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Forbløffende mange meddelelser 
om fund af nye arter for Danmark 
indløber i disse år. Alene i dette 
hæfte af »Flora og Fauna« om
tales førstefundene af to sommer
fuglearter, to billearter, en guld
smedeart og en fiskeart. Det drejer 
sig vel i nogle tilfælde om arteT, 
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men i andre tilfælde må det gan
ske sikkert være nyindvanchede 
(eller nyindslæbte) arter, hvis til
stedeværelse her i landet må be
tragtes med den største interesse. 
Man har nemlig villet sætte den 
tiltagende nyindvandring i forbin
delse med den klimaændring, der 
foregår for tiden. Det er dog for 
tidligt at sige noget afgørende om 
årsagsforholdene. Først må der til
vejebringes et meget stort mate
riale, der kan belyse bl. a. indvan
dringsveje og -måder samt den 
hastighed, hvormed arten spredes 
her i landet. Et særdeles lærerigt 
eksempel på, hvad man gerne vil 
vide, findes i Alfred Hansens og 
Anfred Pedersens artikel om vore 
to Galinsoga-arter, der indleeleJ 
hæftet. - Lignende undersøgelser 
også over dyrearter vil være meget 
værdifulde. E. N .  

Bøger, der ønskes anmeldt i Flom og 
Fauna, og manuskripter til artikler, der 
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formelle udformning samt andre oplys
ninger af interesse for forfatterne findes 
på 3. omslagsside. 

Annoncer kan, forsåvidt der er plads, op
tages på 3.  og 4.  omslagsside til en pris 
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Noter om dansk flora og vegetation 18-21 

Af Alfred Hansen 
(Botanisk Museum, København) 

og Anfred Pedersen 
(Vordingborg) 

With nn English Summary 

18. Vore to Galinsoga·arter 

Galinsoga parviflm·a Cav., Håret Kortstråle 

Ca.linsaga parviflora har hjemme i Andesbjergene i det nordvestlige 
Sydamerika, særlig i Peru, herfra sydpå til Chile og nordpå til Mexico. 
Den fandtes på dyrket jord ved europæernes ankomst. 

Den blev dyrket 1785-94 i de botaniske haver i Paris og Madrid og blev beskre
vet herfra. Frø sendtes til tyske botaniske haver (Berlin 1800), der videresendte frø 
til interesserede botanikere, hvis private haver da blev spredningscentre for de 
første forekomster i Europa: Bremen 1798 (Natho 1958), Østpreussen og Pommern 
1807, Poznan i Polen 1807, Berlin 1812. Herfra trængte planten sig erobrende frem 
i de mere sandede områder af Mellemtyskland og Polen, især vestover, men også 
mod syd. Kort hos Majdecka-Zdziarska (1929) viser således den voksende udbi·e
delse i Polen med 78 fund i 1900 og 165 fund i 1926. En indslæbt forekomst til 
Karlsruhe i 1805 blev indledningen til en stærk fremb·ængen i Rhinsletten og Syd
tyskland. Også mange nordtyske forekomster må antages at hidrøre fra indslæb
ning til de store havnebyer (Kiel 1825, Hamburg 1830). Dens eksplosive spredrting 
som ukrudtsplante til kartoffelmarker, haver og gartnerier i Tyskland medførte 
snart bekæmpelsespligt under politiets tilsyn (Miiller 1914), og efter lov af 1943 
har landmænd og gartnere stadig pligt til at udrydde den. 

Førstefund i Europa : Lithauen 1807, Estland 1810, Østrig 1820, Belgien 1827, 
Italien 1844 (siden især bredt sig på Posletten), Holland 1850, Schweiz 1854, 
Tjekkoslovakiet og Ungarn 1856, England 1861, Rumænien 1866, Jugoslavien 
1870, Rusland 1894 (nu især Vestrusland, Ukraine og Kaukasien, Komarov 1959), 
Bulgarien og Grækenland 1915, Portugal (1900-t). 

Førstefund i Danmark er fra 1870, i Norge fra 1880, i Sverige fra 1882, i Fin
land muligvis først fra 1900-t. Fra Frankrig omtales første fund først så sent som i 
1914:"Den tyske betegnelse »Franzosenkraut« kan altså ikke hidrøre fra, at den 
har bredt sig fra Frankrig, men kan skyldes, at dens frø oprindeligt kom fra den 
botaniske have i Paris, snarere dog den omstændighed, at planten i Tyskland 
begyndte at vinde indpas under Napoleonskrigene. Fra Spanien er planten ikke 
angivet. I England blev den fundet undsluppet fra Kew Gardens i London i 1863, 
men siden også havneindslæbt i Sydengland, ved Cm·diff og ved LiverpooL Med 
kort viser Lacey (1957) den stigende udbredelse fra 1908 (42 fund) til 1939 (113 
fund) og 1955 (218 fund). 

Førstefund uden for Europa:  New York 1836, NV- Indien 1840, Arabien 1851, 
Ostindien og Australien 1873, Chicago 1882, New Zealand 1904, Sydafrika 1927, 
Ætiopien 1929, Hawaii 1938, Cameroun 1949, Canaela (u. å.), Japan (u. å .) ,  Fjern
østen i Sovjetunionen (u. å). Det ses heraf, at GaUnsoga pa·rvi.flora nu har nået 
kosmopolitisk udbredelse. 

De første fund i Danmark kan skyldes spredning og uddeling af frø 
fra Botanisk Have i København. Planten fandtes således 1879 ved 
Holbergsgade (Fr. Svendsen), hvor nu Den Kgl. Mønt ligger, og hvor 
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Fig. l. Gali.nsoga paroiflora 
e før 1900 (before 1900) 
0 1900-1919 
o 1920-1929 

Fig. 2. Gali.nsoga paroiflora. 1939. 

den gamle have lå fra 1778 til 187 4. Den var ganske vist forinden ind
samlet fra Sorø Akademi's køkkenhave 1874 (H. Mortensen), fra Sorø 
by og fra marker i nærheden 1873 (P. Nielsen), samt allertidligst fra 
Hofmansgave, d. 29, 1870 (C. Rosenberg). Begge steder fandtes 
botanikere, der muligvis kan have modtaget frø fra København. O. 
Gelert fandt den i 1881 på Ladegårdens ruderat og i et blomsterbed 
på Frederiks Hospital i København, H. Mortensen i en have i Jonstrup 
1882. J. Lange angiver den 1882 fra Nysted Havn, Bornebusch fra 
Hardenberg·, også d. 36. Fra Hofmansgave må den være spredt til 
Norup (1893, se fig. 1 ). 

I begyndelsen foregik spredningen langsomt, og indtil 1920 kendtes 
kun 26 fund (fig. 1), der på øerne fordelte sig på tre spredningscentrer : 
Københavnsegnen, Sorøegnen og egnen ved Hofmansgave-Odense. 
Ved Odense fandtes den i 1907 ved Stige, i 1908 i en have i selve 
byen. Det kan således ikke afgøres, om her foreligger en havneind
slæbning. Fra Esbjerg var den kendt allerede i 1896 (P. M. Pedersen), 
fra Vejen og Brønders!ev i 1909, fra Ålborg og ved Svendborg i 1910,  
fra Lyngby og Kerteminde i 1912, Randers og Hundested i 1916.  De 
første jyske fund er fra ruderater. 

Spredningen i 1930'eme og 1940'erne (fig. 2-3) viser en jævnt til
tagende udbredelse, især ud fra de gamle udbredelsescentrer. Dette 
gælder dog ikke forekomsterne på Lolland, hvor planten hele tiden 

130 



Fig. 3. Gali.nsoga parviflora 1949. Fig. 4 .  Galinsoga panJiflora 1959. 

har været stagnerende, ligeledes på Bornholm (Rønne Havn 1937, 
stadig der i 1960, Arne Larsen, brev). Nye spredningscentrer etable
redes fra Helsingør (første fund 1929), Hundested, Næstved (første 
fund 1923), Svendborg, Ålborg og Esbjerg. En relativ større hyppig
hed kunne noteres i Syd- og Sønderjylland, i den sidstnævnte egn er 
den et par steder fundet i krigsmindesmærkernes blomsterrabatter. 

I det hele taget er størstedelen af dens spredning hertillands fore
gået fra gartnerier og planteskoler med planter eller jord, vokset i 
intensitet med det stigende salg af gartneriprodukter, stauder og pot
teplanter med vedhængende Galinsoga-frugter, der har en enestående 
evne til at eftermodne, hvis planterne skulle være luget af inden 
frugtspredningen. En iøjnefaldende forkærlighed har den for køkken
havejord og dyrkede jordstykker nær bebyggelsen. Her dyrkes der 
især tidlige afgrøder, f. eks. tidlige kartofler, der hurtigt visner eller 
bliver opgravede, hvorefter jordstykket overlades til den sent ud
viklede plante, der ofte ganske tager overhånd, særlig i våde somre. 
I frugtplantager ses den ofte. På markerne kan den ikke konkmrere 
med de sene afgrøders bladfylde, hvorfor den kun findes her i ringe 
udstrækning. Den foretrækker afgjort de lette jorder frem for de 
lerede. 

I 1 950'erne tiltog spredningen meget med mange nye fund i de 
gamle udbredelsescentrer (fig. 4), således udvidedes Københavnscen
tret mod Roskilde (S. M. Rasmussen), Helsingørcentret kom til at 
strække sig længere vestover, og fra Sorøegnen bredte den sig mod 
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Ringsted og Næstved (Evald Larsen, O. Egede Jensen). På Stevns, 
Lolland, Falster og Bornholm var forekomsten stadig stillestående, og 
det må bemærkes, at dens fravær på kortet her ikke skyldes mang
lende undersøgelser. Den er endnu ikke kendt fra Møen. I det sydlige 
Jylland udbyggedes området stærkt, især i de vestlige egne. En mere 
intensiv eftersøgning vil kunne vise, at den her nok er lige så hyppig 
som på Sjælland. I Sønderjylland er den trafikspredt over vore græn
sestationer, således er den på Padborgruten kendt fra Fårhus, Tinglev 
og Vojens st., på Tønderruten på Tønder, Bredebro, Døstrup, Skær
bæk og Ribe st. ,  sml. Fl. & F. 66, s .  33 f. Til Læsø må den være kom
met fra Frederikshavn, men efter de foreliggende oplysninger synes 
spredningen fra de øvrige østjyske havnebyer bortset fra Randers og 
Ålborg at være beskeden. Når den i det sydlige Jylland synes at fore
trække de sandede egne fremfor moræneleret i øst, er det i overens
stemmelse med Christiansen (1953), der nævner, at den er hyppigst 
i geestområdet i Sydslesvig-Holsten. I dag er Gal-insaga parviflom 
svagest repræsenteret i Nordvest-Jylland og i det sydøstlige hjørne af 
landet. Den er således ikke kendt fra d. 7, 9, 15 og 38. I 1961 fore
ligger fund fra. d. 12 og 22a. 

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake, Kirtel-Kortstråle 

Er hjemmehørende i de samme egne som G. parviflora. I taxa
nomisk henseende har den ført en meget omtumlet tilværelse (Thel
lung 1915, Lousley 1950, Eichwald 1953, Dahnke 1960). Hoved
formen s sp. dliata (syn. s sp. hispida (DC.) Thell. ), er ikke særlig vel
adskilt fra ssp. quadriradiata (Pers .) Thell. ,  der ikke er identisk med 
G. quaclriracliata Ruiz & Pav. Det skal bemærkes, at også G. parviflora 
kan have kirtelhår på kurvstilke og svøb blade, men de er mere spredte 
mellem overvejende tiltrykte hår. 

C. ciliata.'s spredning i Europa er foregået i 1900-t med en enestående hastig
hed og er langtfra afsluttet. Efter Natho (1958) har den været dyrket i europæiske 
botaniske haver siden 1840 og fundet forvildet 1858 i Schlesien (Breslau), 1888 i 
Sachsen, hertil 1889 i Østrig og Schweiz, 1901 i Tjekkoslovakiet. Den har dog 
længe ikke været særlig godt kendt af tyske botanikere, der muligvis ikke har 
adskilt den fra G. parvi.flora. Hegi nævner ikke ovennævnte fund. 

Den synes iøvrigt at være indslæbt med skibe til europæiske havnebyer og som 
sådan først at være fundet på havneruderater i Hamburg 1892, Mannheim 1901, 
Essen 1913. Første fund i England er fra London 1909, siden fra Liverpool 1913, 
Cardiff 1922 og Bristol 1926, hvis havnemmåder angiver de første sprednings
centrer. Efter Lacey (1957) kendtes der i 1939 20 fund, i 1955 1 15 fund, alle i selve 
England (kort). Særlig stor har spredningen været ud fra ruinerne i de bombede 
sydengelske byer, og den har der på tre gange så kort tid i mange egne nået at få 
en lige så stor udbredelse som G. ·pa.rvi.flora. 

Førstefund i Europa: Schweiz 1907 (måske først 1917 (Hegi) eller 1930), Hol
lancl 1925 (i 1940: 20 fund, Soest 1941), Polen 1926 (13 fund, Majdecka-Zdziarska 
1929), Sverige 1926 (Stockholm), Danmark 1927, Finland, Belgien og Frankrig 
1928, Ungarn (ca. 1930), Sydslesvig 1930, Rumænien 1933, Italien 1947 (Pavia, nu 
hyppig i Norditalien), Norge 1950 (Oslo, Kristiansand). Efter Komarov (1959) er 
den kendt fra Ukraine og Molelaviske Sovjetrepublik. - Endvidere indslæbt til 
østlige USA-Canada med begyndende udbredelse i det vestlige USA (Gleason 
1952). Inelen længe vil den også være kosmopolit. 
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Det første fund i Danmark står omtalt i Svend Andersens noter: 
Kløvermarkens ruderat på Amager 1927 (»l eks.«). I 1928 stod der 
»flere«, og det første herbarieeksemplar stammer fra dette år. I 1929 
fandt Svend Andersen den i et gartneri ved Rudersdal Kro ved Holte, 
1931 på et ruderat ved Sydhavnen i København, 1932 på Holmblad
gades ruderat, samt i et gartneri i Brønshøj. Samme år indsamledes 
den af Feilberg som haveukrudt i Gentofte. Wiinstedt har den fra 
1937 ved Kildesøen i Dyrehaven, og den blev dette år set som ukrudt 
i Landbohøjskolens have. Det andet udbredelsescentrum er fra 
Odense, hvor den fandtes ved havnen af Anton Mikkelsen og på Tol
derlunds ruderat af Svend Andersen, beg,ge i 1932. 1933 blev den 
fundet i Nykøbing F. ,  og i 1935 i Hellebæk og Ålsgårde, alle Svend 
Andersen. Arne Larsen (B. T. 52) fandt G. ciliata 1937 i Rønne, og 
S. M. Rasmussen har set den i 1930'erne ved Saxkøbing Havn. Det 
første jyske fund er fra Hjørring 1939 (fig. 5). 

Galinsoga ciliata-frø er sandsynligvis kommet til landet på to må
der, dels godsindslæbt til havne ligesom i England og Nordtyskland, 
dels som forurening i fremmed havefrø. De første ruderatforekomster 
ligger nær havneområder, siden kan frøene være kommet til losse
pladser med haveaffald. Fundene fra 1940'erne (fig. 6) viser en spred
ning over større dele af landet med nye udbredelsescentrer. Den er 
nu ligesom G. par-viflora fortrinsvis at finde i gartnerier og haver, 
spredt hertil med frø, potteplanter, altankasseplanter, tomatplanter, 
kartofler, jordstængelplanter med vedhængende jord, vel også direkte 
med jord, kompost og tørvestrøelse. I gartnerier har den i særlig grad 
haft gode vækstbetingelser i drivhuse og mistbænke, hvor den i mange 
tilfælde har været en sand plage. Men også velbehandlet kulturjord 
på friland har passet den, når de tidligt indhøstede, skyggegivende 
afgrøder har fjernet generende konkurrence. 

Fra 1940'erne stammer sandsynligvis de første oplysninger om 
fund i Ringstedegnen. Fra Saxkøbing må den være spredt til Fejø og 
Femø (1943, Kring), ligesom forekomsten på de sydfynske øer (1943-
46) må antages at være kommet fra Svendborg, hvorfra den dog først 
angives 1956, men den kan jo have været der forinden. I Jylland er 
der spredte forekomster, mest fra efter 1945. Her begyndte den at 
vise sig ved jernbanen, hvilket i større udstrækning har været tilfældet 
i Mellemeuropa. Således fandt S. M. Rasmussen den ved Fårhus og 
Tinglev st. Også Åbenråfundet er fra jernbaneterræn. 

I 1950'erne tiltog spredningen overordentlig stærkt (fig. 7). Således 
opdagedes et nyt og stort udbredelsescentrum i Roskildeegnen af 
S. M. Rasmussen og en stor aktivitet i Ringstedegnen (Evald Larsen). 
Mindre udbredelsescentrer opstod ved Slagelse, Næstved og St. Hed
dinge. På Bornholm breder den sig i Rønnes omegn og til Boderne. 
Den når Vestlolland og Samsø (K. Lamberg) og breder sig i Vestfyn 
(H. C. Hansen). Fra Sønderjylland kommer et par nye jernbanefund 
(Tønder og Bredebro st. 1957). I det øvrige Jylland er det vanskeligt 
at konstatere nye udbredelsescentrer, fordi de spredte fund tyder på, 
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Fig. 5. Gali.nsoga ciliata 1939. Fig. 6. GaUnsoga ciliata 1949. 

at området er mindre godt undersøgt af botanikere, der har særlig 
interesse for plantens voksende udbredelse. Med tiden vil den blive 
mere jævnt fordelt over hele landet. I 1961  savnes kun oplysninger 
fra d. l, 3, 9, 12, 15, 19 og 38. - En del af det indsamlede materiale 
tilhører ssp. quadriradiata, der kendes på, at den midterste bægerflig 
ikke er lang og spids (Ingerslev 1957). 

