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Nærværende hæfte (s. 1-80) af »Flom og Fauna<'
fremtræde?· som. et jubilæumsskr-ift i anledning af
halvtredsårsdagen for stiftelsen af »Naturhistorisk
Forening for Sjælland« den14. april1912.
Det er mig en glæde, at det hm· været muligt at
få. udsendt et så. indholdsrigt hæfte, hvilket i første
række skyldes de mange forfattere, som herm.ed
bringes en hje1telig tak.
Den økonomiske baggrund for den betydelige
udvidelse af et nannalt »Flom og Fau.na«-hæfte er
tilvejebragt gennem annoncer, og det er underteg
nede en kæ1· pligt· at takke for store bidrag fra:
Banken for Ringsted og Omegn; Kødfode?jabrikken
Sjælland; Ahrent Flensborg, Ringsted; Gyldendals
Forlag; og i sæ1·deleshed Isocryl, Roskilde.
Ligeledes vil jeg gerne rette en vann tak til »Na
turhistorisk Forening for Jylland«, som ha1· stillet
det første hæfte af »Flora og Faurza« årgang 19 62
til vor rådighed, så. det blev muligt på. en mere varig
måde at markere jubilæet.
Ringsted i jamw1·19 62 .

Evald Larsen.

Naturhistorisk Forening for Sjællands
æresmedlemmer
Af W.

van

Deurs

(Frugtparken 7, Gentofte)

V. Læssøe Engberg

Overlærer V. Læssøe Engberg blev udnævnt til æresmedlem på for
eningens generalforsamling den 18/5 1958. Læssøe Engberg, der er
en af foreningens allerældste og mest trofaste medlemmer, har været
med lige fra foreningens start. Han er botaniker og har i de forløbne
år deltaget i de fleste ekskursioner. Han blev medlem af bestyrelsen
den 3 1/5 1 9 1 3 som kasserer og forblev i denne stilling lige til den 1 8/5
1958, altså i 45 år; en imponerende præstation! I alle disse år har han
gjort et stort arbejde for foreningen og forstået at bringe balance i
dens af og til noget vaklende økonomi.

P. K. Nielsen

Overlærer P. K. Nielsen har også været medlem lige fra foreningens
start og blev indvalgt i b estyrelsen den 20/5 1918. Her sad han til sin
afgang i 1960. Den 27/5 1934 valgtes han til formand, og i denne
egenskab har han utrætteligt tjent foreningen i 25 år, planlagt og del
taget i de mange ekskursioner som den ivrige og interesserede som
merfuglesamler, han er. Han trådte efter eget ønske tilbage som for
mand på generalforsamlingen den 29/5 1960 og blev samtidig ud
nævnt til æresmedlem.

Niels L. Wolff

Ingeniør Niels L. Wolff har også været med i mange år, idet han
blev medlem i 1917. Han blev indvalgt i bestyrelsen samtidig med, at
P. K. Nielsen blev formand, og trådte tilbage samtidig med denne og
har således været i bestyrelsen i 25 år. Han blev udnævnt til æres
medlem i 1960 som en anerkendelse af det store arbejde, han har
udført for foreningen. Ikke mindst har han med sit indgående kend
skab til hele den danske sommerfuglefauna på talrige ekskursioner
været en inspirerende vejleder for andre samlere.

Naturhistorisk Forening for Sjælland

1912 . 1962
Af

P. K. Nielsen

(Sorø,•ej 21, Slagelse)

I »Flora og Fauna« 1908 pag. 84-85 giver lærer L. Kring, Nykø
bing F., meddelelse om oprettelsen af »Naturhistorisk Forening for
Lolland-Falster«. Hans meddelelse slutter således : »J eg kan på det
bedste anbefale Foreningen til Efterligning andre Steder i Landet«.
Redaktionen giver tanken varm tilslutning, men med kendskab til
tidligere mislykkede forsøg tilføjer den : »Hvis imidlertid en Række
provinsielle naturhistoriske Foreninger blev grundlagte efter en ens
artet Plan, vilde Naturstudiet her i Landet sikkert blive bragt et stort
Skridt fremad.«
Tre år efter stiftedes >>Naturhistorisk Forening for Jylland«, og nu
var det følgelig på tide, at de sjællandske naturvenner lod røre på sig.
I >>Flora og Fauna« 1912 pag. 59 læses da også følgende:
»Naturhistorisk Forening for Sjælland«. - Alle Naturvenner paa Sjælland
indbydes herved til et Møde i Roskilde paa Afholds-Højskolehjemmet (He
stetorvet) Søndagen den 14. April Kl. 31/2 for at danne en naturhistorisk
Forening med Iignenele Formaal og Virkemaacle som Foreningen for Jyl
land. Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til en af undertegnede.
L. P. Jensen, Lærer, Højelse v. Lille Skensved.
C. Madsen, Læge, Ruds Vedby St.
Skat Hoffmeyer, stud. theol., Pilealle l, Frederiksberg.
J. P. C. Jensen, Lærer, Villa »J elm a«, Kalundborg.

