligheder for at studere det dyreliv, som træffes på strand
volde og klinter ud mod havet.
Igennem en længere årrækl<e har jeg fortrinsvis i Østdanmark haft
lejlighed til at studere de landsnegle, som kan træffes på strandlokali
teter. De iagttagelser, som her skal refereres, må kun betragtes som en
første skitsering af de problemer, der knytter sig til strandens snegle
fauna - publiceret i håb om at vække interessen for denne dyre
gruppe, som desværre har så få dyrkere her i landet.
De vilkår, der bydes strandens låndsnegle, er naturligvis yderst for
skelligartede afhængig af kystliniens eksposition. En nogenlunde ube
rørt (beskyttet) forstrand er en hovedbetingelse for, at de ægte land
snegle skal kunne trives her. Kårbetingelserne er ofte af eksh·em
karakter og sætter sit tydelige præg både på faunaens sammensætning
og de enkelte arters udformning. Uden tilbundsgående økologiske
undersøgelser vil mange af disse spørgsmål ikke kunne løses ; men flere
af de tilpasninger til strandens kår, man støder på ved iagttagelse af
sneglene, rummer værdifulde antydninger.
Hvilke arter kan man vente at træfie på stranden ?

Da en strand og de tilgrænsende områder kan være af meget af
vekslende karakter, vil næsten hele den danske landsneglefauna prak
tisk talt være at finde her pletvis.
Flere af de senere årtiers faunistiske afhandlinger fra indsamlinger
på øer, rummer karakteristisk nok overvældende mange strandlokali
teter. Her kan henvises til undersøgelser fra den fynske øgruppe,
Samsø, Endelave, Møen og Ven. Ved indsamlinger langs sh·anden vil
man uden tvivl kunne danne sig et ret pålideligt indtryk af en mindre
øs sneglefauna, selvom supplerende indlands-undersøgelser selvfølge
lig bør høre med.
Ved indsamlinger af landsnegle er kendskab til arternes biotopkrav
først og fremmest af vigtighed. Som eksempler kan nævnes, at man
først fik mange findesteder for den ejendommelige foldsnegl, Ba.lea.
perversa., da dens foretrukne levested - gamle popler - blev almin
delig kendt. Tvetandsneglen, Perfomtella. bidens har også vist sig at
være mere almindelig end tidligere antaget. Den foretrækker meget
fugtig, næringsrig skovbund (aske- og elleskov), hvor den almindelig
vis må graves frem mellem trærødder. Med denne fremgangsmåde
har jeg fundet den på et par nye lokaliteter - begge kystskove: Bov
balle på sydøstkysten af Langeland og Nedre Strandkjær på Mols.
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For navnlig små arter kan indsamlingen hovedsagelig foretages ved
omhyggelig eftersøgning (gennemrodning) eller gravning i bunden af
biotopen eller ved sigtning af løv, pinde o. lign. Den sidste metode
(sigtning) kan give udmærkede resultater, men selvom den først
omtalte metode er mere tidsrøvende, anser jeg den for den bedste,
ikke mindst fordi man mere direkte får kendskab til en arts specielle
levested. Eftersøgningsmetodens effektivitet er sandsynliggjort ved
et par eksempler: Truncatellina-arterne og Vertigo angustior.
Ses der bort fra kystområder i videste forstand, bliver det kun få
arter, der viser tilknytning til selve stranden - det marine forland.
Arter med særlig tilknytning til kystområder

Af arter med særlig tilknytning til kystområder kan nævnes : Heli
cigona lapicida, Euonl-phal-ia strigella og Perforatella incarnata (Se:
Balsløv og Kjerulf Petersen 1 944 og Helveg Jespersen 1945). Men
også arter som Balea perversa, Iphige1w Uneolata og Pomat-ias elegans
synes at foretrække kystnære lokaliteter. Af de tre sidstnævnte, sjæld
nere arter, er allerede Balea peTVersa omtalt. For de andre to gælder
det, at de sikkert kan træffes på langt flere lokaliteter i det sydfynske
ø-område. Således har gymnasielærer S. Brokmann, Dageløkke, med
delt mig, at Iphigena lineolata forekommer almindeligt omkring Ny
borg. Dr. Mandahl-Barth har fundet den i Gribskov ud mod Esrom
Sø. Den ret store fm·gællesnegl, Pomat·ic1s elegans, fandtes i 1928
på Æbelø af G. Balsløv. Den klassiske lokalitet er Lundeborg på Fyn,
hvor R. H. Stamm påviste den i 191 1 . Her forekommer den endnu
almindeligt omkring den bevoksede sti langs stranden. Ellers kendes
den kun recent fra sydvestkysten af Sjælland og fra Flatø i Guldborg
sund. (Mandahl-Barth 1949).
Ifølge deres amfibiske levevis er to arter decideret tilknyttet selve
bredzonen: fm·gællesneglen, Assi·minea grayæna, som omkring århun
dredskiftet blev påvist af A. C. Johansen ved Ydre Bjergum, Ribe.
(Se også Steenberg 1 9 17). Denne karakteristiske art med den koniske
skal træffes navnlig i de mange smalle render, som gennemsætter
marsken vinkelret på kystlinien. Her kan sneglen findes opkrøben på
de stejle sider af de spadestik dybe render. Nye findesteder er nu kon
stateret: Højer (Mandahl-Barth 1949) og Emmerlev, hvor jeg selv
fandt den i august 1946. I de seneste år er den også påvist på Rømø og
nær Ballum Sluse (medd. af dr. Mandahl-Barth).
Den lille basommatophore lungesnegl, Phytia myosotis, fandtes
første gang i Danmark i 1903 ved Bjørnemose øst for Svendborg af
H. Lynge. Den foretrækker fugtig, rådden tang, men kan forekomme
opkrøbet på pæle eller under brædder, sække el . lign. på stranden.
Efter at den flere gange forgæves var eftersøgt på den fynske lokalitet,
lykkedes det at genfinde den, da jeg i 1937 besøgte stedet. Også i 1938
fandt jeg levende ekspl. af arten ved Bjørnemose, denne gang på en
ekskursion med apoteker S . Kjerulf Petersen. Ellers kendes den kun
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fra Graasten Nor (Schlesch 1934) og Lindelse Nor på vestsiden af
Langeland, hvor S. Brolanann på min anvisning fandt levende ekspl.
i mængde i sommeren 1 960. Denne art vil uden tvivl kunne findes på
mange flere lokali�eter især i det sydfynske ø-område.
Arter med lejlighedsvis forekomst på strandlokaliteter

Ligesom de fleste skalbærende landsnegle kan træffes nær vore
kyster, kan samtlige arter i nedenstående liste også findes på steder,
der ligger langt fra kysten. M en efter de indsamlingsresultater, der til
dato foreligger, ser det ud til, at man med undtagelse af Cepaea nenw
mUs fortrinsvis skal søge dem på strandlokaliteter. Mine egne indsam
linger stammer mest fra Langeland (både Øster- og Vesterstrand) og
fra Mols : kyststrækningen fra Ebeltoft til Fuglsø.
Truncatellina cyUndrica
T. costulata
Vertigo angusNor

Ristinge Klint, vestsiden af Langeland.