Tabel l 

G. parviflora 

antal fund 
(number of finds) 

nyfund i tiåret 
(new finels in 
the decennium) 

G. ciliata 

antal fund 
(number of fincls) 

nyfund i tiåret 
(new finels in 
the decennium) 
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1870-99 

1 1  

1909 1919 1929 

16  26 44 

5 lO 18 

2 

1939 1949 1959 

68 129 252 

24 61 123 

15 53 212 

13 38 159 
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Fig. 7. Gali.nsoga. ciliata 1959. 

Af tabel l fremgår det, at G. ciliata i løbet af de 33 år, den har 
været her i landet, er fundet på næsten lige så mange voksesteder som 
G. pa.rviflom, der har taget 3 gange så lang tid (90 år) om sin udbre
delse, altså ganske nøje svarende til forholdene i England. Medens 
stigningen i antallet af findesteder i årene 1950-59 for G. parviflom 
viser en fordobling, er der for G. ciliata's vedkommende sket en fire
dobling. Når hensyn tages til masseforekomsten, synes G. ciliata. dog 
allerede nu mange steder at have taget føringen, i hvert fald i landets 
lerede egne, f. eks. i Østsjælland i distr. 45a, 46, 40, 39a-b, samt på 
Lolland, Falster, Bornholm og Samsø, sandsynligvis også i Østjylland 
mellem fjordene. G. pamiflom er derimod den mest udbredte i stør
stedelen af Jylland, især i Sydjylland, i den sandede Sorøegn og vel 
også nogle år endnu i det fynske øsamfund. De to arters sprednings
aktivitet er således ikke af samme styrke i de enkelte landsdele, sva
rende til forskel i jordbundskvalitet. Hertil kommer, at G. ciliata. 
bedre synes at kunne tåle mere skygge end G. parviflom og som følge 
deraf bedre at kunne klare sig under opvæksten midt på sommeren, 
da den endnu er omgivet af skyggende kulturafgrøder. Af samme 
årsag klarer den sig bedre i drivhuse med kulturer, der er genstand 
for større salgsmæssig spredning, og den spredes derfor i højere grad 
med jord, der følger med gartneriplanter. Måske spredes den i særlig 
grad med ganske bestemte kulturplanter til udplantning? Måske sæt
ter G. ciliata. mere spiringsdygtigt frø end G. parviflora., og i drivhuse 
og på kompostjord kan den muligvis i gunstige somre nå at udvikle 
to generationer? 
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19. Pyrola rotundifolia L. ssp. arenaria (Koch) n. comh., 

Klit-Sommerkonval 

Pyrola rotundifolia coll. har en meget vid og cirkumpolar udbre
delse, mest i kontinentalt klima. Den når Kina, Tibet, Himalaya, Kau
kasus og bjergene i Bulgarien, Jugoslavien, Mellemitalien og Central
spanien og er udspaltet i flere racer, ikke mindst i sine grænseområder 
i Syd- og Østasien (Andres 1913), men også i Nordamerika.  Fra det 
cirkumpolare, arktiske område kendes ssp. grandiflora (Rad.) Fem., 
der er den hyppigste Pyrola på Grønland, hvor den vokser i polar
heder og tørt krat. Den afløser ligeledes hovedformen (ssp. rotundi
folia,) i de norske fjeldegne, hvorfra den østover når ind i Sovjet
unionens polarområde (kort 1360 hos Hulten 1950). I Vesteuropa 
skyer ssp. rotundifolia det atlantiske klimaområde, den undgår således 
Vestnorge, er i Danmark først og fremmest subboreal (kort hos Ander
sen 1 943), i det nordøstlige Storbritannien boreal-montan og sj., lige
som den i Frankrig østfra kun når de qmh·ale bjergegne. 

I de vesteuropæiske klitegne er der imidlertid sket en interessant 
økologisk racedannelse i var. arenaria Koch, beskrevet fra den øst
frisiske ø Norderney i Synopsis Fl. Germ. et Helv. 1837, som det nok 
kan lønne sig at have opmærksomheden henvendt på, da den er gan
ske veladskilt fra de to andre former med hensyn til morfologi, økologi 
og udbredelse. Den er også beskrevet af Kenyon i Phytologist 2, s. 727, 
1847, fra England som P. nwritima (se Bennett 1893) og optræder som 
P. rotundifolia ssp. maritima (Ken.) Warb. i den nye engelske flora 
Clapham & al. 1958. Da Koch's navn er det ældste, bør det bibe
holdes. 

De to underarters adskillelseskarakterer lapper til dels ind over 
hinanden. 

ssp. rotrmdifolia. 16-33 cm høj. 3-5 højblade på selve blomsterskaftet, de øvre 
som regel lancetformede, langt tilspidsede. Blomsterstilken 4-8 mm, griffelen til 
sidst stærkt krummet. Bægerfligene 3-4 mm lange, langt tilspidsede og triangu
lære, 2--3 gange så lange som bredden ved basis. 

ssp. arenaria. 6-22 cm høj med mindre, tykkere og ikke så stærkt nedløbende 
bladplader. 2-4 højblade på selve blomsterskaftet, de øvre som regel ovale med 
en kort spids. Blomsterstilkene 4-5 mm med noget større blomster, der har mindre 
bøjet griffel. Bægerfligene 2--3 mm lange, ovale, butte eller sjældnere med en kort 
spids, ca. 2 gange så lange som den største bredde. 

Efter de foreliggende oplysninger er ssp. arenaria kun kendt fra det område, der 
angives på kortet. Fra klitter på J æderen i Norge ligger der et eksemplar i general
herbariet, indsamlet 1887 af E. Warming. I Sydslesvig er den fundet på Borde
lurner Heide (Christiansen 1953), og angivelserne fra klitterne på Sylt og Fohr må 
uden tvivl gælde vor underart På de østfrisiske øer kendes den fra Wangeroog i 
øst over Spiekeroog, Langeoog og Norderney til Borkum i vest (Meyer 1949). Det 
er ikke lykkedes os at finde oplysninger i litteraturen fra Holland, men et udbre� 
delseskort over Pyrola 1'0tundi.folia (Goethart & Jongroans 1902, nr. 877) viser en 
meget stærk koncentration af findesteder på de vestfrisiske øer og i klitområdet 
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Fig. 8. Forekomsten af Pyrola. ro
tu.ndifolia. ssp. a.renaria. (The di
stribution of Pyro/a rotu.ndi.folia. 
ssp. arenaria). 

l 2 2 

Fig. 9. Bægerflige hos ssp. 
rotu.ndifolia (l) og ssp. are
naria. (2) (Calyx-lobes of 
ssp. rotundifolia. (l) and of 
ssp. arenaria. (2)). 

langs vestkysten. I det danske generalherbarium ligger ssp. arenaria. da også fra 
Wassenaar ved Haag og fra Zandwoort ved Haarlem. Fra belgisk side anfører 
Wildeman & Durand 1899 den fra »zone maritime«. Fra Frankrig nævner Rouy 
1897 var. a.renaria fra »dunes du Nord de la France«, i generalherbariet ligger der 
flere eksemplarer fra de nordligste departementer: Nord, Pas de Calais og Somme, 
endvidere angivet vest for Seinemunclingen i clepartm. Calvados. Clapham & al. l. 
c.  har forekomster i klitter i Ianeiselelene Flint og Lancashire ved det Irske Hav. 
De nævner desuden NV- Frankrig, men ikke Danmark og Norge. 

I Danmark er ssp. arenaria udbredt i klitterne mellem Skagen og 
Slettestrand, mellem Gammelgab ved Henne og Rømø, samt ved 
Tisvilde Hegn og på Asserbo Overdrev. Angivelsen af P. rotundifolia 
fra Rømø stammer fra 1825 (Nolte), men den er genfundet 1902 af 
Jaap. Længere borte fra kysten er den fundet ved Mygdal (d. 2), på 
enge syd for Ranum (1903) og ved Dover (d. 7). Endvidere på eng
bund ved Fiil Sø, i d. 17 ved Lem og i egnen syd for Tarm. Fra Fyn 
må eksemplaret fra Baardesø Mose i d. 29 (1898) henføres til ssp. 
arenaria. 

Medens ssp. rotu.ndifolia. vokser i våde lavmoser og fugtigt krat, 
efter Lange 1888 endda ud på hængedynd, er ssp. a:rena.ria. kun kendt 
fra meget tørre lokaliteter, hvor man udmærket godt uden frygt for 
indtrængende væde kan sætte sig ned og nyde skønheden. Først og 
fremmest ses den i klitlavninger på sandbund (ikke tørvebund) i grøn
klittens artsrige klitenge og klitoverdrev, gerne i Sa.lix a.rena.ria.
H olcus lana.tus-samfund, hvor den har fordel af høslet, yderligere 
ledsaget af Potentilla erecta., Vicia. cracca. linea.ris, Gentianella ca.m
pestris og lidt Empetrum og i nærheden Epipa.ctis pa.lustris og Sa.lix 
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hastata på lidt lavere niveau. På Fanø klarer den sig fint selv på de 
tætklippede golfbaner. I lavningen inden for havklitten kommer Jun
cus balticus, Poa i1'rigata, Pamassia palustris og Centauriwn vulgare 
til, og her kan den endda tåle svag flyvesandslejring. I sin bog om 
klitternes plantevækst ( 1907, s. 339) angiver Warming en række led
sagende planter fra »urtegrønninger« øst for Hirtshals. Dens fravær 
på vestkysten mellem Bulbjerg og Nymindegab skyldes sandsynligvis 
savnet af grønklitlavninger. 

20. Om identiteten af det danske materiale af såkaldt 

Pulmonaria stiriaca Kern. 

I Rostrups og Raunkiærs floraer angives slægten Pulmonaria i Dan
mark at omfatte følgende arter: l) P. officinalis L. (med to ssp. ,  ssp. 
obscum (Dum.) Murb. og ssp. maculosa (Hayne) Hegi), 2) P. angusti
folia L. og 3) P. stiriaca Kern. Af hybrider er her i landet fundet 
P. angustifolia X P. officinalis ssp. obscu:ra, og endelig kan det næv
nes, at arten P. picta Rouy ( = P. sacchamta Mill.), som dyrkes som 
kantplante i haver, og som stammer fra Sydeuropa, et par gange er 
iagttaget forvildet. 

Medens identiteten af nævnte arter og hybrid ikke volder større 
vanskeligheder, er der divergerende opfattelser af, hvad det danske 
materiale benævnt P. stiriaca egentlig er. Planten er kun kendt fra 2 
egne her i landet: Det nordligste Langeland (Hou-Lohals-egnen, 
hvor der1 vokser i skovkanter, levende hegn og i strandkrat) og Korsør
egnen (Haneklint, Magleø, i strandkrat, rimeligvis stammende fra 
»Taarnborg«). Fundene er omtalt i ekskursionsberetninger i B. T. 27, 
p. LXXXI, 1906, B. T. 48, p. 462, 1951 og B. T. 50, p. 190, 1954. 

Første fund er fra 1874 (Lohals, E. Rostrup), og siden har planten 
været opfattet forskelligt i systematisk henseende, således som var. 
stiriaca af P. angustifolia, som bastarden P. angustifolia X P. offici
nalis ssp. maculosa (Wiinstedt 1924) og som arten P. stiriaca, under 
hvilket navn den figurerer i de sidste udgaver af vore floraer. 

Det er dog lidet sandsynligt, at planten virkelig skal identificeres 
med P. stiriaca, som ifølge den nyeste litteratur (bl. a. Janehen 1958, 
p. 470) er en endemisk art fra bjergterræn i Steyermark og Kamten 
i Østrig samt fra Slovenien i det nordlige Jugoslavien. Den står nær 
en anden mellemeuropæisk art, P. montana (ssp. molUs), og opfattes 
også af visse forfattere (se f. eks. Hegi V, 3) som en hybrid mellem 
P. montana og P. officinalis. Den afviger ved formen af rosetbladene 
og formen af bægeret. Hos P. montana ssp. mollis er rosetbladenes 
plade hos fuldt udviklede individer elliptisk-lancetformet og ca. 3 
gange så lang som bred. P. stiriaca's rosetblade har hos typiske og 
fuldt udviklede individer oval-elliptiske bladplader, som er ca. dob
belt så lange som brede. Bægeret hos P. nwntana ssp. nwllis er i frugt
madningsstadiet klokkeformet og forneden noget oppustet-udvidet, 
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medens det hos P. stiriaca er slankere klokkeformet og ikke udvidet 
forneden. 

At det danske materiale af såkaldt P. stiriaca. er blevet identificeret 
som værende denne art (eller hybrid), skyldes utvivlsomt den kends
gerning, at materialet optræder med plettede blade, som normalt 
ikke forekommer hos P. montana ssp. m.ollis, men der optræder en 
f. sttbmaculata Garns af denne art (Hegi V, 3, p. 2218) med plettede 
blade, og sammenligner man iøvrigt det danske materiale med mate
riale af P. 1nontana ssp. mollis, er der intet til hinder for, at man kan 
fremsætte den formodning, at det er P. montana ssp. nwllis, der i for
vildet tilstand optræder på Nordlangeland og ved Korsør. Det er ikke 
sandsynligt, at de danske bestande skulle udgøre en spontan, isoleret 
forekomst langt fra hovedudbredelsesområdet for P. montana. ssp. 
mollis, som slet ikke findes spontan i hele Nordeuropa, og i Tyskland 
kun mod syd i Bayern, Baden, Wurttemberg og mod vest i Schwarz
wald, Rheinprovinz og Westfalen. 

P. montana. deles som antydet i 2 ikke særlig veldefinerede ssp., 
ssp. mollis og ssp. nwllissima, dog med forskellig geografisk udbre
delse, idet ssp. mollis angives at være mellemeuropæisk, medens ssp. 
mollissima. når langt ind i Asien (J anchen 1958). P. montana s sp. mollis 
dyrkes som kantplante og på anden måde i haver, også i lande, der 
ligger uden for dens spontane udbredelsesområde. Den er opført som 
prydplante i alle de gængse havebrugshåndbøger. 

Det er en kendsgerning, at Pulmona.ria.-systematik er vanskelig på 
grund af hybridisering, og en fornyet revision af slægten ville være 
særdeles ønskelig. Vi mener dog, at der på grundlag af ovenstående 
er holdepunkt for indtil videre at kalde det danske materiale, der 
hidtil har været benævnt P. stiriaca., for P. montana. auct. mult. non 
Lej. ssp. mollis (Wolff) Garns var. submaculata Garns, eller kort og 
godt P. montana ssp. mollis = P. nwllis Wolff, da de to ssp. af P. nwn
tana undertiden også opfattes som 2 selvstændige - ganske vist ikke 
særlig godt adskilte- arter. 

21. Nye plantefund 

Allia1·ia petiolata. (A. officinalis, Løgkarse). Hallund Kirkegård, 
d. 2, og i hegn ved Løgstør st. ,  d. 10 ,  fra de nævnte distr. i forvejen 
kun kendt med et fund i hvert, iøvrigt sjælden i Nordjylland, især 
nord for Limfjorden. - TBU 23, 1958. 

Allium vineale (Strand-Løg). Planten er fra Jylland kun kendt ved 
nogle få fund, mest fra Sønderjyllands østkyst, hvor forekomsten er 
kystbunden, knyttet til strandoverdrev og kratskrænter ligesom på 
øerne. Fra Dravedegnen i Sønderjylland og fra Fanø, Anholt og Læsø 
kendes den imidlertid som et kornmarksukrudt på sandet jord, lige
som det er tilfældet i det mellemeuropæiske lavland. Fra Nordjylland 
kendes 9 fund, hvoraf mindst 5 er fra kulturlandet, bl. a. fra egnen 
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nord for Thisted, hvor et fund ved møllen ved Gasbjerg ( 1946, K. 
Wiinstedt) sandsynligvis har tilknytning til 3 andre indlandsfund i 
nærmeste omegn. Til disse fund et nyt: Vejkant ved Hellum, 1960, ny 
f. d. 2 og uden tvivl kommet fra de nærliggende sandmarker. - TBU 
l, 1935. 

AnthenLis cotula (Stinkende Gåseurt). Brønderslev, d. 2, 1930 (P. 
Kaad) og Lyngsaa, d. 4, 1960, begge distriktsnye. Endvidere Løgstør 
St. ,  1960, hidtil kun l fund i d. 10. En sjælden plante i Nordjylland. 

Anthoxanthmn puelii (Langs takket Gulaks). Tidligere oppløjet 
strandoverdrev ved Ore Strand, d. 39a, 1960, fra distriktet hidtil kendt 
fra marker ved Knudskov Gd. på Knudshoved Odde, hvor den har 
kunnet overleve sædskiftet lige siden 1935, endda i stor mængde. Er 
ellers et græs med sparsom optræden her i landet, især kendt fra de 
sydlige egne. I Holsten er den ingen sjælden plante. 

Archangelica litaralis (Kvan). Alm. ved kysten og i grøfterne på 
Littorinafladen ud mod Limfjorden mellem V. Hassing og Hals, d. 4, 
endvidere ved Lyngsaa Strand i samme distrikt. I betragtning af plan
tens nordeuropæiske udbredelse en påfaldende sjælden plante i Nord
jylland. - TBU 16 ,  1951 .  