Hvem af indbyderne, der har udkastet tanken, vides ikke, men man
gætter vist ikke helt ved siden af, når man formoder, at lærer L. P.
Jensen har været primus motor. Gennem de mange artikler, der alle
rede på det tidspunkt forelå fra hans hånd i >>Flora og Fauna«, var
hans navn blevet kendt i naturhistoriske kredse, og han var sikkert
kommet i personlig kontakt med adskillige interessefæller. Sandsyn
ligvis har indbyderne også søgt føling med dagspressen ; i hvert fald
fik den, der skriver dette, kendskab til foreningens eksistens ved at
læse et referat af stiftelsesmødet i en vestsjællandsk avis.
På den stiftende generalforsamling blev der valgt bestyrelse og
revisorer samt vedtaget love, væsentlig i overensstemmelse med lo
vene for >>Naturhistorisk Forening for Jylland«, dog tillempet sjæl
landske forhold. Årskontingentet fastsattes til 3 kr., og >>Flora og
Fauna« skulle være medlemsblad. Lovene er flere gange modernise
ret, men i alt væsentlig uændrede. Den valgte bestyrelse konstituerede
sig således :
·

Formand: L. P. Jensen.
Kasserer: stud. mag. Lauge Koch, Frederiksberg.
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Læsekredsudvalg : lærer J. P. C. Jensen (senere bedst kendt som overlærer
Jarlund).
Ekskursionsudvalg : læge C. Madsen, lærer P. J. Lund, Holbæk,
og formanden.

Læsekredsudvalget ophævedes ret hurtigt på grund af mangel på
likvide midler.
Allerede året efter gik Lauge Koch ud af bestyrelsen, og Læssøe
Engberg valgtes til kasserer, en post han beklædte till958. P. J. Lund
flyttede til Jylland 1916 og afløstes af konservator Knud Wiinstedt,
der sad i bestyrelsen i to perioder: 1916-33 og 1938-54 og sidst
nævnte år afløstes af overlærer E. Larsen, der bestred kassererposten
1958-60. I 1918 trak læge C. Madsen sig tilbage på grund af sygdom,
og lærer P. K. Nielsen indtrådte i hans sted. 1924 ønskede Jarlund at
udh·æde, og lærer J. P. Kryger blev hans afløser. Han sad i bestyrelsen
til l938. 1930 måtte L. P. Jensen nedlægge sit hverv på grund af syg
dom, og cand. pharm. E. B. Hoffmeyer kom i bestyrelsen og valgtes til
formand. Da han allerede i 1932 af helbredsgrunde ønskede at træde
tilbage, lykkedes det at overtale L. P. J ens en til atter at overtage for
mandsposten. Efter hans død i 1934 blev ingeniør Niels L. Wolff valgt
ind i bestyrelsen, og P. K. Nielsen blev formand; begge udh·ådte eftm
eget ønske i 1960. 1933 blev fuldmægtig Aug. West bestyrelsesmed
lem. Da han i 1949 døde, blev kontorchef Knud Tofte hans afløser;
han ønskede ikke genvalg i 1958.
Den nuværende bestyrelse er : overlærer E. Larsen, Ringsted, for
mand; fabrikant E. Traugott-Olsen, Roskilde, kasserer; overlærer Otto
Egede Jensen, Sorø; lektor, civilingeniør W. van Deurs, Gentofte, og
kommunelærer, kaptajn H. Friis-Jensen, Valby.
Naturligvis har kontingentet gentagne gange måttet forhøjes, men
ofte for sent, og kassererne har måttet våge nøje over økonomien. 1925
var der således et underskud på kr. 4,01 , men ved at spænde livrem
men ind oparbejdedes i løbet af tre år en kassebeholdning på l (en)
øre. Når foreningen så sig i stand dertil, betalte den befordringsudgif
terne for ekskursionsdeltagerne imellem den lokalitet, der var ekskur
sionens mål, og den nærmeste station.
På den stiftende generalforsamling blev der indtegnet 53 medlem
mer, og ved udgangen af første år var medlemstallet steget til 64. Af
disse er de følgende 4 endnu medlemmer: Læssøe Engberg, '0/. van
Deurs, organist Flemming Weis og P. K. Nielsen.
Medlemstallet holdt sig nogenlunde konstant gennem en længere
årrække, men midt i trediverne begyndte der en fremgan,g, som i 1946
kulminerede med 130 medlemmer; senere er tallet atter dalet noget
og ligger nu omkring 1 10.
I forhold til landsdelens størrelse og i sammenligning med de øvrige
foreninger er det ikke noget imponerende medlemstal, men et par for
hold synes her at spille ind. København huser en lang række forenin
ger af mere specielt tilsnit, hvor de mange, der især er interesseret i et
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H. LennileJ fot.