Okt. 1942
Østersb·and, Langel anel fra nord til syd :
,

Pu.pilla muscorum
Vallonia excentrica
H el·icella caperata

U glebjerg Hou
Batofte sh·and
Bammcskov strand
Stengade strand
Strand v. Broegaard, Vogn shj erg
Strand v . Keldsnor fyr
Vestre Stigtehave, Vesterstrand, Langel a nd
udbredt
udbredt
Østerstrand, Langeland fra nord til syd :
Nordsh·and

Clausilia. bidentata
Cepaea nemaralis

Uglebjerg
Batofte strand
Bammeskov sb·and
S tengade strand
Sh·and v. Broegaard, Vognsbjerg
Keldsnor
Lindø i Lindelse Nor, vestsiden af Langeland
Femmøller S b· an d, Ebeltoft Vig
udbredt
udbredt

Til ovenstående liste kan knyttes følgende bemærkninger : De små
Pupillider med de cylindriske skaller, Tru.ncatellina cylindrica og co
stulata blev ved Ristinge Klint fundet i få ekspl. under pinde og sten
i bunden af lav græsvegetation på sydvendte skråninger ud mod ha
vet. For H. Lobmander (1938) lykkedes det ikke at finde arterne trods
intensiv sigtning efter Pupillider. C. M. Steenberg fandt T. cylindr-ica
under lignende forhold på Ærø. Ved Hakens østside på Ven har Arvid
Nilsson (1948) fundet T. costulata sammen med Ve1tigo angustior i
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Bondesen fat.

Fig. 1 : Strand ved Stengade, østkysten af Langeland. På den ret brede
vegetationsdækkede strandvold fandtes Cepaea. nemaralis talrig; desuden
forekom her : Helicella caperata, Vallonia excentrica, Pupilla. muscorum. og
Vertigo angustior.
Fotograferet august 1 933. N u er clen lave klint bebygget med sommerhuse!

en vegetation af xerophil karakter; her skulle arterne have overlevet,
fordi strandskrænterne ikke har været benyttet til kreaturgræsning.
E fter Nilsson formodes græsning af kreaturer at være hovedårsagen
til, at Euom.pha.Ua strigella er næsten helt udryddet på Ven, ligesom
Cepaea. nemaralis og Tnmca.tellina costu.lata er fortrængt fra flere af
øens strandområder. Med nutidens ændrede kvæghold skulle livs
betingelserne for sneglene på græsklædte strandskrænter bedre sig
væsentligt.
Vertigo angustior er på Langeland af Lohmander kun fundet på en
lokalitet, Km·skov. Ved eftersøgning af en række strandlokaliteter
viste arten sig at være almindelig - f. eks. fandtes den i mængde under
pinde og især barkstykker på de tørre partier af forstranden over høj
vandslinien. Et par steder forekom den i selskab med den anden lille
venstresnoede Pupillide, V. pusilla., en art, som forekommer på mere
fugtige biotoper.
Fupilla 1nuscorum, »bygkomssneglen«, er udbredt langs kysterne
af Langeland, ligesom den forekommer hyppig langs hele den under
søgte kyststrækning på Mols . Mandahl-Barth fandt arten fortrinsvis
langs stranden på Samsø.
Vallonia excentrica (tidl. V. pulchella pr. p.) forekommer ofte på
samme steder som foregående og betragtes af Mandahl-Barth (1951)
som den af Vallon ia-arterne, der »er den almindeligste på vore strande
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Fig. 2. Sb·and ved Snøde, østkysten af Langeland. På den lave, bevoksede
klintefod og i vegetationen på stranden inden for rullestensvolden var
Cepaea. nemaralis talrigt til stede, bl . a. fandtes her flere ekspl. med hvid
mundingsrancl.

og strandskrænter« . På lidt mere fugtige strandlokaliteter kan den
træffes i selskab med Vallonia costata f. eks. på strækningen fra
Tranekjær Fyr (Botofte strand) til Bammeskov strand, hvor også Ver
tigo angustior var almindelig og enkelte Succinea oblonga blev
fundet.
H elicella caperata er måske nok vor mest udprægede xerophile snegl
kendt fra strandlokaliteter. Den er i de sidste 25-30 år fundet mange
steder i landet - fortrinsvis langs stranden. Spørgsmålet om denne
sydeuropæiske arts spredning i Danmark (Faksekalk, planter, bræd
der eller fiskekasser?) er endnu uløst. Den forekommer hyppigst un
der sten og brædder ofte på meget tørre lokaliteter som strandvolde.
På fugtige biotoper (høj græsvækst) synes den at blive lysere og mere
tyndskallet. F. eks. Batofte strand med græsbevokset strandvolde
contra Bammeskov strand med lav, spredt strandvegetation. (Fig. 4).
Clausilia bidenta.ta. når flere steder forbavsende langt ud på sh·an
den, som f. eks. ved Svinkløv og Bulbjerg (Mandahl-Batth) .
-

C. netnoralis o g C . hortensis p å strandlokaliteter

Cepa.ea. nemora.lis, lundsneglen, er i sammenligning med slægtnin
gen, C. hortensis, havesneglen, i højere grad tilpasset åbent terræn
uden busk- og trævegetation og forekommer i sammenhæng hermed
udbredt på mange strandskrænter også i Vestjylland. Især synes den
at ynde øst- og sydeksponerede skråninger. På Samsø fandtes den på
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foden af Maarup Klint, tildels sammen med Helicella caperata, som
gik højere op, hvor arter som Pu.pilla ·muscormn og Vallonia excen
trica fortsatte (Mandahl-Barth 1934).
På Ristinge Klint forekom C. nemaralis som den hyppigste på den
nederste del af klinten og et stykke ud på selve strandfladen. Først på
den øverste, vegetationsdækkede del af klinten blev C. hortensis den
talrigste. Fordelingen af de to arter fremgår af nedenstående tabel.
I »mellemzonen<<_ forekom en del individer med »hybride« skalformer
- altså muligvis bastarder mellem de to arter. Kun hvor de sikkert
kunne henføres til øverste eller nederste afsnit af klinten er de med
taget i tabellen.
Fordelingen af de to arter skal sikkert forstås på den måde, at hvor
de økologiske forhold er mere ørkenagtige, som forholdet er det på
mange strandlokaliteter, klarer C. nemaralis sig bedre og fortrænger
den ellers mere udbredte C. hO'Itensis.
Tabel
over forelelingen af Cepaea nellloralis og C. hortemis på Ristinge Klint, Langelanel
Øverste afsnit
C. nemor. :.hybride c
kødf.

gule

3

3
l
2

l
2

N eders te afsnit

C . hort.
k�Jdf.

gule

lO
2

97

2

8
l

C. nemor. :.hybridec:
kØdf.

6
l
8

2

l

11
l

2

3

7

Ialt :

19

22

123

l

l

4
44

gule

2

l
3

3

C. hort.
kødf.

12
2
l
3
l
2

l
l

gule

l 2 3 4 5

( l 2) 3 4 5
(l 2) 3 (4
1 (2 3) 4
l 2 3 (4
(l 2 3)(4
o 2 3 4
o 2 3 (4
l o 3 4
l 2 o 4
o o 3 4
l o 3 o
o o 3 o

5)
5
5)
5)
5
5)
5
5
5
5
o

o o o o o

l
l

bånd var.

4

Alle de fundne båndvariationer figurerer i Helveg J espersens
»Table II« (1945, s. 203) - med undtagelse af C. ne nw ralis kødfarvet :
00345.
På Mols fandtes C. nemaralis ligeledes almindelig på de nederste
partier af de høje klinter ved Fuglsø; efter regnvejr ofte i betydelige
mængder krybende omkring på strandkål, der vokser på den inderste
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Bondesen fot.