Artemisia ·maritima (Strand-Malurt). Er der botanikere, der kender 
den fra Limfjords-egnene? 

Astragalus glycyphyllus (Sød Astragel). Tornby Strand, d. 2. Spar
som i Jylland nord for Limfjorden. - TBU 1931 .  

Atriplex glabriuscu.la (Tykbladet Mælde). Vigsnæs og  Høvænge 
Strand, d. 36. Ny for Lolland. 

Gakile maritima ssp. integr·ifolia (V esterhavs-Strandsennep ). Denne 
underart adskiller sig fra ssp. baltica, der er udbredt ved de indre 
farvande, ved at være mere sukkulent, ved at de nedre blade - eller 
alle blade - er bugtet-tandede, medens de øvre blade kan være bred
fligede, ved sine lysere blomster og ved at have mindre fremspring 
på frugterne, hvis nedre ledstykke oftere er gold. I Danmark kendes 
den kun fra Jyllands vestkyst, samt fra Limfjorden, hvor den mødes 
med ssp. baltica. Ved Limfjorden er den med herbariebelæg dog kun 
kendt fra d. 7 og 16,  desuden fra Løgstør, d. 10.  Nu også fra stranden 
ved Klitgaarde som ny f. d. 1 1 .  Ssp. integrifolia er sandsynligvis mere 
udbredt ved Limfjorden end ssp. baltica. men nye herbariefund her
fra af begge former er meget ønskelige. Fra stranden mellem Skagen 
og Hals er ssp. baltica helt overvejende, men intermediære former 
mellem de to underarter kendes netop fra dette område. I 1960 blev 
forekomsten af ssp. integ·rifolia imidlertid fastslået ved Hals og 
Lyngsaa Strand i d. 4 .- TBU 23, 1958. 

Centaurimn vulgare (Strand-Tusindgylden). Koldby Strand, d. 50. 
Bortset fra Vesterhavsøerne er den ejendommeligt nok ikke kendt fra 
Vadehavskysten syd for Esbjerg.- TBU 24, 1958. 

Chenopodium botntodes (Drue-Gåsefod). I mængde i Seirpus ma
ritimus-strandsump på indersiden af Kels Nor på Langeland som ny 
for øen. 
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CorydaUs solida (Langstilket Lærkespore). K. Lamberg, Samsø, 
meddeler, at denne haveplante findes forvildet i haver og på grøfte
kanter i Tranebjerg og Onsbjerg, muligvis spredt fra sygehushaven i 
Tranebjerg. Ny for øen. Desuden har O. Egede Jensen, Sorø, fundet 
den i Herfølge, Roskilde og Sorø som ny f. d. 40, 45a og 41 . - TBU 27, 
1960. 

Crambe maritima (Strandkål). Treide Sande, ny f. d. 25.- TBU 23, 
1958. 

Elodea canadensis (Vandpest). Troldemosen på Samsø, 1960 (K. 
Lamberg), ny for øen.- TBU 10, 1943, Fl. &F. 65, 1959. 

Falcaria vulgaris (Seglblad). Vejkant mellem Klitgårde og Nørholm, 
d. 1 1, 1960. I d. 1 1  i forvejen kun kendt fra Vive. - TBU 16 ,  1951. 

Festuca aru.ndinacea (Strand-Svingel). Nye fund fra Nordjylland, 
jvf. Fl. & F. 65, s. 90: Løkken, d. 2 (P. Kaad), v. f. Hals, Skiverhuse, 
Hellum, d. 4, Blokhus, d. 5 (P. Kaad), Svinkløv (P. Kaad), Bygholms 
Vejle, d. 6, n. f. Løgstør, d. 10,  Klitgårde, d. 1 1  og Fårup, d. 13a. 

Filago apiculata (Rødtoppet Museurt). En forsvindende plante, 
der i modsætning til dens nære slægtning, Filago gennanica, der har 
sin hovedudbredelse i Syd- og Midtjylland, er mest udbredt i landets 
subkontinentale klimaområde. Fra d. 38 hidtil kun kendt fra Høje 
Møen, nu også fra Tærø, 1960. 

Galeapsis ladanum. (Sand-Hanekro). Er meget sparsom nord for 
Limfjorden, den mangler således i d. 5, 6 og 7. Fundet 1960 ved Brøn
derslev og i en grusgrav ved Hellum som ny for hhv. d. 2 og 4 .  

Halimione pedunculata (Obione p., Stilket Kilebæger). Skiverhuse, 
d. 4, hvorfra den i forvejen kun var kendt fra Hals. 

Hypochoe·ris glabra (Glat Kongepen). Bjergemark v. Vordingborg, 
d. 39a, en sparsom plante i Syd- og Sydøstsjælland. 

Lathyrus montamtS Bernh. f. tenuifolius (Roth.) Garcke. Opmærk
somheden henledes på denne særprægede form med linieformede 
småblade og smalle fodflige. Sandsynligvis er den en økologisk race 
fra lysåbne, tørre hedebakker og fra tør hede. Den har hidtil været 
kendt fra Fur, d. 9 ,  Tanderupkær, d. 18,  Nykirke, d. 19 ,  Borød ved 
Sorø, d. 4 1 ,  Tølløse Storskov, d. 44, Maglehøj ved Frederiksværk, 
Kregme og Liseleje i d. 45b, samt fra Bornholm (Paradisbakkerne, 
Vellensby, Enekrogen). Ved Kregme findes den i Calluna-Desch
ampsia flexuosa-samfund (Bocher 1943, tab. 4, nr. 1 1).  Vi har ind
samlet den fra morbund ved vejkant ved Øje Sø og fra tørt, fladt ter
ræn på Vindblæs Hede, begge fund i d. 10.  

La.thyrus pa.lust1'is (Kær-Fladbælg). Rørsump i Bygholms Vejle, 
d. 6. En sjælden plante nord for Limfjorden. - TBU 1931 .  

Lemna gibba (Tyk-Andemad). Tværsted Å, ny f .  d .  l,  ved Voergård 
og Sæbygård, d. 4, her hidtil kun iagttaget to steder. - TBU 7, 1939. 

Ma.l·va. alcea (Rosen-Katost). Vejkant ved Hejls, d. 25, hidtil kun et 
fund i distriktet og kun 5 fund i Jylland. - TBU 20, 1954. 

Malva pusilla (Liden Katost). Årø og Kalvø, nye f. d. 48. Skårup på 
Hannæs i d. 6, sjælden nord for Limfjorden. - TBU 20, 1954. 
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Melan"Lpyrum silvaticU/n (Skov-Kohvede). Vejkant syd for Melholt, 
ny f. d. 4 .  Stammer sandsynligvis fra forekomst i Hov Skov i nær
heden. 

Oxalis st'l'icta (Rank Skovsyre). Tylstrup (P. Kaad) og haveukrudt i 
Hals, fra d. 4 hidtil kun kendt fra Nr. Sundby og Ø. Hassing. Brøn
derslev, ny f. d. 2.- TBU 21, 1956. 

Poa bulbosa (Løg-Rapgræs). Frederiksø, d. 47, 1960 . Første doku
menterede fund fra Ærteholmene, men kendt fra en del findesteder 
på Bornholm. Fra det øvrige land kendt fra 7 findesteder i d. l3b, 32, 
40, 45a og b. 

Polygonatu1n odoratmn (P. officinale, Kantet Konval). Odden Skov, 
d. 36, ny for Lolland.- TBU l, 1935. 

Sc'l'ophula'l'ia umbrosa (Vand-Brunrod). Brønderslev-egnen (P. Kaad) 
og efter E. NØI·gård, Hjørring, fra Varbro A's udmunding i Liverå, 
ny f. d. 2. 

Spiradela polyrThiza (Lemna p., Stor Andemad). Tornby Klit, d. 2, 
hidtil er kun et fund kendt fra dette distrikt. - TBU 7, 1939. 

Turritis glabra (Tårnurt). Nær skolen i Grinsted ved Brønderslev, 
d. 2 (P. Kaad). Kun kendt med 5 fund nord for Limfjorden. - TBU 23, 
1958. 

Vemnica polita (Blank Ærenpris). Næs borg, ny f. d. lO. En sjælden 
plante i Jylland, der kun er kendt med få fund fra d. 7, lO, ll, 21, 24 
og 25. Den bør eftersøges, idet den formentlig er overset eller for
vekslet med andre V eTanica-arter på dyrket jord. 
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Summary 

18. Galinsaga. pa.miflara. and G. ciliata in Denmark. 
The history in Denmark af these two cosmopolitan Galinsaga-species is stated. 

G. paruiflara has been found for the first time in 1870 (at the manar-house >>Hof
mansgave<< on the island af Funen), G. ciUata in 1927 (waste ground on the island 
of Amager at Copenhagen). The distribution of the two species on different stages 
of their presence in Denmark is shown on figs. 1-7. Today G. ciUata is found 
nearly as frequent as G. paruiflara in spite of their different age as Danish plants. 
In the years 1940-1959 G. pa.miflara showed a doubling of its number of finds, 
G. ciUata. on the other hand in the same period showed a fourfold increase (see the 
tabte and compare with Lacey 1957). The difference in the activity of spread of 
the two species is supposed to be due to the faet, that G. ciliata to a higher extent 
than G. pamiflara. feels well among the shady plants in the kitchen-gardens and in  
the greenhouses, from where the fruits are spread with elocis of  earth sticking to 
gardening-products. G. ciliata seems to become more frequent on clayey garden 
soils, G. ·paroiflara. on the other hand seems to become more frequent on sandy 
soils, f. i ns t. in J utland. 

19. Notes on Pyrala. ratundifalia L. ssp. arenaria. Koch n. comb. 
In Denmark Pyrala. ratundifalia ineludes two ssp., ssp. ratundifalia and ssp. 

arenaria.. They are different regarding their morphology, ecology and distribution. 
Ssp. arenaria represents an interesting race-formation from the dune regions of 
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Western Europe. The distribution of ssp. arena·ria within Denmark and its total 
range in Western Europa as far as known are shown on fig. 8 .  

20.  On the iclentification of the Danish plant material called »Pulmonaria stiriaca« 
Since 1874 a species of the genus Pttlmonaria - hitherto called P. stil'iaca - has 

been known from two parts of Denmark only, viz. the northemmost part of the 
island of Langeland and the region of Korsør, Western Zealand. The aut.hors now 
express their assumption that this species rather than being iclentified with P. sU
riaca should be identified with P. montana ssp. mollis (in a spotted variety, var. 
submaculata.), a native from Central Europe being cultivated as an ornamental 
plant, also outside its spontaneous area. The Danish finels must be considered as 
garden escapes. 

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

districts) and otherwise remarkable finds of 32 Danish species have been given. 
Among others attention is drawn to a significant form of Lathyrus montanus 
f. tenu-ifolius, til! now only known from a few Danish localities. 

Anmeldelser 

M. Skytte-Christiansen: Danmarks vilde planter. iVIed tegninger af Henning 
Anthon. Bd. I-II. Branner og KoJ"Ch. København 1958-60. 

På prisværdig kort tid er dette botaniske storværk afsluttet, og det kan straks 
siges, at det fuldt ud opfylder de forventninger, man kunne stille til det efter 
gennemlæsning af reklametryksager og prøvehæfter. Forfatter og tegner må dele 
æren for det smukke resultat. Planterne på Henning Anthons farveplancher er 
levende og naturtro både i statur og farver, og hans tekstillustrationer er meget 
instruktive uden at være skematisk kedelige. Foruden tegnerens gengivelse af de 
enkelte arter indeholder værket 32 plancher med smukt reproducerede farvefoto
grafier af vegetationen på forskellige biotoper. 

I en tidligere omtale (F. & F. 1958, s. 1 18) blev det fremhævet, at teksten var 
skævet i et let forståeligt sprog, og at den var fyldt med mange morsomme og 
interessante oplysninger om de enkelte arter. Her skal tilfØjes en anerkendelse af 
den typografiske opstilling, der tydeligt afspejler forfatterens klare disposition og 
gør det let at finde den oplysning frem, man har brug for. For skønt hæfterne blev 
læst som en spændende fØljeton, efterhånden som de udkom, bliver det indbundne 
værks væsentlige opgave dog at være en håndbog, hvor man kan hente præcis 
besked om en stor part af de danske blomsterplanter. Opslaget lettes af et todelt 
register over henholdsvis danske og latinske plantenavne. Man må håbe, at »Dan
marks vilde planter« vil få en stor udbredelse og derved bidrage til ikke· alene at 
Øge kendskabet til vort lands flora, men også mangedoble antallet af botanisk 
interesserede. E. N. 

H.-A. Freye: Das Tierreich VII/5. Vogel. S ammiung Giischen, bd. 869. 156 s. 

69 fig. Pris DM 3,60. Walter de Gruyter & Co. Berlin 1960. 
I første del af denne håndbog i lommefonnat beskrives fuglenes bygning med 

særlig vægt lagt på de ændringer af hvirveldyrenes almindelige morfologi og 
anatomi, der må ses som en tilpasning til livet i luften. Et kapitel om fugletrækket 
og et om adfærd afslutter den almindelige del, der på sine godt 100 sider udgør en 
fortræffelig lille indføring i fuglestudiet Resten af bogen behandler fuglenes 
systematik. Trods den knappe form findes også her mange enkeltheder om udbre
delse og økologi. Der sluttes af med en litteraturfortegnelse og et fyldigt navne- og 
sagregister. E. N.  
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Vårfluer (Trichoptera) i Thy 

Zootopogrufisl�e undersf)geber i Tlt y 6 

Af Anh·er Nielsen 
(Zoologisk Museum, København) 

With an English Summary 

Nedenstående faunaliste bygger ganske overvejende på et meget 
stort materiale, som i årene 1953-55 og 1 957-59 er blevet indsamlet 
af Poul Bondesen (Århus), Carlo F. Jensen (Tarm) og E. W. Kaiser 
(Horsens). Bestemmelse af vårfluer på grundlag af larver alene er 
altid behæftet med en vis usikkerhed, især når det drejer sig om de 
mere artsrige slægter som f. eks. Limnophilus Leach, og da ganske 
særlig, når der er tale om yngre larvestadier, hvilke udgjorde hoved
mængden af materialet. Imagines var kun meget sparsomt repræsen
teret, og i betragtningerne har jeg derfor inddraget et temmelig rig
holdigt materiale af imagines indsamlet i Ransted-reservatet af Tage 
Feddersen og J. G. Worm-Hansen (begge København) samt et be
skedent materiale, jeg selv har indsamlet under et kortvarigt besøg i 
reservatet i juli 1954. 

I listen er søformer, ja selv udprægede damformer som Limnophilus 
rhombicus L. ofte angivet fra vandløb. Hertil er følgende at bemærke: 
I de fleste vandløb vil man kunne finde meget rolige bugter, i hvilke 
en damfauna kan trives, og i endnu højere grad er dette tilfældet i 
oversvømmelsesbræmmer langs vandløbene. Der kan derfor ikke dra
ges økologiske slutninger af faunalisten. 

Endvidere bør det vel bemærkes, at en ikke ringe del af de anførte 
lokaliteter ikke ligger i det egentlige Thy, men i Hanherred, hvis 
natur dog har en meget stor lighed med naturen i Thys kystegne. 

Rhyacophila septentrionis MeL. 
Fredskilde Bæk ved Legind, Gundtoft Å ved Skolebro øst for Helligsø, Hanst

holm Å nedenfor Hanstholm Fyr, Mølleå ved Ydby (Hovedvej 1 1), Sletteå ved 
Hjortdal, Storå nord for Kåstrup, Sundby Å ved Støvring Bro og Svensb·up Å ved 
Slettestrand. Udbredt over hele landet i hurtigt flydende vand og ret almindelig 
i visse egne af Jylland. 

Tinodes wæneri L. 
Imagines er taget ved Nors Sø. Larver foreligger fra Flade Sø, Nors Sø, Vester 

Vandet Sø og Ørum Sø. Yderst almindelig ved søbredder over hele landet. 

145 



Lype phæopa Steph. 
l larve er fundet i et tilløb fra Storkjær til nordbredden af Ørum Sø. Denne art, 

der er udbredt over hele landet, både i søer og i rindende vand, er sikkert mere 
almindelig i Thy end det kunne fremgå af det enkelte fund. Vedborende som 
larven er, fører den en meget skjult tilværelse. 

Neureclipsis bimaculata L. 
Hvidbjerg A ved Lyngholm og ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Tegå 

ved Legind Bro. Udbredt over hele landet i langsomt rindende vand. 

Cyrnus fiavielus MeL. 
Imagines er taget ved Nors Sø (Worm-Hansen) og Blegsø. Larver foreligger fra 

Bagsø i Tved Plantage, Nors Sø, Sokland, Vester Vandet Sø og Ørum Sø. Yderst 
almindelig i søer og større damme over hele landet. 

Cyrnus trimaculatus Curt. 
Imagines er taget ved Nors Sø (Anker Nielsen). Larver foreligger fra Hvidbjerg 

A ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø og Kløvå ved Hovedvej 11 .  Knapt så 
almindelig som foregående art, men synes at være udbredt over hele landet. 

Cyrnus erenatieornis Ko!. 
Talrige imagines er 31. 7. 55 taget ved Nors Sø, hvor jeg også selv har fundet 

dem i mængde. En sjælden art, der dog vist er udbredt over hele landet. 