Fig. l. Frokost og generalforsamling i Knudskov den 6. 6. 1937.

snævrere område inden for naturhistorien, kan pleje deres særinter
esser. Og Sjælland er på en måde af for stor udstrækning, hvilket da
også har givet sig udslag i, at der er opstået lokale naturhistoriske
foreninger.
I alt har foreningen haft 154 ekskursioner, heraf 22 weekendture.
Adskillige gange er ekskursionerne foretaget sammen med andre - i
alt 7 - naturhistoriske foreninger, og gæster har altid været velkomne.
Mange fine lokaliteter er fundet på turene og derved blevet kendt af
medlemmerne og s enere ofte besøgt af disse.
Så godt som alle ekskursionsdeltagerne har stedse været aktive sam
lere, som på turene arbejdede holdvis efter interesse. Enkelte gange
har man dog haft vellykkede fællesekskursioner med en leder. Den
dominerende interesse har været entomologien; i de senere år har
botanikken fået ivrige dyrkere.
Et udmærket kammeratskab har altid hersket, og mangen gang har
for en og anden den fornyelse og berigelse, han har fået ved på turen
at udveksle iagttagelser, erfaringer og anskuelser, været langt værdi
fuldere end den materielle høst.
Med et lille hjertesuk må en gammel, flittig ekskursionsdeltager
notere, at ekskursionerne i nogen grad skiftede karakter, da vi kom ind
i bilismens tidsalder. I L. P. Jensens tid, da mange af deltagerne kom
cyldende langvejs fra, havde man ikke så stort hastværk - når ekskur
sionen sluttede, var dagens arbejde gjort, sjældne dyr eller planter
ventede ikke utålmodigt andetsteds - og der blev da noget mere sam
menhold. Inden hjemturen fik man således gerne tid til at sidde hyg
geligt sammen en timestid over de sidste tørre klemmer og en kop
kaffe eller en øl på stationskroen, og da blev det indsamlede fremvist
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og opnoteret, og de mindre kyndige søgte belæring hos de mere er
farne. L. P. Jensens og Knud Wiinstedts fyldige og omhyggelige eks
kursionsberetninger fra den tid bliver den dag i dag studeret af ento
mologer og botanikere, enten i forbindelse med de topografiske un
dersøgelser, eller fordi de agter at besøge de beskrevne lokaliteter.
I tiden før stiftelsesåret var naturfredning på dagsordenen (Dan
marks Naturfredningsforening stiftedes 21. april 1911), og når man
kender L. P. Jensens indstilling til alt levende i naturen, dyr såvel som
planter, kan det ikke undre, at hjælp til naturfredning fik en plads i
lovenes formålsparagraf. Foreningen har da også enkelte gange på
peget det ønskelige i fredningen af et område og har beredvilligt lagt
sit lille lod i vægtskålen, når dens bistand påkaldtes i en naturfred
ningssag.
På generalforsamlingen den 27. maj 1934 fremkom der et af flere
medlemmer stillet forslag om at sætte en sten på den afdøde formands
grav, eventuelt i forbindelse med beboerne i Højelse sogn. Tanken fik
varm tilslutning, og efter gudstjenesten i Højelse Kirke den 7. oktober
1934 afsløredes ved en smuk højtidelighed en mindesten på L. P. Jen
sens grav. Indskriften fortæller, at stenen er sat af medlemmer af
N. F. f. Sj. og gamle elever.
Den 14. april 1937 fejrede foreningen sit 25-års jubilæum ved en
særdeles vellykket fest i Roskilde med et stmt antal deltagere.
Gennemgår man medlemsprotokollen for det forløbn e halve sekel,
finder man heri navne på mange fremtrædende naturhistorikere,
hvoraf flere har »trådt deres børnesko« i foreningen. Dens medlem
mer har indsamlet et anseligt materiale, hvoraf en ikke ringe del er
skænket museer både herhjemme og i udlandet, og der foreligger en
betydelig litteratur, skrevet af medlemmer, hvorfor vi nok må have
lov til at mene, at foreningen i fuldt mål har indfriet, hvad den satte
som sin opgave: at uddybe og udbrede kendskabet til Sjællands
plante- og dyreverden.