Fig. 3. Ristinge Klint, vestkysten af Langeland. På de græsklædte, lave
skråninger omtrent midt i billedet forekom Truncateilina cylindrica og
costulata. Cepaea nemaralis fandtes væsentligst på de nederste afsnit af
klinten, medens C. hortensis dominerede i vegetationen øverst på klinten.
I forgrunden ses lidt af det vegetationsløse, blottede afsnit midt på den
høje klint. (Jvnf. tabellen, s. l lO).

del af strandfladen. På de brede, græsklædte strandvolde på den tid
ligere Littorina-havbw1d udfor Strandkjær forekommer C. nemoral-is
i selskab med Fupilla m.uscormn med få undtagelser kun på under
siden af spredtliggende muslingeskaller (især blåmusling). Her kunne
gnavspor og ekskrementer iagttages og i nogle få tilfælde havde
P. nwscorwn aflagt sine æg i hulheder i muslingeskaller. Denne loka
litet ligger over højvandslinien og virker meget tør.
I forbindelse hermed skal nævnes, at man på visse lokaliteter muligvis særligt kalkfattige, sanddækkede arealer - kan finde talrige
gennemgnavede Cepae a-skaller . Meget udtalt var fænomenet på
stranden ved Uglebjerg på Nordlangeland, hvor mange C. nemoraUs
fandtes gnavende på artsfællers skaller. Lignende, men ikke i så høj
grad, iagttoges ved Ristinge (Sydlangeland) og Strandkjær på Mols.
Både på de nævnte lokaliteter og flere andre steder bar skallerne
gnavspor eller de havde et forvitret præg som skildret af R. H. Stamm
( 1916) efter iagttagelser på Bulbjerg.
Ligeledes finder man indenfor flere af de arter, som ikke kan hen
regnes til den egentlige strandfauna, former af subnormal størrelse,
pejusformer - f. eks. gælder det arter som Aria.nta a.rbustorum og Ce
paea hmtensis. Mandahl-Barth (1934) nævner også dværgformer af
C. nemaralis fra skrænter ned mod havet på Samsø.
-
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Hvilken indflydelse har overskylning ved højvande?

Det har været nævnt ovenfor, at afgræsning af kvæg kan true be
standen af landsnegle på strandskrænter. På selve strandfladen, ja
endog på strandvolde kan navnlig overskylning ved højvande og vel
navnlig stormflod blive katash·ofal for sneglefaunaen. Et par eksemp
ler fra Langeland til belysning af dette forhold skal kort omtales.
I 1933-36 fandtes Helicella caperata almindeligt i høj græsvege
tation syd for Tranekjær Fyr. I september 1 942 lykkedes det kun at
finde enkelte tomme, halvforvitrede skaller. Hele afsnittet med den
græsbevoksede strandvold var vasket væk af særlig kraftigt højvande i
november 1941. Nu var udbedringer med høfder i gang foran fyret.
Ved Keldsnor, syd for fyret, fandtes den 3. oktober 1942 mængder
af døde Cepaea nemaralis bag en høj vold af ral, som her afspærrer
noret fra havet. De døde snegle lå på en smal bræmme af lav, græs
bevokset eng, som strakte sig lidt ud i noret. En svag, rådden lugt hef
tede ved dyrene, som endnu sad så fast i skallen, at det ikke lod sig
gøre at trække dem ud af skallen uden at rive bløddelene itu. Kun tre
levende kunne opdrives mellem flere hundrede. Arealet havde tyde
ligt nok stået under vand fm·nylig, og randområderne var endnu helt
under vand. De fleste af sneglene lå med mundingen opad og fodspid
sen stikkende frem ved navleregionen. Mundingen var fyldt med slim
holdigt vand med talrige luftblærer. Antagelig var sneglene døde ved
drukning. På andre lignende - men mindre engbræmmer - fandtes
endnu enlcelte ligeledes døde eksemplarer, ligesom nogle få snegle
drev rundt på vandet. Under normal højeste vandstand findes her en
smal kant af eng langs grusvolden ned mod norets sydbred, hvor der
er fast strandbred. Et ualmindelig kraftigt højvande, som fandt sted
omkring den 27. september samme år som følge af stærk østenstorm,
har formodentlig isoleret sneglene på den lave eng, hvor de så fandt
druknedøden.
En tak til Naturhistorisk Museum og Japetus Steenstrup-fondet, som har ydet
tilskud til supplerende undersøgelser i efteråret 1942 - og til gymnasielærer S.
Brokmmm og inspektør, dr. phil. G. Mandahl-Barth for tilladelse til at benytte nye,
upublicerede fund.
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The landsnails of the seashore

Along the Danish shores m i n the neighbouring areas most species of the terre
strial molluses may be found. But tluee categories seem to show a more close
connection to this habitat: l) the fmms of a coastal zone (Pomatias elegans, Balea
perversa., Iphigena lineolata, Helicigona la.picida, Euomphalia strigella, and Per
foratella inca.mata.), 2) the amphibian snails from tl1e l ittaral zone (Assi.menia.
graymw and Phytia. myosotis), and 3) the snails living on coastal cliffs and beach
ridges (TruncatelUna. cylindrica. and costulata, Vertigo angustior, P.u.pilla. musco
rum, Vallonia excentria, Helicella caperata, Clausilla bidentata, and Cepaea
nemoralis).
For tl1e last two groups some new records are given - mostly from the isle of
Langeland. From tl1e cliff of Ristinge tl1e distribution of Cepaea nemaralis and
hortensis is shown in a table (p. 1 10).
Members of the group No. 3 sometimes are exposed to dying out on account of
clrowning by high water or cattie grazing. A few examples are mentionecl.

(X 1.5)

Viggo H. Jensen fot.

Fig. 4. Helicel/a. caperata fra Langeland. Øverst : lys form ;
mellem græs. Batofte Strand, 14/7 1933. I midten : højspiret,
monstrøs form - og nederst : mørkere form. På strandvold
uneler træstykker. Barurneskov Strand 8/7 1933.
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Et par svampe fra Århus-skovene
med nøj ere behandling af slørhattene Phlegmacium subfulgens
Orton og Phl. fulmineum (Fr.) Ricken
Af Knud Christensen

(Finsensgade 63, Århus)