Polyeentropus flavomaeulatus Piet. 
Imagines er taget ved Nors Sø (Anker Nielsen). Larver foreligger fra Gundtoft 

A ved Skolebro øst for Helligsø, Kløvå ved Hovedvej 11 ,  Nors Sø, Storå nord for 
Kåsi:J:up, Tegå ved Legind Bro og fra Vester Vandet Sø. Yderst almindelig ved 
søbredder og i ikke for hurtigt flydende vand over hele landet. 

Holocentropus dubius Steph. 
Imagines er taget ved Bagsø i Tved Plantage. Larver foreligger fra Bagsø, 

Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Grønbakke Vand ved Lyngby, Hykjær, Strand
kær ved Lild Strand, Tormål og et rørbevokset tørveskær ved Voldum Søs vestlige 
del. Yderst almindelig i damme over hele landet. 

Holocentropus pieic01·nis Steph. 
Imagines er taget ved Bagsø i Tved Plantage (Anker Nielsen). Larver foreligger 

fra Grønbakke Vand ved Lyngby, Strandkær ved Lild Strand, en hedesø 300 m øst 
for Lyngby, Næstevand ved Lyngby og Præstekjær. Almindelig i damme over 
hele landet. 

Pleetroenemia conspersa Curt. 
Fredskilde Bæk ved Legind, Gundtoft A ved Skolebro øst for Helligsø, Kløvå 

ved Skradekjær Bro og ved Hovedvej 11, Mø!Ieå ved Ydby (Hovedvej 11) ,  Nors A 
ved strandvejen ved Klitmøller, Nm·kjær A ved udløbet i Fævig, Senå ved Hoved
vej 11 ,  Sletteå ved Hjortdal, Storå nord for Kåstrup, Sundby A ved Nordentoft 
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(Hovedvej 11 )  og Støvring Bro, Tegå ved Legind Bro, Tømmerby Å ved Rødebro 
(Hovedvej 11) ,  Vester Vandet Å ved Klitmøller Kirke, Årbæk ved vejen Skyum
Koldby og Årup Å ved Årupmølle. En sjælden art, der dog synes at være udbredt 
over hele landet. Den er karakteristisk for rolige steder i sommerkolde vandløb 
(kildebække), men på Sjælland kender jeg den også fra små forårsbække i skove, 
ofte bække, der tørrer helt eller delvis ud i sommerens løb. Dens store udbredelse 
i Thy er bemærkelsesværdig. 

Ecnomus tenellus Ramb. 
Fire larver er fundet i Flade Sø. Ret almindelig i søer over hele landet. 

Hydropsyche angustipemus Curt. 
Imagines er taget ved Tegå ved Legind Bro. Larver foreligger fra Fredskilde 

Bæk ved Legind, Gundtoft Å ved Skolebro øst for Helligsø, kanalen fra Hundborg 
Mose til Årup Å ved Røde Anes Bro syd for Ulsh·up, Hvidbjerg Å ved Lyngholm 
og ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Hørsted Å ved Åbro nord for Has
sing, Kløvå ved Skradekjær Bro og ved Hovedvej 11 ,  Nors Å ved strandvejen nord 
for Klitmøller, Senå ved Hovedvej 11 ,  Tegå ved Legind Bro, Tømmerby Å ved 
vejen Tømmm·by-Langvad og ved Rødebro (Hovedvej 11 )  og fra Vester Vandet Å 
ved Klitmøller Kirke. Meget almindelig i hurtigt flydende vand. 

Hydropsyche instabilis Curt. 
Fire larver er taget i Sletteå ved Hjortdal, altså i Hanherred. Vistnok udbredt 

over hele landet, men de fleste steder mindre almindelig end foregående art, da 
den stiller større krav til strømhastighed. 

Agraylea multipunctata Curt. 
Imagines er taget ved Bjålum og ved Nors Sø. Larver foreligger fra Bagsø i 

Tved Plantage, Nors Sø, Næstevand ved Lyngby, Ove Sø, Sjørringsø-kanalen nord 
for Janderup, Storå nord for Kåstrup, Tegå ved Legind Bro, Torup Vestersø i 
Torup Plantage (»Toruphul«), kanalen øst for Tømmerby Fjord vest for Højstrup, 
Vester Vandet Sø, Vester Vandet Å ca. l km vest for denne sø, Valdum Sø, Ørum 
Sø og kanalen øst for Østerild Fjord ved broen sydvest for Årup. Meget almindelig 
i søer og store damme over hele landet. 

Hydroptila fernoralis Eat. 

Ginderup Bæk 200 m før udløbet i Næs Sund, Kløvå ved Hovedvej 11 ,  Lønne
rup Fjord ved Hovsør, Nors Sø, Skiveren ved broen ved Hov, Sløjkanal ved Kovad 
Bro (Hovedvej 1 1) og Tegå ved Legind Bro. Meget almindelig ved søbredder over 
hele landet. 

Hydroptila sparsa Curt. 
Imagines foreligger fra Hvidbjerg Å, Ove Sø og Tegå, larver foruden fra disse 

lokaliteter fra Kløvå ved Hovedvej 1 1 .  Udbredt over hele landet, men knap så 
almindelig som foregående art, i modsætning til hvilken den synes hyppigt at 
forekomme i langsomt flydende vand. 
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Hydroptila pulchricomis Piet. 
Flade Sø og Ørum Sø. Udbredt over hele landet, men knapt så almindelig som 

H.  femoralis. Larven synes at leve på noget dybere vand end denne, i rankegrøden. 
Tomme og derfor ubestemmelige Hydroptila-huse foreligger desuden fra kana

len Flade Sø-Krik Vig ved Tåbe!, Fredskilde Bæk ved Legind, Mølleå ved Ydby 
(Hovedvej 1 1), Sletteå ved Hjortdal, Storå syd for Ballerum, Thisted Bæk og 
Voldum Sø. 

Oxyethira costalis Cwt. 
Hykjær, Ginderup Bæk 200 m før udløbet i Næs Sund, Kløvå ved Hovedvej 11 ,  

Mølleå ved Ydby (Hovedvej 11) ,  Nors Sø, Possø i Hvidbjerg Plantage, Torup 
Vestersø i Torup Plantage (»Toruphul«) og Voldum Sø. Meget almindelig i søer 
og store damme over hele landet. I modsætning til de andre Hydroptilidæ kan 
Oxyethira-larverne også findes i surt vand. 

Tomme og derfor ubestemmelige Oxyethira-huse - der dog formodentlig til
hører samme art - foreligger desuden fra Bjålum, Blegsø, Grønbakke Vand ved 
Lyngby, Præstekjær, Tormål, Vester Vandet Sø og Vorup Sø. 

Orthoh·ichia tetensii Kolbe. 
Flade Sø, Hvidbjerg Å ved Lyngholm, Ove Sø ved Legind, Tegå ved Legind 

Bro samt Ørum Sø. I begge de to nævnte vandløb er kun fundet tomme huse, der 
kan være ført med strømmen. Meget almindelig i søer og store damme over hele 
landet. 

Leptocerus aterrimus Steph. 
Imagines er fundet i Ransted-reservatet (W orm-Hansen) og ved Bjålum. Larver 

foreligger fra Bjålum, Blegsø, Flade Sø, Hvidbjerg Å ved Lyngholm og ved Store 
Ørumbro før udløbet i Ørurri Sø, Kløvå ved Hovedvej 1 1, Strandkær ved Lild 
Strand, Lund Fjord, Nors Sø, Præstekjær, Sløjkanal ved Sløjbro (Sløjhus), Sven
sh·up Å ved Slettestrand, Tegå ved Legind Bro, Tormål, Vester Vandet Sø, Vester 
Vandet Å ved Klitmøller Kirke, Voldum Sø, Ørum Sø og Østerild Fjord. M eget 
almindelig over hele landet, i damme og på noget dybere vand i søer. 

Leptocerus einerens Cwt. 
Imagines er taget i Ransted-reservatet af Worm-Hansen. Larver foreligger fra 

Bjålum, Blegsø, Flade Sø, Kløvå ved Hovedvej 11 ,  Lund Fjord, Nors Sø, Præste
kjær, Tegå ved Legind Bro, Vester Vandet Sø, Vorup Sø og Østerild Fjord. Meget 
almindelig ved søbredder og i langsomt rindende vand over hele landet. 

Leptocerus annulicornis Steph. 
Hvidbjerg Å ved Lyngholm og ved Store Ørumbro lige før udløbet i Ørum Sø 

samt i Vester Vandet Sø. Der er kun fundet tomme huse, men da disse er temmelig 
karakteristiske, kan bestemmelsen dog beh·agtes som sikker. Vistnok udbredt over 
hele landet, men ikke almindelig; ved søbredder og i ikke for hurtigt flydende 
vand. 
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Leptocerus senilis Hag. 
Imagines er taget i Bansted-reservatet af vVorm-Hansen. Fire larver er fundet 

i Tegå ved Legind Bro. Nogle tomme huse fra Hvidbjerg Å ved Lyngholm hører 
formentlig også til denne art. Almindelig i søer og langsomt rindende vand over 
hele landet; snylter ligesom de to følgende arter i ferskvandssvampe. 

Leptocerus fulvus Ramb. 
l larve er fundet i Tegå ved Legind Bro. En del tomme huse fra Tormål og 

Vester Vandet Sø hører formentlig også til denne art, der vistnok er udbredt over 
hele landet, men betydeligt sjældnere end foregående. 

Leptocerus nigronervosus Retz. 
En hun, som med nogen tvivl kan henføres til denne art, er taget 13. 8. 53 

Bansted-reservatet af \Vorm-Hansen. 

Mystadeles nigra L. 
Imagines er gentagne gange taget i Bansted-reservatet af 'Norm-Hansen. Larver 

foreligger fra Bjålum, Flade Sø, Lund Fjord, Nors Sø, Præstekjær, Tegå ved 
Legind Bro og fra Vorup Sø. Det bør bemærkes, at det ikke er muligt med fuld 
sikkerhed at adskille denne arts larver fra larverne af M. longicomis L. Begge arter 
er meget almindelige i søer over hele landet. 

Mystadeles azurea L. 
Larver og imagines fra Tegå ved Legind Bro. Ret almindelig i søer over hele 

landet. 

Triænodes bicolor Curt. 
Imagines er taget i Bansted-reservatet (\•Varm-Hansen) og ved Strandkær ved 

Lild Strand. Larver foreligger fra Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Bjålum, 
Lønnecup Fjord ved Hovsør, Sokland, Tormål, Torup Vestersø i Torup Plantage 
(»Toruphul«), Vorup Sø og Østerild Fjord. Yderst almindelig i damme over hele 
landet. 

Oecetis lacustris Piet. 
Imagines er taget ved Bagsø i Tved Plantage (Anker Nielsen). Larver foreligger 

fra Lund Fjord og fra kanalen øst for Tømmerby Fjord vest for Højsh·up. Almin
delig i søer og store damme over hele landet. 

Oecetis ochracea Curt. 
Imagines er taget i Bansted-reservatet (Feddersen og Worm-Hansen) og ved 

Ove Sø. Larver foreligger fra Grønbakke Vand ved Lyngby, Lønnerup Fjord ved 
Hovsør, Nors Sø, Ove Sø, Ørum Sø og Østerild Fjord. I det øvrige land synes 
denne art at være knapt så almindelig som foregående. 

Beræodes minuta L .  
Fredskilde Bæk ved Legind, Ginderup Bæk 200 m før udløbet i Næs  Sund, 

Hvidbjerg Å ved Lyngholm, Hørsted Å ved Åbro nord for Hassing, Kløvå ved 
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Skradekjær Bro og ved Hovedvej 11,  Senå ved Hovedvej 11 ,  et tilløb fra Storkjær 
til nordbredden af Ørum Sø, Tømmerby Å ved Rødebro (Hovedvej 11),  et tilløb til 
Tømmerby Å ved Bolbredning nordøst for Oddersbøl, Vester Vandet Å ca. l km 
vest for søen og ved Klitmøller Kirke samt i Vestervig Å nord for Krik. Udbredt 
over hele landet, om end ikke særlig almindelig; især i små skovbække, men også 
på rolige, stærkt tilgroede steder i større bække. 

Serieostarna personatum Spence. 
Fredskilde Bæk ved Legind og Gundtoft Å øst for Helligsø. Udbredt over hele 

landet, men ikke særlig almindelig; især i små skovbække. Den beslægtede S. pe
demontanu·m - der af nogle ikke anerkendes som en selvstændig art - er almin
delig i kilderne i Himmerland og enkelte andre steder i Jylland. 

Molanna angustata Curt. og M. palpata l\kL. 
Først nævnte art er meget almindelig i søer, store damme og langsomt flydende 

vand over hele landet; i søerne lever larverne især på sandblandet mudderbund 
uden for plantebæltet Imagines er fundet ved Blegsø, Bjålum og Flade Sø. 
M. palpata. angives af Esben-Petersen fra Madum Sø i Himmerland, hvor jeg også 
selv har konstateret dens masseforekomst Desuden har jeg fundet den ved sure 
søer, ja selv ved ikke særlig store, sure damme overalt i Midt- og Vesthimmerland. 
Ved de få alkaliske søer i Himmerland findes den ikke, men derimod M. a.ngustata. 
Ved Hykjær har jeg fundet imagines af !-il. palpata. Det er for øjeblikket ikke 
muligt at adskille larverne af de to arter, hvorfor der her gives en samlet oversigt 
over fund af Mola.nna.-larver. Det er antagelig berettiget at gå ud fra, at det i 
alkaliske vande drejer sig om M. a.ngustata, i sure vande om M. palpata, selv om 
det må erindres, at begge arter forekommer i den stærkt sure Madum Sø : Bagsø 
i Tved Plantage, Bjålum, Blegsø, Flade Sø, Hvidbjerg Å ved Lyngholm, Kløvå ved 
Skradekjær Bro og ved Hovedvej 1 1, Strandkær ved Lild Strand, Nors Sø, Ove Sø, 
Sokland, Tegå ved Legind Bro, Tormål, kanalen øst for Tømmerby Fjord vest for 
Højsb·up, Vester Vandet Å ca. l km vest for søen, Voldum Sø, Vorup Sø og 
Ørum Sø. 

AgrYlmia pagetana Curt. 
Imagines er fundet ved Bagsø (Anker Nielsen), Bjålum, Hykjær og Sokland. 

Larver foreligger fra Blegsø, Brokjær Bæk syd for Dover Plantage, Hykjær, Lund 
Fjord, Lønnerup Fjord, Nors Sø, Ove Sø, Sokland, Tormål, Voldum Sø, et rør
bevokset tørveskær ved denne søs vestlige del, Vorup Sø og Ørum Sø. Meget 
almindelig over hele landet, især i småsøer og store damme. Vort almindeligste 
medlem af familien Phryganeidæ. 

Phryganea grandis L. og Ph. striata L. 
Imagines af førstnævnte art er taget i ret stort antal i Ransted-reservatet (\lv'orm

Hansen), en han af sidstnævnte ved Bjålum. Begge arter er almindelige i søer og 
store damme over hele landet. Da det ikke er muligt med sikkerhed at adskille 
larverne af de to arter, navnlig ikke i de yngre stadier, gives her en samlet oversigt 
over fund af larver, som må tilhøre en af de to arter: Bagsø i Tved Plantage, 
Besul Vand ved Lyngby, Bjålum, Blegsø, Hykjær, Kløvå ved Skradekjær Bro, 
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Strandkær ved Lild Strand, Lund Fjord, Næstevand ved Lyngby, Tormål, Torup 
Vestersø i Torup Plantage (»Toruphul«), kanalen øst for Tømmerby Fjord vest for 
Højstrup, Vester Vandet Sø og Vorup Sø. 

Phryganea varia F. og Ph. obsoleta Hag. 
Imagines af førstnævnte art er taget i stort antal i Hansled-reservatet (Fedder

sen og \"'orm-Hansen), en enkelt hun af sidstnævnte ved TormåL Begge arter er 
ret almindelige over hele lanelet i småsoer og store damme, Ph. obsoleta vistnok 
især i (sure?) mosevancle. I hvert fald i de yngre larvestacUer - som udelukkende 
er repræsenteret i det foreliggende materiale - er det ikke muligt at adskille de 
to arter, hvorfor der her gives en samlet oversigt over fund af larver, som må 
tilhøre en af de to arter: Besul Vand ved Lyngby, Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, 
Grønbakke Vand ved Lyngby, Torup Vestersø i Torup Plantage (»Toruphul«), 
Valdum Sø og Vorup Sø. 

Colpotaulius incisus Cwt. 

Nogle få imagines er taget ved nordbredelen af Vorup Sø. Larver fineles ikke i 
materialet. Udbredt over hele lanelet i stærkt tilgroede smådamme, men ikke 
særlig almindelig. 

Grammotaulius nitidus Mull. og G. atomm·ius F. 
Imagines af begge arter er taget i stort antal i Bansted-reservatet af Fedelersen 

og W orm-Hansen. G. atomarius, hvis larve især lever i lavvandede, græsbevoksede 
damme, er almindelig over hele landet. G. nitidus, som lever på lignende steder, 
er knapt så almindelig. Unge larver, som med nogen tvivl kan henføres til denne 
slægt, foreligger fra Flade Sø, Valdum Sø, Vorup Sø og Østerild Fjord. 

Glyphotælius pellucidus Retz. Se Stenophylax nigricornis. 