Anmeldelse
Earl S. Herald: Verdens dyreliv. Fisk. 304 sider. 300 illustrationer, heraf 145 i
farver. Pris kr. 105,00. Hassings Forlag. 1961.
Under redaktion af dr. F. W. Bræstmp er 6. bind af »Verdens dyreliv« nu ud
kommet. Det handler om fiskene og er skrevet af den amerikanske zoolog dr. Earl
S. Herald, der er leder af Steinhart akvariet i Californien. Som i de foregående
bind er det verdensfaunaen, der beskrives og afbildes; men de danske bearbejdere
har sØrget for, at alle vigtige danske arter omtales, om end særdeles kortfattet.
Teksten er interessant og morsom læsning. Takket være forbedret teknik i f01m af
frømandsudstyr og undervandskameraer er der kommet mange nye ting frem om
fiskenes levevis, deres forplantningsadfærd, ernæringsvaner og livscyklus. Billed
stoffet er nyt og smukt. Fiskenes farver er af en sådan karakter, at de kan tåle
reproduktionen på bogens blanke kriderede papir. Resultatet er blevet en smuk
og læseværdig bog.
E. N .
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Er vikleren

Apotomis infida

Heinr.

amerikansk eller europæisk? (Lepid. Tortr.)
Af

Niels L. Wolff

(Hellerupvej 12, Hellerup)
Witb an Englisb Summary
(Meddelelse fra Zoologisk Museum, København)