Går man en efterårstur i de gamle bøgeskove omkring Århus, kan
man finde mange interessante svampe. Den morsomme Pindsvin
Støvbold, hvis brune pigge aldeles ligner beklædningen af bøgeskå
lene på skovbunden, viser sig jævnligt på samme sted i Marselisborg
Skov. Et par minutters gang derha blev den hvide Støvbold med de
frynsede skæl, Lycoperdon velatu·1n, for første gang iagttaget her
hjemme (arten beskrevet og afbildet af Morten Lange i Friesia, bd. 4,
side 67). Nu har den vist sig flere steder her i skovene, og for et par år
siden præsenterede den sig på en mosgroet stub ! ved sit gamle vokse
sted. Ikke mindst træffer man i skovene sydpå over mange interes
sante arter af slægten Phlegmaci:um., der hører under den gamle slægt
Cortinarius, Slørhat, som i dag er ved at blive opdelt i nye slægter,
der delvis dækker gamle underslægter. Flere af disse smukke slør
hatte er ikke tidligere fundet herhjemme og trænger ofte til en grun
dig undersøgelse. Således vokser den farverige Phlegmacium. ceclre
torum, som den beskrives fra Europa, langs en vej i skoven.
Her skal jeg imidlertid forsøge at beskrive to smukke svampe, som
sikkert ofte bliver forvekslet, når de nu og da viser sig: Phlegm.acimn
su.bfulgens Orton, identisk med vor hjemlige Cor#narius fulgens, og
den interessante Phlegmaciun" fulmineum (Fries). Samtidig vil jeg
gøre rede for nogle af de problemer, der har knyttet sig til dette om
råde. Man må nemlig ikke tro, at videnskaben er nået så langt, at alle
vore svampearter kendes og har et entydigt navn, eller at man kender
alle svampenes simpleste økologi. Måske vil netop denne kendsger
ning drage en eller anden naturven mod svampenes verden. Her kan
den, der maler eller fotograferer, beskriver og mikroskoperer sine
fund, være med til at løfte sløret for et eller andet af de mange uløste
problemer. Svampelitteraturen er ofte vanskelig ; det kan skyldes
mangelfulde eller sammenblandede beskrivelser; men en del af van
skelighederne skyldes dog ofte, at man ikke kender sine svampe til
strækkeligt.
Navnene C01tina:r ius (eller Phlegmacium) fulgens Fr. og fulmineus
Fr. har længe spøget i den mykologiske verden. Det ses tydeligt af de
talrige »sensu«-tilføjelser. Se f. eks. Henrys opstilling i det hanske
tidsskrift Bulletin de la Societe Mycologique de France, Tome LXVII,
1951, p. 249 og følgende, hvor desuden svampenavne som pseudo
fulgens, pseudofulmineus, pamfulm:i neus, ja endog eu.fulmineus taler
fra hver sin krog om de gamle navne.
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Det er vist på tide at blive klar over, hvad C o rtinari us fulgens Fr.
og Cortina:rius fulmineus Fr. er. Sidstnævnte art vil her blive beskre
vet på grundlag af mine tavler og noter, der ligger en del år tilbage.
Cm#narius fulgens Fries, og her opfatter jeg denne nåleskovs
svamp, som den er afbildet på Frieses upublicerede tavle i Stockholm,
har jeg aldrig truffet over. Den er næppe fundet her i landet og kan
ikke være J. E. Langes fu.lgens; heri giver jeg Henry og Orton ret.
Man kunne tro, den var det, for Elias Fries selv betegner i Hymeno
mycetes Europaei, 1874, den gamle engelske tavle Saund. et Sm. t. 12
(som efter min opfattelse afgjort forestiller C . fulgens sensu Lange,
absolut forskellig fra Frieses art), som en fortrinlig illustration af hans
egen fulge·n s (»optime«). Min opfattelse af Frieses svamp bygger jeg
på hans beskrivelser fra 1836 og fremefter sammenholdt med et nøje
studium af Frieses smukke upublicerede fulgens-tavle, som mange
mykologer har ladet sove tornerosesøvn i Stockholm, jvf. dog Kauff
mans noter (The Agaricaceae of Michigan). Denne svamp er gengivet
noget slankere, også mindre tykkødet end Langes, visende bl. a. et
yngre eksemplar med hvælvet hat på 7 cm, stok 81/2 X ca. 2 cm, i knold
4 cm bred ; og et ældre: hat 15 cm, stok også her 81/2 X ca. 2, i knold
3 cm bred, den ældre knold temmelig afrundet; som Langes fulgens
med mere eller mindre smukt gylden hat, som ung noget brunlig; i
overensstemmelse med beskrivelsen med særdeles iøjnefaldende
lange, radiære, smukt orangerøde (eller noget brunlige) fiberstriber
eller (i yngre eksemplar) med kort og but pileformede fiberskæl; som
ung med næsten hvidt, snart blegt svovlgult, i stokhals og navnlig
mod stokrand helt ned i knolden gulgrønligt stribet kød; unge lameller
næsten svovlgule (Se. 319-320), endog grålig gulgrønne (Se. 325, Lge.
i 8. - »Lge. « henviser til J. E. Langes farvetavle i Dansk Bot. Arkiv,
bd. 4, nr . 1 2 ; >>Se. << til Seguy: Code universel des couleurs, 1936);
stok gullig, rigeligt langtrådet cortina. Inge1strom angiver sporerne
for C. fulgens Fries til ca. 12 X 7 �t (Svampflora, 1940).
Idet j eg nu giver en beskrivelse for danske læsere af Langes C o tti
n arius fulgens, som altså skal hedde Phlegmaciu-m. subfulgens, og af
den ejendommelige Phl. fulmineum, må jeg give et par bemærkninger.
Disse to svampe har jeg beskrevet i dr. Meinhard Mosers nye Phleg
m.aciwm.-arbejde i Die Pilze Mitteleuropas, der skal udkomme 1960,
og hvor mine farvetavler findes. Da jeg under mit arbejde efter at
have adskilt fulgens sensu Lange fra såvel Frieses tavlesvamp som fra
PhlegmaC'ium. fulm:ineum. fremkom med et nyt navn for Langes svamp,
meddelte dr. Moser mig, at englænderen dr. Orton allerede havde et
nyt navn for C01tinarius fulgens sensu Lange undervejs, idet dr.
Moser havde set manuskriptet, der snart skulle publiceres. Derfor
måtte jeg lade min svamp anbringe under Ortons .navn som her, idet
idenditeten, selv om Ortons beskrivelse endnu ikke er nået frem, ikke
kan slå fejl, da dr. Moser kender begge vore manuskripter. Mine kom
mentarer til de gamle engelske arbejder såvel som det øvrige er jeg
alene ansvarlig for.
·
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Phlegmacium subfulgens Orton, 1960
C o1tinarius fulgens Fr. sensu Lange nec Fries)