Limnophilus flavicornis F. 
Adskillige imagines er taget i Bansted-reservatet af Feddersen og Worm-Han

sen. Larver foreligger fra Blegsø, Bjålum, Lund Fjord, Nors Sø, Possø i Hvidbjerg 
Plantage, Sløjkanal ved Sløjbro (Sløjhus), Soklancl, Tegå ved Legind Bro, Tormål 
og Vorup Sø. Er sikkert Danmarks almindeligste vårflue; udpræget damform. 

Limnophilus rhombicus L. 
Bislet Dam i Stenbjerg Plantage, Bjålum, Blegsø, en kanalagtig heclesø nordvest 

for Flade Sø, Ginderup Bæk 200 m før udløbet i Næs Sund, kanalen fra Hundborg 
Mose til Årup A ved Røde Anes Bro syd for Ulstrup, Hvidbjerg A ved Lyngholm 
og ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Hørsted A ved Abro nord for 
Hassing, Kløvå ved Skraclekjær Bro og ved Hovedvej 1 1, Strandkær ved Lild 
Strand, Lund Fjord, Mølleå ved Ydby (Hovedvej 11) ,  Ove Sø ved Legind, Præste
kjær, Sletteå ved Hjortdal, Tegå ved Legind Bro, Tormål, Torup Vestersø i Torup 
Plantage (»Toruphul«), Vestervig A nord for Krik, Villemp Bæk ved Lille Ørum
bro før udløbet i Hvidbjerg A, nordbredden af Valdum Sø, Østerild Fjord, Arbæk 

ved vejen Skyum-Kolclby og Årup A ved Årupmølle. Næsten lige så almindelig 
som foregående og ligesom den en udpræget damform. Det kunne se ud, som om 
den i Thy er almindeligere end flaoicornis. 
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Limnophilus decipiens Ko!. 
En ung larve og to tomme larvehuse fra Ove Sø ved Legind. Almindelig over 

hele landet, især i skovdamme. 

Limnophilus mannoratus Curt. 
En del imagines er taget i Ransted-reservatet af Feddersen og Worm-Hansen. 

Larver synes ikke at foreligge i materialet (se dog nedenfor under L. ssp.) .  Ret 
�!mindelig i damme over hele landet. 

Limnophilus xanthodes MeL. 
Imagines er taget i Ransted-reservatet af Feddersen. En del yngre larver, som 

formentlig tilhører denne art, er fundet i afløbet fra Thyholm Vejle ved Vejlebro 
(Hovedvej 1 1 )  nedenfor slusen. Udbredt i damme over hele landet, men ikke 
særlig almindelig. 

Limnophilus lunatus Curt. 
Fredskilde Bæk ved Legind, Hanstholm Å neden for Hanstholm Fyr, Hvidbjerg 

Å ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Kløvå ved Hovedvej 11 ,  Lund Fjord, 
Mølle:\ ved Ydby (Hovedvej 1 1), Sletteå ved Hjortdal, Sløjkanal ved Sløjbro 
(Siøjhus), Svenstrup Å ved Slettesb·and, Tegå ved Legind Bro, afløb fra Thyholm 
Vejle ved Vejlebro (Hovedvej 11) ovenfor slusen, Vester Vandet Å ved Klitmøller 
Kirke, Vestervig Å ved vejen Vestervig Kirke-Krik og Årbæk ved vejen Skyum
Koldby. Almindelig i søer og langsomt flydende vand over hele landet. 

Limnophilus elegans Curt. 
Imagines er fundet i Ransted-reservatet ('Norm-Hansen). Udbredt over hele 

landet, men ret sjælden; larven ukendt. 

Limnophilus politus MeL. 
Imagines er fundet ved Bjålum og ved Strandkær ved Lild Strand. Larver synes 

ikke at foreligge (se dog nedenfor: L. ssp.). Ret almindelig i damme over hele 
landet. 

Limnophilus fuseinervis Zett. 
Imagines er fundet i Ransted-reservatet af Worm-Hansen. Larver synes ikke at 

foreligge. Udbredt over hele landet, men sjælden. 

Limnophilus nigrieeps Zett. 
En defekt hun, som formentlig tilhører denne art, er fundet i Ransted-reservatet 

af W orm-Hansen. To larver foreligger fra Bjålum. Ret almindelig over hele landet, 
måske især i søer. 

Limnophilus vittatus F. 
Imagines er fundet i Ransted-reservatet (W orm-Hansen 4. 7. 55). Larver fore

ligger fra Besul Vand ved Lyngby, en hedesø 300 m øst for Lyngby og fra nord
bredden af Vorup Sø. Ret almindelig over hele landet i små, stærkt tilgroede 
damme. 
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Limnophilus affinis Ctrrt. 
En del imagines e1· taget i Bansted-reservatet (Worm-Hansen). Larver synes 

ikke at foreligge (se dog nedenfor: L. spp.). Ret almindelig i damme over hele 
landet. 

Limnophilus griseus L. 
Imagines er taget i Bansted-reservatet (W orm-Hansen 7. 8. 55). Larver fore

ligger fra Besul Vand ved Lyngby, en kanalagtig hedesø nordvest for Flade Sø, 
Grønbakke Vand ved Lyngby, en hedesø 300 m øst for Lyngby og Torup Vestersø 
i Torup Plantage ("Toruphul«). Ret almindelig i damme over hele landet. 

Limnophilus bipunctatus Curt. 
2 tomme puppehuse, der efter indeholdte rester af larveexuvier at dømme 

hører til denne art, fra Possø i Hvidbjerg Plantage. Udbredt over hele landet, men 
ikke særlig almindelig; i plantefattige smådamme med sandbund. 

Limnophilus extricatus MeL. 
Fredskilde Bæk ved Legind, Ginderup Bæk 200 m før udløbet i Næs Sund, en 

kildedam ved Grågård, Kanalen fra Hundborg Mose til Årup Å ved Røde Anes 
Bro syd for Ulsh·up, Hvidbjerg Å ved Lyngholm, Kløvå ved Skradekjær Bro, 
Mølleå ved Ydby (Hovedvej 11) ,  Nors Å ved strandvejen nord for Klitmøller, 
Sjørringsø-Kanal nord for Janderup, et tilløb fra Storkjær til nordbredden af 
Ørum Sø, Storå syd for Ballerum, Sundby Å ved Støvring Bro, Svenstrup Å ved 
Slettestrand, Thisted Bæk ved vejen nord for Thisted og Årup Å ved Arupmølle. 
Ret almindelig i langsomt flydende vand over hele landet. 

Limnophilus luridus Ctrrt. 
Talrige imagines er taget i Bansted-reservatet af Feddersen og Worm-Hansen. 

Unge larver, der med nogen tvivl henføres til denne art, foreligger fra Besul Vand 
ved Lyngby, østerenden af Doverkil, en karialagtig hedesø nordvest for Flade Sø, 
Vestervig A nord for Krik, Ørum Sø og Arbæk ved udløbet i Gudnæsstrancl. 
Formodentlig udbredt over hele landet, men sjælden; udpræget clamform. 

Limnophilus sparsus Curt. 
Imagines er taget i Bansted-reservatet (W orm-Hansen, 1 1 .  7. 56). Larver fore

ligger næppe i materialet. Udbredt over hele landet, vist især i søer, men i reglen 
fåtallig. 

Limnophilus fuscicornis 

l larve fra Soklancl. Udbredt over hele landet, vistnok især i plantefattige små
clamme med sandbund . . 

Limnophilus spp. 

Larver som af en el. anclen grund (ung alder) ikke lader sig nærmere bestemme, 
foreligger fra Brokjær Bæk syd for Dover Plantage, Fredskilde Bæk ved Legincl, 
Ginclerup Bæk 200 m før udløbet i Næs Sund, Grønbakke Vand ved Lyngby, 
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Hørsted Å ved Åbro nord for Hassing, Nors Sø, Nors Å ved strandvejen nord for 
Klitmøller, Næstevand ved Lyngby, Ove Sø, Senå ved Hovedvej 1 1 ,  Sokland, 
Sundby Å ved Nordentoft (Hovedvej 1 1), Svenstrup Å ved Slettestrand, Tegå ved 
Legind Bro, Torup Vestersø i Torup Plantage (»Toruphul<<), Tømmerby Å ved 
vejen Tømmerby-Langvad, Vester Vandet Sø, Vester Vandet Å ca. l km vest for 
søen og Vestervig Å ved vejen Vestervig Kirke-Krik. 

Anabolia nervosa Leach og A. lævis Zett. 
Førstnævnte art er almindelig i rindende vand, i hvert fald i Jylland, sidst

nævnte yderst almindelig i søer og store damme, i hvert fald på Sjælland, hvor 
jeg også har taget den i langsomt flydende vand. Det er for øjeblikket ikke muligt 
at adskille larverne af de to arter, men skønt kun nemosa er fundet som imago 
(Gundtoft Å ved Skolebro øst for Helligsø, Hvidbjerg Å ved Lyngholm og ved 
Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Senå ved Hovedvej 11 og Tegå ved Legind 
Bro), er der grund til at formode, at læuis er repræsenteret i det righoldige larve
materiale, specielt i prøverne fra de mindre, stillestående vande. Her gives en 
oversigt over samtlige fund af Anabolia-larver: Bjålum, Blegsø, Flade Sø ved 
dæmningen (østbredden), Fredskilde Bæk ved Legind, Ginderup Bæk 200 m før 
udløbet i Næs Sund, Grågård Å syd for Ballerum, Gundtoft Å ved Skolebro øst for 
Helligsø, Hvidbjerg Å ved Lyngholm og ved Store Ørumbro før udløbet i Ørum 
Sø, Hørsted Å ved Åbro nord for Hassing, Kløvå ved Skradekjær Bro og ved 
Hovedvej 11 ,  Strandkær ved Lild Strand, Lund Fjord (nordbredden), Mølleå ved 
Ydby (Hovedvej 11)  og ved Ydby Elværk, Nors Sø (østbredden), Skiveren ved 
Svingelbro (Hovedvej 1 1 )  og ved broen ved Hov, Senå ved Hovedvej 11 ,  Sletteå 
ved Hjortdal, Sløjkanal ved Sløjbro (Siøjhus) og ved Kovad Bro (Hovedvej 11) ,  
et tilløb fra Storkjær til nordbredden af Ørum Sø, Storå syd for Ballerum og nord 
for Kåstrup, Svenstrup Å ved Slettestrand, Tegå ved Legind Bro, Thisted Bæk 
ved vejen nord for Thisted, Tormål, Tømmerby Å ved Rødebro (Hovedvej 1 1) og 
ved vejen Tømmerby-Langvad, Vester Vandet Sø (østbredden), Vester Vandet Å 
ved Klitmøller Kirke, Villerup Bæk ved Lille Ørumbro før udløbet i Hvidbjerg Å, 
Voldum Sø (nordbredden) og Ørum ·sø ved dæmningen (vestbredden). 

Halesus digitatus Sclu·ank. 
Fredskilde Bæk ved Legind, Gundtoft Å ved Skolebro øst for Helligsø, Hvid

bjerg Å ved Lyngholm og Store Ørumbro før udløbet i Ørum Sø, Mølleå ved 
Ydby (Hovedvej 1 1), Senå ved Hovedvej 11 ,  Sletteå ved Hjortdal, Svenstrup Å 
ved Slettestrand og Tegå ved Legind Bro. Ret almindelig i rindende vand, i hvert 
fald i Jylland. 

Stenophylax nigricornis Piet. 
I Brokjær Bæk syd for Dover Plantage er fundet et tomt og temmelig defekt 

larvehus, som muligvis kan tilhøre denne meget sjældne art, hvis larve lever på 
vanddrukne puder af vissent løv ved randen af kilder i skove. Husets forekomst 
på dette sted er en gåde. Måske kan det også hidrøre fra Glyphotælius pellucidus 
Retz., en art, der er ret almindelig over hele landet, især i skovdamme. 
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Stenophylax stellatus Curt. 
Mølleå ved Ydby (Hovedvej 11) ,  Sletteå ved Hjortdal, Sundby Å ved Norden

toft (Hovedvej 11) og ved Støvring Bro, Svenstrup Å ved Slettestrand og Årup Å 
ved Årupmølle. Udbredt i rindende vand over hele landet og ret almindelig i 
visse egne af Jylland. 

M ierapterna sequax MeL. 
2 larver, der sandsynligvis tilhører denne art, er fundet i Thisted Bæk ved vejen 

nord for Thisted. Yngre larver, som måske også hører herhen, foreligger fra Freds
kilde Bæk ved Legind, Kløvå ved Hovedvej 11 og ved Skradekjær Bro, Mølleå ved 
Ydby (Hovedvej 1 1), Vestervig Å nord for Krik og Årbæk ved vejen Skyum-Kold
by. Ret almindelig over hele landet, især i små skovbække. 

Goera pilosa F.  
En hun er taget ved Tegå (Legind Bro). Larver foreligger fra Flade Sø,  Hanst

holm Å neden for Hanstholm Fyr, Hvidbjerg Å ved Store Ørumbro før udløbet i 
Ørum Sø, Hørsted Å ved Åbro nord for Hassing, Kløvå ved Hovedvej 1 1  og ved 
Skradekjær Bro, Mølleå ved Ydby (Hovedvej 11 )  og Tegå ved Legind Bro. Almin
delig ved søbredder og i ikke for hurtigt flydende vand over hele landet. 

Silo nigricornis Pct. 
I Ginderup Bæk, 200 m før dennes udløb i Næs Sund, er (20. 9. 53) fundet en 

del tomme puppehuse, der efter indeholdte rester af larveexuvier at dømme til
hører denne sjældne art, som er karakteristisk for hurtigt flydende, sommerkolde 
vandløb (kildebække). 

I Thy og Hanherred er således - med større eller mindre sikker
hed - konstateret 69 vårfluearter. Selv om indsamlinger af en specia
list måske nok kunne øge dette antal lidt, er der dog grund til at an
tage, at listen giver et ganske godt billede af vårfluefaunaen i denne 
landsdel. 69 arter er ca. 40 °/o af den danske vårfluefauna. Sammen
lignet med det øvrige land må faunaen således siges at være noget 
udtyndet. Mangelen af vore mest udprægede hurtigvands-former, som 
f. eks. Oligoplectrum maculatu-m Fourer. ,  lader sig let forklare ved 
mangelen af passende lokaliteter. Arter, som især er knyttet til skov
damme, må selvfølgelig også friste trange kår. Men i øvrigt turde en 
dominerende faktor være det barske klima på dette Jyllands nordvest
hjørne, og især den stærke og vedholdende blæst, der antagelig er 
meget ugunstig for imagines af de meget, men svagt flyvende arter. 
Den er sikkert også skyld i den sparsomme forekomst af ellers almin
delige former som Triænodes bicolor og Mystacides-arterne. Og må
ske i, at den større og kraftigere Oecetis ochracea her synes at være 
almindeligere end den mindre og spinklm·e Oe. lacustris. Eller i den 
tilsyneladende mangel af den sarte, sværmdannende Setodes tineifor-
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1nis Curt., der ellers hører til karakterdyrene i danske søer. Ved et 
orienterende besøg på Ransted-reservatet i juli 1954 fik jeg et stærkt 
indtryk både af blæsten og af vårfluefaunaens fattigdom i reservatets 
vandhuller. Sammenlignet med dem og med Nors Sø var faunaen ved 
den vindbeskyttede Bagsø i Tved Plantage overraskende rig. Her 
fandtes bl. a. Oecetis lacustris. 

På den anden side kan det barske klima måske begunstige en art 
som Plectrocnemia conspe1·sa, der i Danmark er at betragte som en 
senglacial relikt, og som er overraskende rigt repræsenteret i området. 
Samt forklare den formodede forekomst af Stenophylax nigricornis og 
Silo ni.gricornis, der også må opfattes som relikter fra en koldere 
periode. 

Det er værd at notere forekomsten af Molanna palpata, der i øvrigt 
også er en nordlig form. 
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Summary 

A list is given of the Trichoptera founcl in Thy and Hanherred, Northem Jut
land, based chiefly upon a very great calleetion of larvae from all parts of the two 
districts. Only about 40 per cent of the species known from Denmark were found. 
This may be due partly to the scarcity of swift fiawing water and forest. In the 
first place, however, it probably is due to the rough elimate in this northwestern 
corner of Jutland. Especiaily the hequent and strong winds must be unfavourable 
for the imagines. The elimate may also account for the relative abundance of the 
Late Glacial relict Plectmcnemia conspersa Curt. as well as for the possible 
occurrence of two other relicts, Stenophylax nigricomis Piet. and S ilo n igricomis 
Piet. The occurrene of Molanna palpata MeL., which is a northem species too, 
is noticeable. 

Anmeldelse 

H. M. Thamdmp: Nahu·ens husholdning. 90 s. lO fig. Pris kr. 8,00. E. Munks
gaards Forlag. København 1960. 

I foråret 1960 holdt professor H .  lVL Thamdrup, Århus, en forelæsrungsrække i 
radioens søndagsuniversitet De seks forelæsninger foreligger nu i bogform, og vi 
stilles for første gang på dansk over for en samlet fremstilling af de problemkom
plekser, den moderne økologi arbejder med. Troels den korte forn1 er det lykkedes 
forfatteren at berøre de væsentligste problemer på en så anskuelig og levende 
måde, at læseren får en dybere forståelse af dyrs og planters afl1ængighecl af de 
ydre kår og af hinanden. San1tidig bliver det klart fastslået, at mennesket trods al 
tekrllsk fremskridt dog stadigvæk er et led i naturens husholdrllng. Bogen kan 
stærkt anbefales til en første indfØring i de herhenhørende problemer. E.  N. 
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Afrikansk sandslange (Psammophis sibilans 
schokari Forsk.) indslæbt i Danmark 

Af Palle Johnsen 
(Zoologisk Institut, Århus Universitet) 

I Naturhistorisk Museum, Århus, henstod en ubestemt slange eti
ketteret: »Korsør 1 938, hjemsted Algier el. Tunis, Findak Det drejer 
sig om ovennævnte sandslange, der uden tvivl må være indslæbt med 
et skib, der har taget last i en havn i Algerie eller Tunis. 