S er man en samling af sommerfugle stammende fra et faunaområde,
der ligger det palæarktiske fjernt, men hvis klimatiske forhold ikke er
for afvigende derfra, vil man blandt de mange helt fremmed udseende
dyr bemærke enkelte fælles arter og flere, der slående minder om til
svarende palæarktiske, men som dog må være andre. Sådanne parallel
former, der findes inden for de fleste sommerfuglefamilier, er blevet
betegnet som vikarierende arter.
For den nordamerikanske (nem·ktiske) faunas vedkommende kan
som et par ganske tilfældige eksempler herpå nævnes humlebisvær
meren Hemm·-is gmcilis G. & R., hvis europæiske pendant er H. fuCi
formis L., uglen Plusia putnanti Grote, der nøje svarer til P. festu.ca
L., og måleren Gidaria mfocillata Guen., der synes at have haft C. al
bicillata L. som model.
Da noctuiden »Hydroecia nictitans«, kendt fra Nordamerika,
Europa og Asien, for et halvt hundrede år siden erkendtes at være en
»kollektivart«, dækkende over flere selvstændige arter, fandt man af
disse i Europa (inkl. Danmark) ikke færre end fire, og i Asien et par
stykker, hvorimod materialet fra Nordamerika, hvor »nictitans« var
udbredt over hele USA fra kyst til kyst, kun indeholdt en art. Skønt
denne habituelt var så lig den europæiske »nictitans«, at Smith (1893 :
175) havde givet udh·yk for, at et særligt varietetsnavn (americana
Speyer) var overflødigt for den amerikanske form, viste denne sig dog
at være en vikarierende art, tydeligt adskilt på genitalierne fra de
europæiske og asiatiske.
Blandt »småsommerfuglene« findes en mængde vikm"ierende arter.
I sine monografier over nogle af de nordamerikanske viklerfamilier
nævner Heinrich (1926 : 1 14), at der, hvad vingetegning angår, findes
europæiske parallelformer til de fleste af de amerikanske arter inden
for slægten Apotomis (Aphania), men at tilsvarende fmmer fra de to
kontinenter kan adskilles strukturelt (d. v. s. på genitalierne) .
I samme afhandling beskriver Heinrich (1926: 1 21-122) under nav
net infida en for videnskaben ny amerikansk Apot01nis, der tydeligt
nok er en sådan parallelform til den europæiske semifasciana Haw.
For nyligt fremkom fra russisk side en afhandling, hvori Falkovitsh
( 1959 : 460-466) oplyser, at den kun fra Nordamerika kendte Apoto
·lnis infida Heinr. er fundet i det sydlige Sibirien og ved Leningrad.
Denne meddelelse har foranlediget Harry Krogerus i Helsingfors, der
'
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gennem sine indsamlinger på Newfoundland havde rigeligt materiale
af A. infida, til en nærmere undersøgelse af de finske eksemplarer af
A. sen'tifasciana.
Resultatet heraf, som omtaltes i påsken 1961, da nogle microlepi
dopterologer fra Finland, Sverige, Norge og Danmark mødtes i Hel
singfors, var, at såvel semifascia.na. som infida. forekommer i Finland,
og at sidstnævnte tilmed er langt den hyppigste, hvorimod først
nævnte synes at forekomme mere lokalt i landets sydlige del. Også fra
Sverige er infida nu påvist, idet Ingvar Svensson har konstateret, at
den er almindelig i hele Nordsverige. I Sydsverige er derimod hidtil
kun semifascia:na fundet.
Når Apotomis infida skal omtales her, skyldes det ikke alene, at en
undersøgelse nu har vist, at den også findes i Danmark, men især at
de kendsgerninger, dette har afsløret om artens forekomst, tydeligt
illustrerer, hvor forsigtig man bør være, når man ud fra tilfældige
enkeltiagttagelser anstiller zoogeografiske betragtninger. På dette
punkt tager man det ikke altid så nøje. Når f. eks. en forfatter i fuldt
alvor kan hævde, at en bestemt art har været 14 år om at udbrede sig
210 km i en retning, 9 år om 200 km i en anden retning og 13 år om
170 km i en h·edie, hvad han anser for meget hurtigt, da en anden art
brugte mindst 40 år om 210 km (Menhofer 1955 : 93-99), forudsætter
sådanne beregninger uden videre, at der altid har stået en samler
parat til at pågribe arten på et nyt område, hvilket er mindre sandsyn
ligt, samt at man har fået kendskab til ethvert nyt fund, hvad man
heller ikke har nogen sikkerhed for.
Det første danske eksemplar af A. infida, der dukkede op, fandtes
blandt Worm-Hansens indsamlinger fra Stensbæk Plantage 1952.
Samme sted havde han året forinden taget en del eksemplarer af den
ægte A. semifascia.na, en art som er, om end ikke almindelig, så dog
meget udbredt her i landet (van Deurs 1956 : 205). Den næste, og fore
løbig sidste, infida stammede fra C. S. Larsens samling og var taget
på Fyn ved Bogense. Selv om man efter forekomsten i Finland-Sve
rige nok ville have forventet et eventuelt dansk fund af infida fra et
noget nordligere sted end netop Sønderjylland eller Fyn, forrykkes
dog ikke herved billedet af en a m e r i k a n s k art, som fra Nord
amerika-Newfoundland er ved at trænge ned i Europa gennem de
skandinaviske lande.
Imidlertid viser etiketten på det fynske eksemplar, at dette er fan
get i året 1 909, hvilket er 17 år tidligere, end arten blev beskrevet fra
Amerika. Var blot det fynske stykke blevet opdaget inden for disse
17 år, havde man i 1926 kun kunnet konstatere, at denne e u r o 
p æ i s k e art også forekom i Amerika.
Som forholdet indtil nu foreligger oplyst, kan infida hverken beteg
nes som amerikansk eller europæisk; det kan kun siges, at af de to
arter, som hidtil har været sammenblandet, er A. semifascia.na kun
kendt fra Europa, medens A. infida er fundet i både den ny og gamle
verden.
lO