H a t hvælvet, siden affladet med nedtrykt midte, til sidst under
tiden opbrættet-svejfet, 6-15 cm, i fugtig tilstand slimet-klæbrig, som
tør svagt skinnende eller næsten mat, guldgul (Se. 211, Lge. b 5),
o r a n g e g u l (Se. 196) eller mere eller mindre orange-rødbrun
(Lge. k 7), oftest med horngullig (Se. 244) eller livlig okkerfarvet rand
(Lge. k 3), glat, uden skæl eller med sparsomme rødbrunlige indtil
U 2 mm brede, lidet iøjnefaldende velumskæl eller prikker omkring
midten, med meget svage, en smule mørkere farvede, men ofte knap
synlige indvoksede småfibre. I randen undertiden hist og her rødlig
plettet. Hathud afrivelig i strimler. - L a m e 1 1 e r kromgullige (Se.
244) til guld-okkerfarvede (Se. 213), snart okkmhunlige (Lge. k 5)
til sidst rustfarvede (Lge. g l), udbugtet-tilvoksede eller tandformet
tilheftede til næsten udrandede, tætte eller sammentrængte, især mod
stokhalsen, tynde, 5-8 mm brede, rand jævn eller næsten jævn. S t o k kort, næsten cylinderformet til knolden, massiv, foroven først
ofte hvidlig, forøvrigt gullig til lyst okkerfarvet, ved gnidning orange
farvet, undertiden rødligt anløbende, for oven fint prikket-fnugget,
fint stribet, omkring midten behængt med et snart kastanjebrunligt
bestøvet, middelkraftigt udviklet spindelvævsagtigt slør. K n o l d
stor, bredrandet, temmelig flad eller ofte mere eller mindre stumpt
hjerteformet tilspidset til afrundet, findes fast f o r b u n d e t m e d
g r æ s r ø d d e r , for neden gullig og hvid, for oven lys okkerfarvet,
ofte, i hvert fald ved gnidning, mere eller mindre orange til brunrødt
plettet. Knoldrand ofte med kort velumhinde. - K ø d tykt, i stok
svagt okkergulligt (Lge. k 4), også lyst okkerfarvet (næsten Lge. b 6),
rødligt okkerfarvet eller blegt okkerfarvet (Lge. b 7), i hat blegt okker
farvet eller gulligt, i knoldbasis oftest gulligt kødfarvet (Lge. e 8),
i stoktværsnit orange-æggegult til okkerbrunligt (Se. 21 1-247). Lugt
svag, smag mild. - S t ø v s og lamelexsiccats gennemsnitsfarve om
kring Lge. j 4. - Kemiske reaktioner næppe af større betydning for
adskillelse fra ful?ninewn, henvises for begge svampe til Die Pilze
Mitteleuropas . - S p o r e r 9-1 1 X 5-6 p, n o g e t c i t r on f o r
m e d e , dvs. modsat apiculus ofte længere eller kortere udtrukket som
enden af en citron, undertiden meget udpræget, fra ventralsiden ofte
helt pæreformede, men ret varierende med overgang i den mandel
formede type, i almindelig Forstønelse tydeligt kornet vortede, smukt
gyldne, med grove, men på overfladen mindre skarpt farveafgræn
sede vo1ter, under imm.-linsen i KOH med overvejende grove, uregel
mæssige ujævnheder. Lamelrand fertil, med 8-91/2 �l brede, 4-sporede
basiclier med ca. 3 p lange sterigmer, fremragende omkring lO p, ofte
med 4 p brede, 14-22 11 fremragende cylinderformede sterile rand
celler. Riis Skov og Marselisborg Skov, ofte få sammen på græs under
bøg eller noget åbent græsklædt sted nær bøg og lærk, sept.-okt.
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Fig. l . P hl. subfulgells, X 0,9. Sporer i KOH, tegnet X 1800 (Leitz, E. Oel . l / 1 2,
skulptur med okul. 3 og l, gengivet større). a. knold med græsrødder.
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Adskilles fra Phl. fulminewnt ved sporernes form og overflade, den
livligere, højst svagt skællede hat, knoldformen og de økologiske
forhold.
Denne svamp er den forholdsvis småsporede Cortinarius fulgens efter gammel
engelsk tmdition. Ligesom J. E. Lange henviser jeg Cooke, III. pl. 716 hertil.
(Hat- og stokfarve forb·inlig, lameller gengivet for lyse og fjerne). Fl. Agar. Danica,
pl. 83 D, viser også sporeformen og den uskællede hat tydeligt. - Navnet Agaricus
fulgens, for at bmge det gamle fællesnavn for bladhattene, har en lang historie
bag sig. Elias Fries præsenterer i Syst. Myc. 1821, p. 216, besynderligt nok under
Agaricus hivelus som en »underart« betegnet med det græske bogstav beta:
»A. fulgens, pileo aureo-nitido, bulbo marginato. Pers. Syn. p. 294.« Selv i fm·bin
clelse med Persoons egen beskrivelse, der forøvrigt henviser til A. sericeus (elvs.
Phlegmacium fulmi:nemn), finder man næppe holdepunkt for at henføre Langes
fulgens til derme skinnende svamp. Hvis man fortolkningsmæssigt ville, måtte
senere arbejder have umuliggjort navnet fulgells som forvirrende. - For fuldstæn
clighecls skyld må bemærkes, at inden Fries giver en nøjere fulg ens-beskrivelse
(Epicr. Syst. Myc. 1836, p. 267), som han nu vil knytte til Alb. et Schw., har alle
rede Secretan, Myc. Suisse, 1833, p. 202, givet en beskrivelse, men med besyn
derlig ung lamelfarve >>gris rougeåtre«, som kan mistænkes for en fremmed tilsæt
ning påvirket af Schaffers A. ser iceus tav l e , hvortil han forøvrigt henviser sin
svamp.
-

Phl. fulminewn (Fr.) Ricken

H a t hvælvet, senere mere eller mindre affladet, 5-121/2 cm bred,
som fugtig klæbrig-slimet, i åbningsstadiet undertiden også med slim
dråber i randen, som tør oftest svagt skinnende, r u s t f a r v e t (Lge.
g l), okker-rustfarvet (Lge. k 5) eller under indflydelse af skællene
med kastanjebrun midte, til sidst næsten overalt temmelig ensfarvet
kastanjebrun (Lge. h 1 ) . Rand først kromgullig (Se. 244), indefter
gående over i mere eller mindre livlig rust-okker (Se. 246, Lge. k 5),
også omkring midten undertiden kromgullig under tilklæbede blade,
mere eller mindre kraftigt s k æ I l e t eller prikket omkring midten
eller indtil omkring 5 mm fra randen oven på den lysere grund af ofte
knap l (til omkring 3) mm brede rustbrune, kastanjebrune eller mør
kebrune spredte velumskæl, der undertiden er bredest i koncentrisk
forløb. Hat noget indvokset-trådet, Rand indrullet, randsøm ca. l mm.
- L a m e I l e r i begyndelsen lyst kromokkerfarvede (Se. 259-260)
eller okkergullige (ca. Lge. b 6), snart ofte olivenokkerfarvede (lige
som hos Konr. et Maubl. le. pl. 120, for oven, t. h.), til sidst kastanje
brune (Lge. h 1 ) , udbugtet tilheftede, udrandede eller afrundet til
heftede, tætte eller sammentrængte, randen jævn, bredde 5-10 mm. 
S t o k indtil knolden, der hyppigt overstiger den halve længde, oftest
kort eller meget kort, omtrent cylindrisk, massiv, i begyndelsen lige
til knolden næsten hvid, senere gullig til kromokkerfarvet, særlig hen
mod knolden, til sidst ofte rustbrunlig stribet eller overvejende rust
brunlig med lysere stokhals ; fra omkring midten til knolden med
temmelig sparsomme spindelvævsagtige cortinatråde, ofte forbundne
med tilklæbede skælformede mørkebrune velumflige på knoldranden.
Knold ofte stor eller meget stor, bredrandet, først hvid, svovlgult eller
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Fig. 2. Phl. fulmilieu m, X 0,9. Sporer tegnet X 1800 (Leitz, E. Oel. 1 / 1 2, skulp tur
med okul. 3 og l, gengivet større), omtrent ens både med og uden 2 °/o KOR,
li gnende med stærkt torobj ektiv.

citrongult plettet, senere også mere eller mindre brunlig; som også
den øvrige stok undertiden stedvis med rødlig anelse, forneden under
tiden afrundet eller stumpt tilspidset, men ofte - i det mindste på
blød bund - aldeles tilspidset eller med særdeles veludviklet p æ l e 119

!" i l( .