Slægten Psammwphis hører til snogenes (Colubridae) store familie, 
og er udbredt over hele Afrika og det sydlige Asien over til Birma. 
Slægten hører til de opistoglyphe snoge, altså med gifttænder, der er 
placeret bagtil i overkæbebenet. Hos Psammophis er der to i hver 
side under øjets bageste rand. Tænderne er med fure, hvori giften 
strømmer, når der bides. Karakteristisk for denne slægt er tilstede
værelsen af et par andre store tænder, der er placeret lige under øjets 
forrand, og som let kunne forveksles med gifttænderne. 

(A. V. Jensen fot.) 

Fig. l. Sanelslange (Psammophis sibilans sclwkari) indslæbt i Danmark. 
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Sandslangen er en elegant, slank art, der bliver henved 2 m lang. 
Den er udbredt over hele Afrika, hvor den danner forskellige racer. 
Det her omtalte eksemplar tilhører racen P. s. schokari, hjemmehø
rende i Nordafrikas aride zoner omkring Sahara, hvor den holder til 
bl. a. ved oasernes vandingskanaler. Det er et dagdyT, der sommetider 
ses klatrende i træer og buske, den er meget hurtig og derfor vanske
lig at fange. Føden består af frøer, firben, fugle og undtagelsesvis 
andre slanger. Habitus fremgår af billedet (yderste ende af halen er 
som ofte hos snoge afbrækket). Farvetegningen varierer som hos de 
fleste slangearter meget. Den kan være ensfarvet brun, gullig eller 
grå, i reglen med mørke pletter eller længdestriber. H vis pletter eller 
længdestriber mangler, ses i reglen en mørk stribe i det mindste på 
siden af hoved og hals. 

Selv om arten er giftig, hører den ikke til de farligere slanger. Efter 
bid af små individer kommer der sommetider næsten ingen reaktion 
hos mennesker. Drejer det sig om et større individ, der har fået an
bragt et godt bid- får den fat i en finger, holder den fast og ligesom 
tygger for at få drevet gifttænderne godt ind - så kommer der hæ
velse, kuldegysninger og kraftige opkastninger, men ildebefindendet 
aftager i løbet af nogle dage. 

Anmeldelse 

Kenneth Williamson & J. Morton Boyd: St. Kilda Summer. 224 sider, 8 smt
tavler, adskillige tekstfigurer. Hutchinson, London, 1960. Pris 25 sh. 

På grund af sin afsides beliggenhed uden for de Ydre Hebrider har St. Kilda 
altid virket tiltrækkende. Øerne har været beboet i mangfoldige århundreder, 
måske i 1000 år; men de blev rønm1et 1930, fordi det lille samfund ikke kunne 
opretholdes i moderne tid. 1957 kom der atter mennesker på hovedøen Bitta, da 
der skulle bygges radarstation under Royal Airforce. Øerne er naturfredet område, 
og fm-ff. varetog disse interesser under arbejderne. 

Bogen giver en del om St. Kildas historie; der er gode tegninger af grumhids af 
middelalderhuse og fotografier af nyere bygninger inkl. »cleitean« eller stenhytter, 
som anvendtes til forrådskamre og nu er tilflugtssteder for de frit levende får. 
Bestanden fra Soay, den vestligste af øerne, hører til de primitiveste tamfåreracer. 
Af Øernes 2 mus, en skovmus og en husmus, synes den første at have udkonkun·eret 
den sidste i løbet af de 30 år, hvor øerne ikke har haft en fast boende befolkning. 
Sammenligninger drages med Færøerne, hvor der findes fritlevende husmus, men 
ingen skovmus. 

Fuglene har spillet en stor rolle i St. Kilda-boernes husholdning; men netfangst 
som på Færøerne brugtes ikke. Øgruppen huser i dag ca. 40.000 par suler eller 
ca. 1 l 5 af den nordatlantiske bestand. Af andre arter, som ruger i stort tal, findes 
lunde, lomvie, alk, mallemuk, skråpe, stor og lille stom1svale og topskarv. Endelig 
nævnes gærdesmutten, der har en bestand på noget over 200 par på Øerne. En liste 
over de fra St. Kilda kendte fugle, en god bibliografi og et sagregister afslutter 
denne udmærkede bog. B. LØppentlun. 
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Skalbærende snegle i Nyborgegnen 

Af S. Brokmann 
(Dngeløkke) 

Et lille område, der strækker sig 10-12 km nord, vest og syd for 
Nyborg, er i de sidste 4 år fra 1956 til 1960 blevet undersøgt flere 
gange af min unge elev Niels Stentoft og mig. Det viser sig, at dette 
lille område rummer så at sige alle de bløddyrarter, der hidtil er fun
det over hele Fyn. Der mangler kun en enkelt, men til gengæld er dm' 
så et par, som ikke er nævnt i de oversigter, som G. Balsløv og Herluf 
Petersen har udsendt, f. eks. Lymnea glabra og Vitrea crystallina con
tra.cta. Desuden er enkelte, f. eks. Theodoxus fluviatilis og Pseudo
ancylus fluviatilis ikke, så vidt vides, tidligere omtalt fra Østfyn. 

Området har vi inddelt i 12 afsnit, og nedenfor er angivet finde
stederne indenfor disse afsnit. 

l .  Lysemose, Bovense, Flødstrup. Skov fattig, hegn med popler, tørre 
diger, vandhuller og lille sø. 

2. Aunslev, Rejstrup, Skaboeshuse. Som l, men med lidt mere krat 
og skov. 

3. Egnen om Juelsberg. Skov, diger, krat, vandhuller (smådamme). 
4. Teglværksskoven og omgivelser. Bøgeskov, fugtige lavninger. 

Nord for skoven tørre skl-ænter med tjøi·n, syd for skoven skræn
ter med græs. 

5. »Øen« og Slipshavn. Fladt, gennemgående lidt tørt terræn. Ved 
Slipshavn lidt fugtigt krat, en enkelt dam samt skoven med både 
tørre og fugtige partier. 

6. Ladegårdsåen og omgivelser. Fugtigt langs åen, græsklædte jern
baneskråninger, lidt krat og en lille sø (»Lunget«). 

7. Kullemp Sluse og Vindinge Å med omgivelser. Hede med små
krat og smådamme. Langs Vindinge Å enge og smålunde. 

8. Kullerup, Refsvindinge. Hegn med popler, smålunde samt birke
mase. 

9. Kogsbølle Bæk og egnen deromkring samt Ørbæk Enge, krat (el), 
jernbanedæmning. 

10.  Kajbjerg Skov, Kalkgrundsskoven, Maemosen med omgivelser. 
Terrænet ligger mellem Nyborg Fjord og landevejen til Svend
borg. Både tørre og fugtige partier og vandhuller. 

1 1 .  Skellerup, Tvevad til Ørbæk Poppelhegn, smålunde, bæk 
12. Ørbæk, Tåruplunde, Fiskerholt. Skov, mose, eng, åløb, mølledam. 
13 .  Brenderup Vænge er et lille skovparti, gennemgående lavtlig

gende og ret fugtigt, ca. 27 km syd-sydvest for Nyborg. Det ligger 
lidt for sig selv, lidt syd for Glorupskovene, og det var interessant 
at undersøge, om man der kunne finde andre arter end i »vort<< 
område; men det viste sig, der ikke var noget nyt. 
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Phenacolimax pellucidus . . . 

Euconulus fulvus . . . . . . . . . . 

Vitrea crystallina • o .  o • • • • •  o 

Vitrea crystallina cont·racta. . .  
Oxychilus cella.rium • • •  o .  o o .  

Oxychilus ailiaritun . . . . . . . . 

Ret·inella nitidula . . . . . . . . . . 
Retinelia pum • o • •  o .  o • • • • •  o 

Perpolita hammanis • • • • • • •  o 

Zonitoides nit·idus . . . . . . . . . .  
Punct-um pygmaemn • o • • • • •  

Goniodiscus rot·undat-us . . . . .  

Aca.nthinula lanwllata . . . . . . 
Vallonia p'ulchella • o • • •  o • • •  

Vallonia costata o • • •  o • •  o • •  o 

Vallonia excentrica • • • • • •  o .  

Frutidcola fruticum o • • • • • •  

H elicella caperata • • • • • •  o • •  

E uomphalia. strigella • • •  o • • •  

Trichia. hispida • • • • • • • •  o • • •  

P erforatella ·incarnata. • o • • •  o 

Perforatelia bidens • o • • •  o • • •  

Helicigona lapicida. • • •  o • • • •  

Ariante a.rbustorum . . . . . . . .  

Cepa.ea hortensis o o o o • • • • •  o 

Cepa.ea nemoral-is • • •  o • • • • • •  

H e lix pomatia. 
Ena obscura. 

o • • • •  o • • • • •  o .  

• • • • •  o .  o • • • • • •  

Cochlodina laminata . . . . . . .  

Clausilia bidenda.ta. . . . . . . .  ' 

Clausilia p umila. • • • • • • •  o • • •  

Iphigenia ventricosa • o .  o • • •  

Iphigenia lineolata . . . . . . . . .  

Iphigenia. plicatu/a . . . . . . . . .  

Balea perversa • • • •  o .  o • • • • •  

V e rUg o a.ntiverUgo o .  o • • • • • •  

Vertigo pygmaeum • o o .  o • • •  

Vertigo pusilla • •  o • • • • • • • • •  

VerUgo angusNor • • • • • •  o • • •  

Tmncatellina costulata o o • • •  

Pupil/a. muscorum 
Columella edentula 
Cochlicopa lubrica 
Caeciliaides acicula 

• • • • •  o • • •  

. . . . . . . . 

o • • • • • • • •  

o .  o • • • • •  

Succinea putris • •  o • • • • • • • • •  

Succinea pfeifferi o .  o • • •  o o o .  
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Succi.nea oblonga • • • • • • •  o .  o 

Carychi.tnn min. og trident . .  

Theodorus fluoiatilis • • • • •  o o 

Valoata cristata . . . . . . . . . . . 

Valoata pisci11alis . . . . . . . . . .  

Buli.mus ten.taculatus • • •  o o o o 

Bulinws leachii . . . . . . . . . . . .  

Physa fonUnalis o o .  o o • • • • • •  

Aplexa hypnoru.m • • • • •  o o o o 

Galba tru.ncatula . . . . . . . . . .  
Galba palustris . . . . . . . . . . . .  

Lymnea giabra • •  o .  o o .  o o • •  o 

Radix ooata • • • • • • • •  o • • • • • •  

Radi.x auricularia 
Lynwea stagno.lis 
Coretus corneus 

. . . . . . . . . . 

• • •  o • •  o .  o .  

• • • • • • •  o • •  o 

Pianorbis pianorbis • o • • • •  o .  

Pianorbis ca.rinatus • o • • •  o o .  

Paraspira leucostoma . . . . . . . 
Spira.Una oortex o • • • • •  o • • • •  

Bathyomphalus contortus . . .  

Gyra.ultts alhus o .  o .  o o • • • •  o .  

Armiger crista . . . . . . . . . . . . .  

Hippeutus camplanatus . . . .  

Segmentena n itida • o • • • • • • •  

Pseudancyltts flu.oiatilis . . . . .  

Ancylus lacustris • • • •  o • • • •  o 
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Anmeldelse 

H. H. Swinnerton: Fossils. The New Naturalist 42. 274 s. l farvetavle, 12 dob
belte sorttavler, 2 1  tekstfigurer. Collins, London, 1960. 

Denne bog handler om britisk palæontologi, dens historie og udvikling; der er 
korte omtaler af dyr og planter; men den er ikke planlagt som håndbog. Forskel
lige kapiteloverskrifter, som nok kræver kendskab til engelsk litteratur og tænke
måde, understreger dette; men bogen er skrevet af en af Englands »gamle, store 
mænd«, der har gjort en betydelig indsats. Han giver en stunmarisk fremstilling af 
J ordens dyre- og planteliv fra hele den tid, hvor forsteninger har været kendt, og 
han omtaler palæontologer og deres videnskab fra interessen startede til nutiden. 

Stoffet er ordnet i 4 hovedafsnit. Det første har 7 kapitler af mere indledende 
karakter; det Øvrige omhandler henholdsvis den palæozoiske, den mesozoiske og 
den kænozoiske tidsalder. I det sidste afsnits sidste kapitel omtales kort »de første 
briter« og deres redskaber. B .  LØppenthin. 
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To nye sommerfugle for Danmark 

Mamestra splendens Hb. 

Af G. forgensen 
(Sorø} 

Forv. rødbrune, violet glinsende. Mellemlinierne ret tydelige. Bøl
gelinien mørk brun, med lys bestøvning udad, og uden meget frem
trædende dobbeltvinkel (som hos M. oleracea L.,  foran hvilken den er 
anbragt hos Spuler). Nyremærket lyst udfyldt, mørkere nedefter. Bag
vingerne gulgrå, lysere v. roden. V. 1,8 cm. 

Fig. l. 
Ma.mestm splendens. 

Larven variabel i farve: grøn, lysere eller mørkere brun, med en 
bred, gul, foroven mørk begrænset fodstribe. Hovedet gult eller brunt. 
Fødder af kropsfarve. Lever om efteråret på forsk. lave planter. Skal 
kunne fodres med salat. 

l eksemplar på lys v. Tunderup Str. (Falster) 20/7 1959. Arten, der 
skal være udpræget mose- og engdyr, er udbredt i det østlige Mellem
europa og tages også syd og øst for Østersøen. 

Apotomis inundana Schitf. 

Arten er beskrevet i van Deurs : »Viklere« , p. 208 (Danmarks Fauna, 
Bd. 61, 1956). 

Fig. 2. 
Apotom.is inundana. 

(X 1,5) 

l eksemplar på lys v. Tunderup Str. 22/7 1956. Senere eksemplarer : 
l stk. 1 959 og l stk. 1960 samme sted. Bøtø: 2 stk. 14/7 1960 og l stk. 
23/7 1960. Arten er desuden taget på Ulfshale. 
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Sabelkarpe (Pelecus cultratus (L.)) 
første gang i Danmark 

Af Jørgen Dahl 
(Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser) 

Et eksemplar af den i Balticum og Sydøsteuropa almindelige sabel
karpe (Pelecus cultmtus (L.)) blev den 12 .  august 1960 fanget åf fisker 
Karl Hansen, Sandvig, Mern, i et bundgarn, der stod i Bøgestrømmen 
ud for Bønsvig skov ved Jungshoved på 3 m  vand. 

Fig. l. Sabelkarpe (Pelecus cultratus) fra Bøgesh·ømmen. 
(E. Leenders fot.) 

Sabelkarpen er en sjælden gæst på vore breddegrader. Det eneste 
sted, hvor den forekommer almindeligt inden for Nordens grænser, er 
den sydøstlige del af Finland, hvor den er ret almindelig i Ladoga, 
Vouksen og i bugten ved Wiborg. Hovedudbredelsen ligger i det syd
østlige Europa og Rusland; mod vest går den op i Donau til Østrig. 
Selvom den inden for sit hovedudbredelsesområde er en udpræget 
ferskvandsfisk, træffes den også i brakvand, og den er ret almindeligt 
forekommende i den indre Østersø og i Haff' erne på kysten af Balti
cum, Polen og Tyskland. Dens vestligst kendte forekomst i Østersøen 
er Greifswalder Bodden. Dog menes et enkelt eksemplar for nogle år 
siden at være fanget i Holland. 

Sabelkarpen har i ældre tid været betydeligt almindeligere i Øster
søen end nu om dage. Således skriver Linne (i >>Skånska resa« fra om
kring 1750), at sabelkarper var almindelige om foråret ud for Kri
stianstad, hvor de gik op i Helgeå for at yngle, og de var da genstand 
for et stort fiskeri. Fra nyere tid kendes kun 2 fund fra Sveriges Øs.ter
søkyster, fra Norrstrom i Stockholm i 1931 og ved Stocksund i 1938, 
så også i Sverige er sabelkarpen en yderst sjælden gæst. 

Sabelkarpen er en i det ydre overordentlig karakteristisk fisk. Ryg
gen er på det nærmeste ret med den lille rygfinne siddende langt til-
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bage. Til gengæld er buglinien stærkt buet (hvad der dog ikke frem
træder særlig godt på fotografiet), hvilket giver fisken et kniv- eller 
økselignende omrids. Bemærkelsesværdige er de stærkt forlængede 
brystfinner, der giver den et flyvefiskeagtigt udseende. Ligesom dens 
nære slægtning, brasenen, har den en meget lang gatfinne. Øjnene er 
meget store og munden stærkt opadrettet. Det mest ejendommelige 
ved fisken er imidlertid sideliniens forløb. Den begynder som hos 
andre fisk bag hovedet oven over brystfinnerne. Men umiddelbart 
bag disse bøjer den skarpt nedad mod bugkanten for lidt fra denne 
igen at bøje skarpt bagud. Derefter løber den med et stærkt bugtet 
forløb bagud i kort afstand fra bugkanten. 