3. Ph/. flllmillelllll,

..< 0,9.

a.

p i nd med gult mycel i u l l l .

r o d s a g t i g forlængelse, der forneden består af svampevæv og
jordpartikler, til tider med blot snortyk forlængelse, undertiden for
bundet med træstumper (bøgeskåle eller småpinde), som beklædes
120

mere eller mindre af svovl-kromgult undertiden smalt hvidrandet,
hudagtigt mycelium. Knolden for oven først forbundet med den unge
hatrand ved en tynd, først hvid, senere kromgullig velumhinde, som
i begyndelsen ofte er klæbrig af nedløbet slim. Cortina næsten hvidt
til svovlgulligt. - K ø d tykt, i stokken svovlgult eller citrongult (Lge.
1 2, l 3), sjældnere lyst okker-kromgult, i knolden ofte ligeså, sjældnere
her grønlig citronfarvet, hatkød oftest lysere bleggulligt, blegokker
farvet, i ung knold og hat også temmelig blegt kød med tydeligt gulere
rand; kødet, i hvert fald i hatten, undertiden med svag rødlig eller
okkerrødlig tone. Næsten lugtløs, mild. - S t ø v . meget mørkebrunt
(ca. Lge. g 8), lamelexsiccats gennemsnitsfarve lignende. - S p o r e r
(81/2-)9-10 (meget sjældent 1 1) X 5-6 �t, m a n d e l f o r m e d e ,
(meget hyppigt med tilnærmelse til den ellipsoidiske type, derimod
ikke med tydeligt udviklet, højst nu og da svagt antydet, citronagtig
udtrækning modsat apiculus, ofte fra ventralsiden etc. med >>oval« til
ægformet konturlinie), lavt og ret fint vortede, oftest gullige ved alm.
forstørrelse, med mørkere uregelmæssige ujævnheder, også tydeligt
erkendelige på sporens overflade uden imm.-linse og KOH.
I flok, navnlig på fugtig grund under bøg. Syd for Århus. Efter
nogle linier i Poul Larsens efterladte dagbog, hvilke F. H. Møller ven
ligst har afskrevet til mig, kan den gamle Århus-mykolog netop have
stået ved samme voksested som jeg: »på sumpet grund blandt bøge
løv. Mellem Silistria og Varna 28/9, 191 8 . «
Tilbøjelighed til tydelig pælerodsagtig knold e r bemærkelsesvær
dig for denne træsaprofyt eller humussvamp, de mandelformede fi
nere vortede sporer og den mere brunlige, hyppigt tydeligt skællede
hat i modsætning til subfulgens ligeså. En gang fundet med talrige,
indtil 1/2 mm brede sodbrune tråde forbundet med bøgeskåle og
svampens knold (se figuren), hvilket jeg har tydet som rhizomorfer.
De1me svamp er beskrevet af E. Fries fra 1836(--38) i Epicr. Syst. Myc., p. 267,
og særlig godt i Monographia Cortinariorum Sueciae (som i Mon. Hym. Suec.),
først tilknyttet Cortinadus fulgens som en »underart«, fra 1874 (Hym. Eur.) som
selvstændig art, af Ricken (Die Blatterpilze, 1915) anbragt under Phlegmacium.
Schaffers tavle af Agariclls sericeus (le. Fung., t. 24, 1770) henregner også jeg her
til, skønt kødfarven indadtil gengives hvid, hvad senere forfattere ofte har hæftet
sig stærkt ved (Fries dog ikke i Monogr.). Frieses upublicerede flllmineus tavle i
Stockholm, der er påtegnet »E. Fries direx«, men ikke »et appr.« illustrerer ikke
godt hans beskrivelse (manglende hatskæl). Ovennævnte Agariclls fulgens Pers.
(1801), som Fries i Syst. Myc. 1821, p. 216, låner stof fra, kan ikke med rette (Pileo
aureo . . . locis apertis), selv om Persoon ved litteraturhenvisning vil knytte sin
svamp til Agarictts sericeus Schff., skubbe det gode navn fulminelis Fries ud og
skabe forvining i begreberne. Sporebilledet hos Cooke pl . 717 viser ikke spore
typen af Phl. flllminellm, mC;n kan forestille sporerne af Ph/. subfulgens. Konrad
Maublanc (le. sel. fung., pl. 120) giver en udmærket tavle og beskrivelse af Frieses
svamp, bl. a. sporebeskrivelsen ( . . . ellipsoides - ovoi'des - en amande, finement
mais nettement verruqueuses . . . ). Trods den noget specielle, af mig kun delvis
iagttagne kødfarve, henfører jeg ligeledes Rickens Phlegmacillm fulminelim l. c.,
p. 135 med tavle 38, fig. 3, til denne art, ligeså Bresadola le. Myc., Tab. 621.
-
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Aricia allous Hb. ssp. vandalica
A.J•iciø-studier 3

nov.

Af Svend Kaaber
(Fr. Bajersgade 6, Horsens)
og Ove Hoegh-Guldberg
(Gjedved)
( Meddelelse frn Naturh ist orisk Museum, Årbns)

Som omtalt i Svend Kaabers artikel i » Flora og Fauna<<, sidste hæfte
1 960, er blåfuglen Aricia allous Hb. nu påvist som fast beboer i Dan
mark, idet de 1 00 eksemplarer, der blev taget i begyndelsen af juli
1 960 - og som ganske svarer til Emil Frandsens 7 stykker fra 1944
efter genitalbygningen og efter forbenselementernes indbyrdes stør
relsesforhold må henregnes hertil. De er af type meget ensartede.
De adskiller sig imidlertid i størrelse, i øvrige habitus og i biotop
afgørende ha både A. allous allous Hb. og A. allous inhonom Jach.
Allous allous er på størrelse med agestis; den er anderledes tegnet
på undersiden, og den lever i bjergegne. Allous inhonora er nok lidt
større end allous allous, men ligeledes anderledes end vore dyr i un
dersidetegning; der er to detailler, som de respektive forfattere lægger
vægt på som karakteristiske for inhonora: Qbraztsov anfører i 1 935,
at en linie trukket gennem bagvingernes første og anden submedian
plet rammer femte-sjette submedianplet. Og Krzywicki anfører i
1 959, at forvingernes submedianplet nr. l er rykket stærkt ind imod
roden. Ingen af disse forhold passer på vore dyr, idet der er stor va
riation, hvad det første angår, og forvingesubmedianpletten indtager
samme stilling som hos A. agestis.
Man ville heller ikke med rimelighed kunne vente overensstem
melse, slet ikke med den fjerne bjergart allous allous, men ej heller
men den os vel nok noget nærmere allous inhonom. Der er jo her tale
om en cline, og den må ikke opfattes som en ret linie, hvor dyrene
umærkeligt varierer fra sydvest til nordøst; også ud til siderne sker der
variation, og der er derfor intet mærkeligt i at finde store afvigelser
hos en stærkt isoleret form.
Dette så meget mere, som Vendsysseldyrene ved deres biotop skil
ler sig afgørende ud fra de to andre former. Allous er i Mellemeuropa
og i Norge knyttet til bjergområderne; inhonom lever ganske vist i
lavlandet, men begge former foretrækker fastlandsklima.
I Jylland er findestedet den grå klit, der i kraft af sit mikroklima
byder sine arter særlige økologiske vilkår.
U den tvivl er den jyske form da også økologisk betinget i lighed
med vore to ugler Hadena sordida ab. engelha:1ti Duurloo og Oligia
Uterosa ab. onych:ina H. S. og den i Hollands klitter optrædende blå
fugl Maculinea alcon arenaria Lpk. (som i denne sin klitform lige
ledes bliver mørkere på oversiden, som regel lysere på undersiden og
får reducerede øjepletter - ganske ligesom Vendsysseldyrene).
-
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For de to uglearters vedkommende er der til stadighed kontakt
muligheder til den normale form i landet bagved klitterne; derfor op
fattes engelharti og onychina kun som former af hovedarten, ikke som
særlige undera1ter.
Maculinea alcon arenaria er derimod ikke i kontakt med, men geo
grafisk isoleret, fra hovedformen, og den regnes nu som en underart.
Aric-ia agestis går i Holland ud i klitterne, men forandres ikke der
ved; i Sverige gør det samme sig gældende på Sandhammaren, i hvis
klitterrain både agestis og allous flyver uden at afvige fra hoved
formerne.
Blåfuglene synes således at skulle være isolerede for at udvikle en
særform, og det er Vendsysselpopulationen da også.
Vi må opfatte allous i Vendsyssel som en sandsynligvis overordent
lig gammel forekomst, hvor arten i sin isolation og på grund af de
økologiske betingelser har nået at fjerne sig meget stærkt fra sin
oprindelige stamform, så langt, at det måske kunne forsvares at op
stille Vendsysseldyrene som en særlig art.
Men vi mener, at der hertil kræves ikke alene et større materiale,
men først og fremmest krydsningsforsøg mellem de h·e former. Des
uden vil der kunne gøres betydningsfulde forsøg med klækninger af
æg fra Vendsyssel på østjysk jord, og larverne fodret med enten Blod
rød Storkenæb eller med Hejrenæb. Endelig vil det være af værdi at
få iagttaget de hidtil hos allous ubeskrevne æg, larver og pupper,
sammenlignet med agestis'. Sådanne forsøg er forberedt.
Derimod føler vi os berettiget til at foreslå Vendsysseldyrene op
stillet som ny underart, som vi efter findestedet vil benævne subsp.
Vandalica nov. (Vendsyssel
Vandalia).
=