Om sabelkarpens biologi ved man ikke meget udover, at den er en 
livlig fisk, der ofte ses springe over vandoverfladen. At den må være 
en fortrinlig svømmer, tyder også de store brystfinner og den forlæn
gede nederste del af halefinnen på. Den siges at søge sin føde i de øvre 
vandlag og menes også at tage en del overfladenæring. Legen foregår 
i forårsmånederne og altid i rindende ferskvand. Brakvandsbestan
dene må derfor om foråret, ligesom laks og ørred, rimte og stamsild, 
vandre op i vandløbene for at gyde. 

Det danske eksemplar var 401/2 cm langt og vejede 402 g. Det be
finder sig nu på Zoologisk Museum i København, der i forvejen kun 
ejede et eksemplar af arten, fanget i Donau. 

Efter at ovenstående meddelelse er gået i trykken, er der fanget endnu et eks
emplar af sabelkarpen i danske farvande. Denne gang skete fangsten ved Strøby 
Strand i Køge Bugt den 20. 5. 1961 .  Fisken var 39,5 cm lang og vejede 330 g. 

Leucorrhinia albifrons Burm., guldsmed 
ny for Danmark 

Af Birger Jensen 
(Strødnm, Hillerød) 

På en ekskursion under ferskvandsbiologisk kursus i Hillerød blev 
der d. 23. 6. 1959 ved nordenden af St. Gribsø i Gribskov, Nordsjæl
land, taget l <? og 4 o o af guldsmeden Leucorrhinia albifrons Burm. 
Arten er ikke tidligere fundet i Danmark, men er medtaget i Dan
marks Fauna 8, 1910 ,  som en art, det var sandsynligt at træffe her i 
landet. I en artikel i Flora og Fauna 1936, p. 25, udtrykker Esben 
Petersen også formodning om, at arten vil kunne træffes i Danmark. 
L. albifrons' udbredelse findes angivet i K. J. Valle: Die Verbreitungs
verhiiltnisse der ostfennoskandischen Odonaten. Acta Entomologica 
Fennica 10,  1952. Den er fundet i næsten alle vore nabolande: Norge 
(2 fund fra Aust Agder), Syd- og Mellemsverige, Tyskland og Holland, 
men ikke i England. 

Den 5. 6. 1961 tog jeg l <? af arten sammesteds og iagttog flere. 
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Rembidion concinnum og B. ephippium, 
nye for Danmark 

Af Knud Pedersen 
( Langelinie 34, Silkeborg) 

Under nogle ekskursioner til det sydvestlige Jylland i løbet af for
året 1961  har jeg været så heldig at finde to løbebiller, som er nye for 
landets fauna. 

l .  Be1nbidion concinnum Steph. har jeg taget i mængde den 23. 4 .  
61 ,  21 .  5. 6 1  og  18.  6 .  61  langs Sønderjyllands vestkyst fra Rømødæm
ningen til Højer. Arten holder til ude langs vandkanten på områder, 
der overskylles af tidevandet. Jordoverfladen er her dækket af fed 
marskler, og billerne træffes under tang, sten og jordklumper samt i 
revner i leret. Som regel optrådte arten kun enkeltvis. Kun ved mun
dingen af vandløbene ved Ballum og Højer sluse fandt jeg den talrigt 
under de sten, som beskytter kysten her. Sammen med B. concinnum 
tog jeg Poganus chalceus og P. ltwiclipennis, Bembidion mini'lnum (alle 
tre hyppige), mindre hyppigt B. rupestre, B. genei og B. aenewn. 

2. Bem.bidion ephippimn March. har jeg fanget et enkelt eksemplar 
af på Skallingen. Billen løb ved kanten af en lavvandet vandsamling 
tæt ved cementvejen gennem halvøen. Jordbunden i og omkring vand
hullet bestod af sand samt pletter med småsten. Bredderne skrånede 
jævnt op i ca. l meters bredde, hvorefter der kom en lodret brink på 
30-50 cm's højde op til den egentlige græsklædte markoverflade. 
Øvrige arter på stedet var B. varium (talrig )og Trechus ru.bens. 

Foreningsmeddelelser 

Natm·historisk Forening for Jylland 1961 

J u b i l æ u m s f e s t  
Søndag den 15. januar 1961 fejrede foreningen sit 50 års jubilæum ved en fest

lighed på Naturhistorisk Museum i Århus. Kl . 16 bød formanden, overlærer Knud 
Juul, gæsterne velkommen i museets auditorium og udtrykte en særlig glæde ved 
at se fem af de medlemmer, der har stået i foreningen fra dens start: V.  Sigfred 
Knudsen, M. Cru:tens, Chr. Christiansen, Peder Nielsen og F. R. Astrup. Deres 
tilstedeværelse kastede en særlig glans over jubilæumsfesten. 

Efter at have motiveret festens afholdelse gav Juul ordet til professor, dr. phil. 
H. M. Thamdrup, der holdt et interessevækkende foredrag om "Jysk natur gennem 
de sidste 50 år«. Heri fremhævedes menneskets indgriben og den stedfundne 
klimaændring som de to vigtigste faktorer i den forandring, der er foregået i det 
jyske lanelskab gennem de senere år. Med adresse til den jubilerende forening ret
tede professor Thamdrup en tak til medlemmerne for det ru·bejde, de i tidens løb 
havde gjort for at skaffe materiale til museet, ligesom han også udtalte ønsket om 
fortsat samru·bejde mellem museet og foreningen. 
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Efter foredraget blev følgende udnævnt til æresmedlemmer af foreningen: 

Lærer F. R.  Astrup, Åbyhøj 
Skolebestyrer J. Bruun, Aiestrup 
Lærer S. Bønnerup, Åbyhøj 
Stationsforstander M. Cartens, Åbyhøj 
Lærer Chr. Christiansen, Dronninglund 
Museumsforstander H. P. Hansen, Herning 
Overbibliotekar P. Nielsen, Silkeborg 
Urmager Hj. Ussing, Randers 

Som motivering for udnævnelsen fremhævede formanden den trofasthed, hvor
med de havde fastholdt deres medlemsskab i foreningen gennem alle de halvtreds 
år. Foreningens hidtil eneste æresmedlem, hr. V. Sigfred Knudsen, der også var 
50 års jubilar, fik derefter overrakt det første eksemplar af foreningens festskrift, 
idet der blev givet udtryk for medlemmernes påskønnelse af det store arbejde, han 
igennem mange år gjorde for foreningen først som kasserer, senere som formand, 
og gennem en menneskealder som redaktør af foreningens blad »Flora og Fauna«. 

Der var nu en pause, i hvilken gæsterne beså museets forskellige afdelinger, 
hvorefter vi igen samledes, men dennegang i kursuslokalet i øverste etage, hvor 
bordene stod smukt dækkede med smørrebrød og drikkevarer. M ange holdt nu tale 
for den jubilerende forening, mindedes fortiden og trak perspektiver op for frem
tiden. Pladsen tillader desværre ikke et nærmere referat af disse taler. Lykønsknin
ger og gaver var der fra mange sider. N aturhistorisk Museum gav en smuk vin- og 
blomsterkurv, Jysk Forening for Naturvidenskab en kaskelottand med sølvplade 
og inskription. Der var blomsterhilsen fra Naturhistorisk Forening for Lolland
Falster og telegrammer fra Naturhistorisk Forening for Sjælland, Lepidoptero
logisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, fru Findal, konservator C. M. Poul
sen, urmager Hj. Ussing og Clemenstrykkeriet samt et luftpostbrev fra O. Høegh
Guldberg, afsendt fra Semiramis Hotel i Cairo. 

Den lokale presse refererede jubilæet fyldigt i deres mandags-numre, ligesom 
afsnit af festskriftets artikler i mere eller mindre sensationspræget opsætning 
kunne læses i adskillige af landets blade i de følgende uger. Mandag aften (den 
16. l. 1961) havde radiofoniens programsekretær Chr. Kryger i det midtjyske 
regionalprogram en samtale med det nyudnævnte æresmedlem hr. Hj. Ussing i 
Randers om Naturhistorisk Forenings første år og om den glæde og berigelse, der 
er at hente ved studier i naturen. 

Bornholms naturhistoriske Forening 1959 

24. 4. Botanisk ekskursion til Stamperegårdsskov i Østermarie. Leder : professor, 
dr. phil. Tyge Bøcher, København. Deltagerantal : 225. Efter professorens fortrin
lige og inspirerende forelæsningsrække over Anemoneslægten i radioens søndags
universitet var det ikke sært, at foreningens medlemmer strømmede til for at høre 
denne anemonekloge mand demonstrere sine hjertebørn. Stamperegårdsskov er 
den eneste skov i landet med samtlige danske Anemonearter : de tre tr·aditionelle, 
bastarden mell. hvid og gul (>>Svovlgul Anemone«) og vældige bevoksninger af 
hovedseværdigheden, Anemone appennina var. pallida. Denne, >>Blegblå Ane
mone« eller >>Den bornholmske Anemone«, som professor Bøcher ynder at kalde 
den, trives bedst på skråninger ned mod den lille skovbæk og foretrækker altså 
større fugtighed end de andre arter. Meget tyder på, mener professoren, at denne 
plante, modsat tidligere fremsatte formodninger, er spontan på Bornholm. I mod
sætning til hovedarten, der er helt blå, er den bornholmske Anemone hvid med 
blegblå yderside. Efter en eftermiddagstur til det særprægede klippeonuåde, 
Skrulle, hvor adskillige andre forårsplanter måtte holde for, viste professor Bøcher 
på Østermarie Hotel en serie pragtfulde farvebilleder af den grønlandske flora. 
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24. 5. Zoologisk-botanisk ekskursion til Segen i Almindingen. Leder: lektor, 
cand. mag. Arne Larsen, Rønne, ca. 135 deltagere. Flodkrebs-unger af forskellig 
størrelse, o og <jl (med æg), samt individer under hudskifte, bløde som smør, eller 
med regeneration af klosakse, blev fanget og demonstreret, og rundt om i brin
kerne så vi krebsene sidde i deres huller. Omkring dammene voksede de sædvan
lige surbundsplanter, og det stedlige arboret talte mange interessante træarter, 
således bl. a. Metasequoia, Ginkgo, 'Ceder og Kalifornisk Kæmpefyr - arter, der 
gav anledning til indgående omtale af systematiske problemer inden for de nøgen
frøecles gruppe. 

21. 6. I den af foreningen lejede damper Nordbornholm og begunstiget af det 
mest egnede vejr stævnede et umådeligt antal af vore medlemmer ud fra Gudhjem 
havn med fugleøen Græsholm ved Christiansø som mål. Leder: lektor, cand. mag. 
Arne Larsen, Rønne. Adskillige turister tog med til Christiansø, men kun forenin
gens medlemmer fik holdvis og i mindre både lov til at komme over til fugleøen. 
Fremvisningen foregik under streng justits og på et stærkt afgrænset område, så 
kun en mindre del af øens fugle blev besværet af besøget. - Artsantallet på Græs
holm er ikke stort, men til gengæld forekommer der arter, som ikke yngier andre 
steder i landet. Således findes der flere kolonier af Baltisk Lomvie ( Uria aalge inter
m.edia), for tiden o. 600 par. Lomviens store, blågrønne og sortplettede æg fandtes 
under de store sten; hver hun lægger kun et æg og uden redemateriale af nogen 
art. Lederen demonstrerede rent håndgribeligt en voksen fugl, nyklækkede unger 

Fig. l .  
Unge a f  Baltisk Lomvie 
fra Græsholm. 

(Algot fot.) 

og æg. Også kolonifugen Baltisk Alk (Alca. torda torda), blev iagttaget i mængde, 
men denne fugl er mere sky end Lomvien, og alle individer var flygtet til vandet, 
inden vi nåede frem til deres yngleplads. Alkens rugning var ikke så langt fremme 
som Lomviens, og vi fandt kun æg. Øen huser o. 900 par Edderfugle (Sonwteria 
m.ollissima m.olUssim.a), af hvilke de fleste lå ude på vanelet med deres nyklækkede 
unger. En enkelt rede med æg af Toppet Skallesluger (M ergtiS serrator), forøvrigt 
anlagt oven i en edclerfuglerede, hvis unger allerede var udrugede, blev iagttaget 
og desuden utallige unger og æg af Sølvmåge (Lan1s argentatus argentatus) og 
Silelemåge (Lan1s fuscus fuscus), der definitivt har forelrevet Stormmåger og Ter
ner fra øen. 

30. 8. Botanisk ekskursion til havbunden ved Teglkås. Leder: amanuensis, 
cand. mag. Tyge Christensen, København, ca. 80 deltagere. Lederen hentede 
sammen med to af vore unge medlemmer, alle med frømandsuclsty:r, materialet op 
fra havets bund i og udenfor havnen. Kun to arter frøplanter blev fundet: Bændel
tang (Zostera mari.na) og Havgræs (Ruppia spiralis). Af "havets planter«, algerne, 
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blev følgende iagttaget: l) Brunalger: Fucrts vesiculosus, F. serratus, Elachista 
fucicola. og Chorda. filum, 2) Grønalger: Cladoplwra. glomerata, Enteromorpha 
i.ntesti.nalis, E.  li11za, 3) Rødalger: Fureellaria fastigiata, Ceramiu.m rubrttm, C. dia
pha.nu.m, PoltJsi:phonia nig·rescens, P.  violacea, Rhodomela snbfusca., Delesseria 
sa.nguinea, Phyllophora m.enhrallifolia og P. brodia.ei, 4) Blågrønalger: Rivularia. 
nitida. Som ventet var denne liste som følge af Østersøens lave saltindhold (her 
ca. 0,8 °/o) ikke særlig artsrig, og mange af de fundne arters dværgagtige udseende 
havde samme årsag. En efterfølgende udstilling af materialet og lederens foredrag 
i tilknytning hertil var meget lærerig. 

13. 9. Botanisk ekskursion til Ypnasted. Leder: lektor, cand. mag. Arne Larsen, 
Rønne, ca. 90 deltagere. Ekskursionen blev først og fremmest helliget gennemgang 
af kurvplanterne, af hvilke der netop nu fandtes talrige og karakteristiske arter. 
løvrigt kan nævnes en smuk bevoksning af Hiertespand (Leonunts ca.rdiaca.), 
Svalerod (Ct/IWilclwm vincetoxicwn) og Svaleurt (Chelidonium maius) (imellem 
hinanden!). Kantbælg (Tetragonolobus maritimus), Strandkål (Crambe marUima), 
Farve-Vaid (Isatis t.inctoria), Humle (Humulus lupulus) (både o - og <;?-plante) 
og smukt blomstrende Vedbend (Hedera. helix) kravlede alle vegne henover klip
per og opad træstammer. 

27. 9. Geologisk ekskursion til Sydbornholms istidsdannelser. Leder: lektor, 
cand. mag. Poul Nørgaard, Rønne, godt 100 deltagere. Lederen holdt, støttet af 
de til turen udarbejdede kortskitser, en række instruktive foredrag om isrands
linien, der kan spores flere steder langs øens sydkyst, og om hvordan denne isrand 
i sin tid tvang smeltevandet foran sig i vestlig retning. En stor iselæmmet sø ved 
Duegård i Åker, samt dennes afløbskløft, blev påvist, ligesom smeltevandsflodens 
nelta, sletten ved Amager, blev indgående omtalt. Det er på denne flodslette, at 
Rønne Lufthavn er anlagt. To nydannede og imponerende regnkløfter, den ene 
ved selve Amager, den anden ved Lille Bakkegård i Åker, gav anledning til be
læring om begrebet soil-erosion, der mange steder på jorden, hvor mennesket 
brutalt og uden skrupler har fiernet den naturlige plantevækst, er blevet et alt
overskyggende og næsten uløseligt problem. 

Bornholms naturhistoriske Forening 1960 
15. 5. Historie og natur ved Øleås munding. Ledere: konservator Egon Hansen, 

Åløse, og lektor, cand. mag. Arne Larsen, Rønne, ca. 1.'50 deltagere. De stærkt 
omtalte udgravninger ved Slusegård blev historisk gennemgået. og såvel en 
kvinde- som en mandsgrav med lerkar og våben forevistes. I åen fandt man ved 
at ketsie i bundlagene adskillige >>larver« af den primitive fisk Bæklampretten 
(Lmnvetra planeri). På ormevis lever denne mærkværdige fiskeunge af det mud
der, den kravler rundt i, og først i løbet af 3-4 år er dens udvikling til kønsmodent 
individ fuldbyrdet. Forvandlingen foregår i marts-april, og efter æglægningen dør 
elvtene hurtigt. Vi fandt da også et enkelt dødt, voksent individ. Fund af gennem
skihnelige Glas:\1 gav anledning til gennemgang af Ålens ynglevandringer, og 
Ørredyngelen til omtale af Havørredens opgang i de bornholmske vandløb. På 
landiorden uclgiorde de talrige tragte af den sjældne insektlarve, Myreløven 
(Myrmeleon), et interessant stueliefelt 

28 . .  '5. Natekskursion til Almindingen. Ledere: lektor, cand. mag. Poul Nør
gaarcl, Rønne, og overlærer Frede Kiøller. Østermarie, ca. 200 deltagere. Ekskur
sionen, de•· varede fra kl. 1,30-5,30, bød ikke på større overraskelser. Antallet af 
fuglearter har i Almindingen, og på Bomholm i det hele taget, aldrig været særlig 
stort. Der var iår påfaldende mange Sangdrosler. ligesom Skovsangeren var almin
delig overalt, hvorimod Gærdesmutten var fåtallig. Dompappen blev hørt. 