Beskrivelse af typen

Den karakteriseres således : (Farvetavlens B l , D l , Cl og El).
Vinge fang :
o 28-31 mm. <il 28-32 mm.
-

Oversiden :
Grundfarve: Smuk silkeglans, kraftig strukturfarve fra rødt over grønt
til violet.
o sortebrun til næsten sort, hvorved forvingens midtplet forsvinder.
<il en smule lysere end o .
Omngeplette1· p å forvingen: hos o oftest ingen, hos <il ofte to til fire
svage pletter.
Orangepletter på bagvingen: hos begge køn fire mindre pletter, noget
kraftigere hos <il end hos o .
Hvid stmgbegrænsning på bagvingen uden for de sorte randpletter,
resp. orangepletter, mest udpræget hos <il .
Forvingens forkant fra basis til spids kraftig hvid.
Frynserne meget brede og hvide i deres virkning; de er ofte lidt m ø r
kere i den indre halvdel og svagt mørktavlede ud for ribberne.
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Fig. l .
Pletmønster hos A . agestis.
l . Basal- el. rodpletter (rottigon).
2. Celle el. midtplet (diskflack).
3. Submedian- el. diskalpletter
(bågtigon).
4. Subterrninalpletter
(kantmånar).
x. Orangepletter eller -båncl.
5. Terminalpletter
(kantpunktar) .

Undersiden
Gnmdfarve: o sandgrå med gulligt anstrøg og blå rodbestøvning.
<i? grå med brunligt anstrøg. Forvingen mørkere end bagvingen, hos
<i? ofte sortegrå.
Øjepletterne s01n helhed stærkt reducerede både i antal og i størrelse,
og med stærk reduktion i kernebesætningen, særligt udtalt i bagvin
gens sttbmedian- og basalpletter.
Farvingens midtplet langoval, altid tilstede, altid med kraftig, sort
kerne.
Bagvingens midtplet hvid og stor, trukket ud i en snip mod sømmen,
med svag, lysebmn, aldrig sort, ke·m e.
Subterminal- og terminalpletter svage på begge vingepar; terminal
pletter kan mangle, hvorved sømfeltet bliver bredt, hvidt.
Orangebåndet af lys orangefarve, lidt mørkere hos <i?, på forvingen
altid opløst i enkeltpletter, den forreste af og til lille, sortegrå.
Kilen bred og hvid, når oftest ikke cellen. Hos o udsletter den oftest
både fjerde og femte submedianplet, hos <i? ofte begge, ofte kun
den ene.
Frynserne hvide, ofte lidt mørkere udad, svagt formørkede ved rib
berne.
F ø l eh o r n
o har 34-33 led.
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T A V L E F O R KLAR I N G

B l og Dl
Cl og E l
B2
C2
BS
es

A4
B4
C4
AS og FS
BS
D2
DS
D4
E2
ES
E4
ES
F4
CS og DS
Al
A2
AS
Fl
F2
F'S

Aricia allous Hb. ssp. vandalica nov. HOLOTYPE

do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Aricia allous Hb.

o

S?
o

S?
S?
o

S?
S?
o
o
o
o

S?

S?
o

S?
o

ALLOTYPE
med orangepletter på forvinger
med udvidede orangepletter
med reducerede orangepletter på bagvinger
med reducerede orangepletter på bagvinger, ingen på forvinger
f. pan-albisignata nov. PARATYPE
helt uden orangepletter, men tydelig hvid stregbegrænsning
uden hvid stregbegrænsning på bagvinger
f. nigrescens nov. PARATYPE
f. albicostalis nov. PARATYPE
med særlig mørk underside
f. polycuneata nov. PARATYPE
med ringe reduktion
med særlig mørk underside
med stor reduktion
med stor reduktion
f. angiocuneata nov. PARATYPE
forvingeundersiden næsten uden terminalpletter

Aricia agestis Schiff. o

do.
do.
do.
do.
do.

Tornby Strand
Tværsted Strand
-

Tornby Strand
-

-

Tværsted Strand
Tornby Strand
-

-

Tværsted Strand
-

-

Tornby Strand
-

Tværsted Strand
Tornby Strand
Hammeren
Galgebakken

S?

o f. semiallous Harrison

o

Ry Sønderskov
Galgebakken

o med reduceret pletværdi

Helgenæs

S? f. Iuxurians Courvoisier

-

l l . 7. 60
l l . 7. 60
12. 7. 60
12. 7. 60
12. 7. 60
1 1 . 7. 60
l l . 7. 60
l l . 7. 60
ll. 7. 60
12. 7. 60
1 1 . 7. 60
l l . 7. 60
12. 7. 60
12. 7. 60
l l . 7. 60
ll. 7. 60
ll. 7. 60
12. 7. 60
6. 7. 60
22. 7. 60
16. 8. S6
16. 8. S6
26. S. 60
10. 8. S6
26. 6. SS
27. 8. S8

GDJ
GDJ
GDJ
OHG
OHG
GDJ
GDJ
SvK
SvK
SvK
OHG
OHG
SvK
GDJ
OHG
OHG
SvK
GDJ
ENE
GDJ
SvK
SvK
SvK
SvK
SvK
OHG

For b e n
Hos o er tarsus lidt kortere end tibia (undertiden af samme længde).
Hos <i er tarsus noget længere end tibia (ca. 1 ,2 : l), og l. tarsalled
halvdelen af tarsus .
=

Variationsbredde

Variationsbredden for de enkelte elementer er stor. Den fremgår af
nedenstående skematiske oversigt.
Vingefanget
mm

27

28

29

30

31

2

15

25

20

7

4

11

7

5

32

4

gennemsn.