19. 6. Botanisk ekskursion til Finnedalen og Slotslyngen med direktør Hansen, 
Vang, som lokal cicerone, og professor, dr. phil. C. A. Jørgensen, København, som 
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faglig leder, ca. 90 deltagere. Professoren lagde navnlig vægt på demonstration 
af de mange forskellige ti·æsorter, vi mødte på vor vej, og omtalte herunder de 
udviklingsstadier stedets vegetation må have gennemløbet fra istiden og til vore 
dage. På klipper blev fundet Løg-Rapgræs (Poa bulbosa) og i nærheden af en 
bondegård tæpper af Ravnefod (Coronopus squamat-us). 

13. 8.-14. 8. Geologisk weekend-tur til Skåne med den svenske agronom Boelin 
som leder. Standkvarter i Simrishamn og bus anvendt. 31 deltagere. Vi så :  
l .  cl a g : Den kambriske Harcleberger-sanclsten, der svarer til den bornholmske 
Nexø-sandsten. St. Olufs kirke. Ancirarum med kalksten opkaldt efter byen, en 
vældig skrænt af alunskifer med antrakonitboller og imponerende, århundred
gamle affaldsdynger af brændt alunskifer, hvis røde farve smukt kontrasterede 
den lette bevoksning af grønne birke. Ved Kivik den berømte og kæmpestore 
stengrav »Bredarøret«. Litorina-stranclvolcle i nærheden af Kivik var beplantet 
med tusinder af frugttræer. 2. cl a g : Middelalderborgen Glimmingehus. Ved 
Tolånga colonusskifer, ved Oved en stærkt rødfarvet sandsten og ved Ejersjala
gård tykke lag af kalksten. Disse tre bjergarter mangler, så vidt vides, alle i den 
bornholmske kambrisk-siluriske lagserie. Efter at have passeret det smukke Oved 
kloster besøgtes en lergrav med sand, ler m. m. fra juratiden, ganske svarende til 
de aflejringer, vi så godt kender ha Rønnes omegn. På klipper ved Simrishamn 
nikkede vi genkendende til »den bornholmske« Vår-Spergel (Spergula vemalis), og 
iøvrigt blev mange interessante planter studeret på den helt igennem vellyk
kede tur. 

18. 9. Svampeekskursion til området omkring »Skovly« i Sandflugtskoven n.  f. 
Rønne. Leder: overlærer F.  H. Møller, Nykøbing F., godt 100 deltagere. De mange 
svampe blev på overlærer Møllers sædvanlige inspirerende og lærerige måde de
monstreret for tilhørerne og efter den egentlige ekskursion »repeteret« i en syste
matisk ordnet udstilling. Der blev gjort et sensationelt fund af en svampeart, der 
ikke tidligere er set i Danmark, nemlig P isolithus arenarlus A. & S. ( = Unetorlus 
(Mich.)), der antagelig får navnet »Ærtetrøffel« på dansk. Dette fund er nærmere 
beskrevet i svampetidsskriftet »Friesia«. Det er forøvrigt en temmelig stor svamp, 
hvis sporer dannes i ærtelignende beholdere i den øverste del af svampelegemet 
Den vokser på sandet jord i skove el. ligefrem ude i klitter og kendes bl. a .  fra 
Tyskland og Sverige. - løvrigt indeholder følgende liste, opstillet af lederen, da
gens interessanteste fund i alfabetisk orden: Amanita pantheri.na, A. porphyria, 
Boletus boolnus, B.  cyanescens, B.  scaber v. 1'llfescens, B.  variegatus, Cortlnarlus 
albo-violaceus, C. m·millatus, C. ·i.nfmctus, C. tmganus, Fla.mmula penetmns, 
Camphidlus 1·oseus, Hydmnn ·lmbricatmn, H. scabrosmn, Lactarius recimus, Lyco
perdon perla.t·u:m v. n·ig1·escens (Pers.), Pholiota capemta, Rhlzimnn inf/atum., 
Russula. adusta sensu J .  Schaffer, R. claroflaua, R. obscura, R. paludosa, Tricho
loma columbetta, T. equestre, T. hnbricatmn, T. saponacemn. 

Arne Larsen. 

Mindre meddelelser 

Ny fugl for Arhusegnen. Den l. oktober 1960 opdagede jeg en Tyrkerdue 
(Streptopelia decaocto) i min have. Siden så jeg den daglig, mest i hønsegårdene 
her. I november blev parret forøget med fire, nok deres unger. De kønne fugle 
spadserede rundt på plænerne og drak af bassinet her og åd i hønsegårdene sam
men med hønsene. Tyrkereluerne har sikkert desværre fordrevet et ringduepar, 
som har ruget her i de sidste 8 år. Jeg troede, TyTkerduen var en noget sjælden 
fugl endnu, men hørte senere, at den også er iagttaget i Hasle ved Århus. 

Aakjærsvej 42, Åbyhøj. F.  R. Astrup. 
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Heliothis scutosa Schiff. Klækning fra larve. Den 4. 9. 1960 samlede jeg larver 
af Cucullia artemisia på markbynke ved Thorsager. Foruden disse larver fandt 
jeg også en mørkegrøn larve med sorte pletter på ryggen og gult hoved med svage 
mørke pletter. Den kom i klækkeburet sammen med C. a!'tem.isia.-larverne. Den 
24. 4. 1961 klækkedes en H eliothis scutosa. Hoffmeyer sluiver i »Uglebogen<<, at 
larven så vidt vides ikke er fundet her i landet, hvilket også synes at være tilfældet 
indtil dette fund. 

Hertzvej 44, Åbyhøj. Preben Jørgensen. 

Hepialus lupulinus L. - Oplysninger udbedes om fund af sommerfuglen 
Hepialus lttpulinus L. (Konvalæderen), især jyske fund er af interesse. Oplysnin
gerne bør indeholde følgende: Dato. Fangststed (så nøjagtigt som muligt). Fangst
metode. Tidspunkt på døgnet. Antal. Køn. Er der liljekonvaller på stedet? 

Hertzvej 44, Åbyhøj. Preben Jørgensen. 

Fi.rst European Malacological Congress. Den første emopæiske malakologiske 
kongres vil blive afholdt i London fra den 17. til den 21 . september 1962. Pro
grammet vil rumme videnskabelige møder og ekskursioner. Man vil drøfte pro
blemer vedrørende europæisk bløddyrforskning, og man vil forsøge at stifte en 
europæiske malakologisk forening. Forespørgsler vedrørende kongressen bedes 
sendt til sekretæren : Rev. H. E. J. Biggs, 19 Siward Road, Bromley, Kent. 

Dværgmågens (Larus minutus) forekomst pli Bornholm. Findes ikke ynglende 
her på øen, men viser sig regelmæssigt på trækket. 

På Bornholms Museum står 2. Den ene er blevet fundet død den 18. febr. 1904 
ved Rønne. Den anden blev skudt den 14. febr. 1952, også ved Rønne. 

Den 30. 7. 1960 iagttog jeg en Dværgmåge (Larus m hwtus) ved Dueodde; fug
len var i vinterdragt 

Næste gang var den 9. 8. også ved Dueodde. Denne gang var der 2. De fløj 
rundt med underlige flaksende vingebevægelser, af og til styrtdykkede de og kom 
flere gange op med føde i næbbet. 

Den 10. 8. blev en set ved Nexø sydstrand (lærer Arne Pedersen). 
Den 20. 8. iagttog jeg en ved Dueodde. 
Havnegade 27, Nexø. Søren P. Sillehoved. 

Iagttagelser af Klyde (Recurvirostra avosetta) pli Bornholm. Ikke ynglende her 
på øen, men viser sig sjældent på trækket over Bornholm. 

Den 24. 7. 1960 iagttog jeg en flyvende ved Nexø sydstrand. Et par timer senere 
blev en set ved Snogebæk Det har uden tvivl været den samme, da der kun er 
2 km fra Nexø til Snogebæk 

Følgende iagttagelser tyder på, at det har været den samme Klyde (Recumira
stra avosetta), der har opholdt sig på øen i hele august måned. 

Den 25. 8. iagttoges den ved Dueodde. Samme dag nogle timer senere ved Nexø. 
Den 16. 8. ved Dueodde, fire dage senere samme sted. Sidste gang den 27. 8. 

også ved Dueodde. 
Havnegade 27, Nexø. Søren P. Sillehoved. 
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Anmeldelser 

Jean Dalacour: The Waterfowl of the World. Piates by Peter Scott. Country 
Life, London. - Bd. l, 1954, 284 sider, 16 farvetavler, 33 kmt. Bd. 2, 1956, 
232 sider, 24 farvetavler, 29 kort. Bd. 3, 1959, 270 sider, 20 farvetavler, 46 kmt. 
Pris henholdsvis 105, 126 og 126 sh. 

Et pragtfuldt værk om alverdens andefugle. Bd. l omfatter Svaner, Gæs, Grav
ænder og Træænder, bd. 2 Moseænder, og i bd. 3 behandles Dykænder og Skalle
slugere samt en række former, der ikke hører hjemme i Nordemopa; nogle af 
disse er dog vel kendt også her, således Brudeanden og Mandarinanden, som ofte 
ses som parkfugle, og Moskusandens efterkonunere holdes som regulære tamfugle. 

l teksten findes beshivelser af fuglenes udseende på forskellige aldersb.in fra 
dunungen og opefter, og æggenes farve og størrelse nævnes. E ndvidere omtales 
fuglenes levevis i frihed og fangenskab, for så vidt man ved noget om disse for
hold. De talrige kort i l lush·erer andefuglenes udbredelse. Tavlerne er nærmest 
hævet over luitik både med hensyn til kunstnerisk udførelse og reproduktion. 
Man har her et sådant væld af farvelagte ande-, gåse- og svanebilleder som i intet 
andet værk. Dunællingerne, hvis bestemmelse nok kan volde hovedbrud, er an
bragt på særlige tavler. - Foruden de tre foreliggende bind bebudes et fjerde 
med mere almindelige oplysninger om morfologi og biologi, historie, j agt, fredning 
og opdræt i fangenskab. B .  LØppenthin. 

Philip S. Cm·bet, Cynthia Longfield, N. W. Moore: Dragonmes. The New 
Naturalist 4 1 .  260 sider, 1 6  dobbelttavler, hvoraf 12 viser farvefotografier. Talrige 
tekstfigmer. Collins, London, 1960. Pris 42 sh. 

Efter en mere almen indledning om guldsmede omtales de britiske arter og 
deres udbredelse, æg og larver, forvandling og levevis som imago; herunder be
handles også tenitorier, spredning og øvrige adfærd i flyvetiden. De sidste kapitler 
omhandler palæontologiske udredninger samt forhold over for mennesker og over 
for ande dyr. Af bogens 4 tillægsafsnit er det første, som er udarbejdet af A. E .  
Gardner, en  rigt illustreret vejledning t i l  bestemmelse af  larver, de Øvrige om
handler vingemønstre, konservering af indsamlet materiale og mærkning af le
vende dyr til adfærdstudier. Endelig findes en god bibliografi og en liste over 
specialudtryk. Bogen kan være til stor nytte under studium af danske guldsmede. 

B. LØppenthin. 

C. M. Yonge: Oysters. The New Naturalist, lvlonograph 18. 209 s .  17  sorttavler, 
7 1  tekstfigurer. Pris 2 1  sh. Collins, London, 1960. 

Bogen er en meget lødig og lærerig omtale af østers. Mest indgående beshives 
vor egen art, dens skaller og bløddele, forplantning og vækst. Endvidere gØr forf. 
rede for andre Østersmter, som hm· markedsværdi i forskellige lande. Fjender, 
næringskonkurrenter og sygdomme på østersbankerne behandles i et kapitel, 
geologi og ælde l itterære fremstillinger i et andet. Til slut omtales Østersavl fra 
romernes ca. 2.000 år gamle virksomheder til nutidens; metoderne i Europa, Nord
mnerika, Japan og Australien beskrives. Illustrationsmaterialet er godt; det er dels 
smukt udførte og instruktive tegninger, dels gode fotografier der på udmærket 
måde illustrerer videnskabelige og praktiske forhold vedrørende de eftertragtede 
skaldyr. B. LØppentliin. 

Niels Blædel {red.): Nordens fugle i farver. Bd. 4. 376 sider. 82 farvetavler. 22 
tegninger og diagrm1m1er. (Bd. 1-7, pris kr. 490). E. Munksgaards Forlag & Skan
dinavisk Bogforlag. 1960. 

Dette bind af »Nordens fugle i farver« omhandler måger og terner, vadefugle, 
tranefugle smnt hønsefugle. I alt behandles 67 arter af tilsammen 15 forfattere. 
Med deres førstehåndskendskab til de omtalte mters biologi har forfatterne for
stået at levendegøre teksten, der som i de foregående bind er skrevet ud fra mo
derne synspunkter og fyldt med værdifuld viden. De fleste af farvebillederne er 
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smukkere reproduceret end i de første bind. Nogle af billedteksterne er dog 
stadigvæk lidet opfindsonm1e. Af de 22 tekstfigurer (på 376 sider!) findes de 17 i 
afsnittet om brushønsene. På mindre end to år er nu over halvdelen af det stort 
anlagte værk udsendt, og det står mere og mere klart, at vi her får en særdeles 
fyldig opslagsbog med hensyn til alt, hvad der har med fugles adfærd at gØre. 

E. N. 

Roger T. Peterson, Guy R. Mountfort & P. A. D. Hollom: Europas fugle. 363 s. 
1200 illush·ationer. 350 udbredelseskort Pris kr. 36,00. Gads Forlag 1960. 

Denne oprindelige engelske felthåndbog over europæiske fugle er nu kommet i 
en særdeles smuk dansk udgave ved B .  LØppenthin, H. Poulsen og F. Salomonsen. 
Oversættelsen holder sig til den engelske original fra 1954; men der er foretaget 
visse ændringer med henblik på danske forhold. Desuden er en del af udbredelses
kortene blevet revideret. Med denne bog i hånden vil man kunne kende alle de 
fugleruter, som bebor eller gæster Europa vest for 30o østlig længde. For hver 
enkelt art findes afbildninger af begge køn både i sommer- og vinterdragt, for
såvidt som disse er forskellige. Små pile på figureme udpeger de karakterer, man 
især skal lægge vægt på ved hestenuneisen af fuglen i felten. I teksten, der er 
knap og saglig, angives det danske og det systematiske navn samt navnet på 
svensk, norsk, islandsk, engelsk, tysk og fransk. Dernæst beskrives feltkendetegn, 
sten1111e og opholdssted. I bogens indledende kapitel gives en særdeles instruktiv 
anvisning på, hvorledes man bestenm1er en fugl. Bogen er i et bekvemt format og 
egner sig glin1rende til at have med på rejser. E. N. 

O. Hagerup & V. Petersson: Botanisk Atlas. Bd. 2 .  300 sider. Pris kr. 76,00. 
E.  Munksgaards Forlag. København 1960. 

I 1956 udsendtes første bind af Botanisk Atlas med tegninger af de fleste dan
ske blomsterplanter. Dets store værdi for den botanisk interesserede blev frem
hævet her i bladet (F. & F. 1956, s. 8 1-82), og de samme anbefalende vendinger 
kan benyttes om det nu foreliggende bd. 2. Dette bind indeholder tegninger af ca. 
halvdelen af de danske mosruter, af sruntlige danske ruter af bregner, ulvefødder, 
padderokker og nåletræer. Habitusbillederne er smukke og vellignende, og de 
mange detailtegninger fremhæver karakteristiske bygningstræk Som navnet an
tyder, er billedstoffet det væsentlige; men den kortfattede og præcise tekst bringer 
dog foruden den egentlige billedforklru·ing en omtale af de enkelte gruppers øko
logi og forplanmingsbiologi. Bogen slutter med en gennemgang af planternes ned
stru11ning, et emne man sjældent finder behandlet samlet på denne måde. E. N. 

Natw·ens Verden. (Redigeret af Niels Blædel). 12 hæfter pr. år. 384 sider. Rigt 
illustreret. Pris kr. 52,00 pr. årgang. E.  lvlunksgaru·ds Forlag. København 1960. 

Det er med tidsskrifter som med vine. Der kan være stor forskel på årgange. 
For »Natw·ens Verden<<s vedkonunende må 1960 karakteliseres som en stor år
gang set fra en naturhistorikers synspunkt. Af de 51 artikler omllandler 28 biolo
giske emner, deraf 7 botaniske og 8 ornitologiske. Det er ikke muligt her at nævne 
alle rutiklerne, men nogle få af dem må jeg nok have lov at fremhæve. E. Bro Lru·
sens mtikel om birketægen og dens yngelpleje er særdeles morsom og interessant. 
Vi må have mere af smnme slags. Torben \Volff har med rette fået tildelt et helt 
hæfte til beskrivelse af alle tiders kvantitativt og kvalitativt rigeste trawlb·æk på 
dybt vand. Af en helt anden kru·akter er E. Zeuthens instruktive ru·tikel om celle
kernens konb·ol over cellens liv. Grænseonu·ådet mellem biologi og kemi rU111111er 
vide perspektiver, som vi genfinder i E. Steeman Nielsens lille artikel om nyt fra 
fotosynteseforskningen. Men lad mig slutte opremsningen med at nævne J, B .  Kir
kegaru·ds omtale af nye undersøgelser over sandormens ernæringsforhold. Ikke 
mindst for skoleundervisningen betyder referater af denne rut ul1yre meget. »Natu
rens Verden« har her en forpligtelse, som tidsskriftets redaktør også synes at nære 
ønsker om at leve op til. E .  N. 
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