29,2 mm

gennemSIL

29,8 mm

Oversidens orangeplet ter
(et tal i parentes betyder S\·age pletter)

'�

6

Forvingen

Bagvingen

{
{

eJ

3

2

o

2

1 (6)

59

3 (4)

1 (8)

11

9

4

eJ

40

1 5 (3)

4 (2)

(1)

18

6

1 (1)

(1)

9

4

4

Bagvingeoversiden
Hvid s tregformet begrænsning uden for o rangepletterne
tydeligt

svagere

mangler

30

15

24

22

6

3

U n d e r s i d e n s r ed u kt i o n s t en d en s
Ved undersøgelsen har det vist sig praktisk at skaffe et udh·yk for
reduktionens grad, og et sådant har vi skabt i »pletværdien « , der ud
trykker øjepletternes antal og udvikling på for- og bagvinge. Det
dannes af summen af samtlige basal-, celle- og submedianpletter, plus
summen af deres eventuelle kerner. Ved fuld besætning fås : Forvinge:
l + l; 7 + 7 (den nederste dobbelte submedianplet tælles som en) ;
bagvinge: 3 + 3 ; l + l ; 7 + 7 (hvis den næstnederste er dobbelt,
tælles den som en). lait 38.
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Pletværdien hos vanclalica varierer fra 16 til 33 mod en variation
hos danske A. agestis på 30 til 38.( Gennemsnitligt 25 mod 36). Allous
svarer til agestis.
De enkelte undersidepletters forhold ses nedenfor :
F o rv i n g en s s u bm e d i a n p l e tter

l

Q

l

4

l 23 l

4

l

l

l

l

l

l 22 l

3

3

l

l

3

l

B agvingens basalpletter
3
12
8

Q

Antal pletter

2

34

9

Antal kerner

3

o

o

2

18

5

10

12

2

7

33
7

18

8

12

5

B agvingens submedianpletter

B a g v i n g e n s m i d t p l e t. K e r n e n s f a r v e
Kernen lysebrun
tydelig

svag

2

61

6

24

6

Q
K i l e n s f o r h o l d t i l 4' o g 5' s u b
Kilen udsletter

Q

126

Kernen hvid

hiide 4' og

5'

m

edi

a

nplet

enten 4' eller 5'

40

19

11

1

3

l hverken

l
l

4' eller 5'

10
7

l

o

Særlige former

Hos en hidtil ubeskrevet art, resp. underart, med så stor variabilitet
som ovenstående beskrivelser viser, vil det kunne diskuteres, hvor
mange afvigende former, der bør opstilles. I vort materiale lader sig
beskrive et antal former analoge med de former, der i tidens løb er
beskrevet under A. agestis. Her har vi blandt andet: f. vedra.e Harri
son (mange submedianpletter mangler, særlig på bagvingen), f. pm·vi
pu.ncta Tutt (submedianpletterne små), f. albisignata Tutt (hvide stre
ger langs bagvingesømmen udfor orangepletterne på oversiden, særlig
hos <(), f. albicans Aurivillius (hvidlig underside) og f. semiallous Har
rison (oversidens orangepletter reduceret, på forvingen evt. helt for
svundet).
Som det fremgår af typebeskrivelsen ovenfor, er alle disse karakter
træk typiske for ssp. vandalica., mens de er afvigelser hos agestis.
Af øvrige A. agestis-former findes i vort vandaliea-materiale tre <(<(
(33, 36, 44) (Tallene og bogstaverne i parentes henviser til de enkelte
individer i materialet) med svag, hvid begrænsning af forvingeover
sidens midtplet (svarende til agestis f. snelleni ter Haar) og l o (Sk.
H.) og l <( (14) med manglende terminalpletter på forvingen (sv. til
agestis f. albalimbata Lpk.).
Lycaenidernes variation, der takket være pleb11ønstret er så let at
beskrive, kunne give - og har givet - anledning til opstilling af et
uoverskueligt antal former, selvom man blot ville tage yderpunkterne
i variationskurverne. Dette ville være urimeligt; kun nyoptrædende
elementer eller virkelig betydelig afvigelse fra det almindelige varia
tionsområde berettiger opstilling af særlige former. U d fra sådanne
betragtninger vil vi da opstille:
l) f. <( nigrescens nov. (61). Oversiden næsten sort, med svage spor
af orange bestøvning. Frynserne kraftigt formørkede, særlig på forvin
gen. Undersiden sortgrå, bagvingens kile udvidet, kernerne fremtræ
dende i plettegningen (farvetavlen A5 og F5).
2) f. albicostalis nov. ( o o 7, 8, 16; <(<( 55, 59). Forvingeoversidens
ribber hvide udad-fortil. (Farvetavlens B5. )
3) f. <( pan-albisignata nov. (36). Hvide streger inden for sømmen på
oversiden, ikke blot på bagvingen, men o g s å p å f o r v i n g e n .
(Farvetavlens A4. )
4) f . o polycuneata nov. (35, 83). P å bagvingeundersiden persiste
rer af submedianpletterne kun nr . l, 6 og 7, som alle er meget svage.
Subterminalpletterne forsvundet. Orangebåndets indad hvide be
grænsning er forlænget indefter mod cellen som flere større og mindre
kiler. (Farvetavlens D3 . )
5 ) f . <( angiocu.neata nov. ( 48). Kilen meget lang, spids o g snæver,
så den ikke påvirker 4. og 5. submedianplet. (Farvetavlens E5.)
Vi har i navnevalget søgt at følge Lempkes standardbenævnelser,
og benævnelsen af de enkelte pletter i mønstret - jvf. fig. l - er også
efter Lempke.
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Biotop

Denne nye allous-form synes at være knyttet til Gemnium san
guineum, Blodrød Storkenæb, hvorfor udbredelsen af den i Nordjyl
land må formodes at følge denne plante, der mange steder i klitterne
mod nord optræder som biotopens karakterplante, mens den længere
mod syd er langt mere sparsom.
Det må være en vigtig arbejdsopgave at få klarlagt vandaliea's ud
bredelsesområde, der sandsynligvis er ret stort langs vestkysten af
Jylland (det kan her nævnes, at Gunnar Dam Jeppesen har set eksem
plarer, ganske lignende vandalica, under et besøg ved Bulbjerg i juli
1954). Også udbredelsen ind i landet bagved, hvor foderplanten ofte
findes, bør undersøges.
Alle på farvetavlen afbildede eksemplarer (og dermed alle typer) er sammen
med en del andet materiale overdraget Naturhistorisk Museum i Århus, ligesom vi
har overladt typisk materiale til Zoologisk Museum i København.
Vi takker dr. Henry Beuret, Basel, køpman Nils Burrau, Lund, biskop, dr. theol.
Skat Hoffmeyer, Århus, disponent Arvid Harke, Lund, lærer Sigfred Knudsen,
Århus, ingeniør Magne Opheim, Oslo, og professor, dr. phil. H. M. Thamdrup,
Århus, for megen hjælp og støtte ved dette arbejde.
Zusammenfassung

In den Diinen Nordwestjutlands komrnt eine isolierte Population von Aricia
allotiS Hb. vor, an Geranium sangui.neum L. gebunden. Sie weicht von den bis
herigen genannten allotls-Rassen durch ihre Unterseite ab, die markierte Reduk
tion des Fleckenzahles und der Ausdehnung von den schwarzen Flecken zeigt.
Dieser eigenartige Lokalform wird subsp. vandalica nov. benannt. Der Form ist
gewiss, wie die nederlandsche Diinenrasse Maculinea alcon arenaria Lpk., iikolo
gisch bedingt und zeigt durch seine Fleckenreduktion und melanistische Tendenz
der V\Teibchen mit dieser Rasse Analogie.
Fiinf Formen, albicostaUs f. nov., pan-albisignata <j?-I. nov., nigrescens <j?-f. nov.,
polycuneata o -f. nov. und angiocuneata <j?-f. nov. sind auch beschreiben.
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