Habituelt kan infida kendes fra selnifasciana bl. a. på det hvidlige
sømfelt og de mere kontrastrigt tegnede f01·vinger, hvortil dog må
bemærkes, at der også findes semifasciana med ret lyst sømfelt, lige
som infida kan være mørk. Med nogen øvelse vil de dog næppe være
vanskeligere at adskille end f. eks. den tidligere » Rydroecia nict#ans«
(nu Apmnea oculea)-gruppes arter. Sikre forskelle viser genitalierne,
som afbildes hos Pierce & Metcalfe (se·mifasciana o og S!), Heinrich
( infida o og S?), Falkovitsh (1.nfida o og S?) og Hannemann (se·mi
fasciana o).
Fig. 1-2 viser fotografier af genitalierne af de to danske eksempla
rer, der tilhører hver sit køn, og til sammenligning fig. 3-4 af o og S?
genitalierne af danske eksemplarer af semifasciana. Pilene viser hos
infida o den omtrent retvinklede kontur af sacculus og tornefrem
springets mere firkantede form samt den vigtige karakter, at der fin
des skierotisering på spidsen af aedeagus. Alle de nævnte karakterer
kunde konstateres »udvendigt« på det tørrede eksemplar af den dan
ske o, hvorfor det kan anbefales at sprede valverne fra hinanden på
en mistænkt o, inden den sættes på spændebræt Af en S! bør laves
genitalpræparat Fotografierne fig. 2 og 4 viser de tydelige forskelle,
hvoraf kun skal peges på formen af ductus burs æ nærmest mundingen
og nævnes, at en strækning af ductus nærmere bursa er skierotiseret
hos infida, men ikke hos semifasC'iana.
Larven af A. semifasciana lever på Salix, hvorimod infida's larve
endnu er ukendt.
J eg er fil. dr. Harry Krogerus og jiigmiistare Ingvar Svensson tak
skyldig for tilladelsen til her på dette sted at omtale de endnu upubli
cerede resultater af undersøgelserne af artens forekomst i henholdsvis
Finland og Sverige.
Man må med interesse afvente de kommende års undersøgelser i
forskellige lande af det forhåndenværende materiale af A. semi
fasciana for herigennem at få opklaret, hvor udstrakt en udbredelse
A. infida har i Europa.
S u m ma•·y

Investigations carried out by clr. Harry Krogerus in Helsingfors have proved
Apotomis infida, deseribed by Heinrich (1926 : 121-122) from North America, and
rccorcled by Falkovitsh ( 1959 : 465) from Southern Sibiria and Leningrad, to occur
commonJy in Finland. Occurrence in Northem Sweden has been stated by Ingvar
Svensson. In Denmark two specimens have been founcl, in Southern Jutland, and
Funen, respectively. One of the Danish finels elates from 1909, 17 years befare the
species was deseribed from America.
Examination of European specimens of Apotomis sem ifasciana. Haw. is neeclecl
in areler to establish the distribution in Europe of Apotom.is infida. Heiru.
The elifferences between the genitalia of these two species appear from figs. 1-4.
·
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Anmeldelser
Rostrup-JØrgensen: Den danske flora. 19. udgave. 564 sider. 141 figurer. Pris
kr. 27,50. Gyldendal 1961.
»Rostrups Flora« udkom første gang i 1860, og nu fejres hundredårsjubilæet
ved udsendelsen af 19. udgave, der på flere punkter er stærkt omarbejdet. Det
typografiske udstyr er ændret efter den nu herskende tendens til at gØre lære- og
håndbøger mindre overskuelige - vistnok ud fra et æstetisk synspunkt. Forfatteren
(C. A. Jørgensen) beklager da også dette i forordet, og anmelderen må give ham
ret og for egen regning tilfØje, at det er pinegalt, når der må foretages tilbage
skridt på den pædagogiske front for at tilfredsstille visse »bogarkitekters« mode
llmer. Heldigvis er der ikke sket noget katasb·ofalt med »Rostrup<<. Den er stadig
væk det værdifulde bestemmelsesværk med de solide artsbeskrivelser, vi alle har
brug for. For hver ny udgave er floraen blevet fyldigere og bedre. I den forelig
gende er mange af nøglerne ændrede eller skrevet helt om. Dette i forbindelse
med en udvidelse af billedstoffet for de vanskeligere slægters vedkommende gØr
artsbestemmelsen lettere og sikrere. Det er professor C. A. JØrgensen, der har
æren af de mange forbedringer gennem de senere år og af den gennemgribende
fornyelse af 19. udgave, og selv om der endnu er ikke så helt lidt »Rostrup« til
bage, er det med god grund, at navnet »JØrgensen<< føjes til forfatterangivelsen.
E. N.
Lincoln Barnett: Jordens forunderlige liv. 307 sider. 363 illustrationer, deraf
306 i farver. Pris kr. 140,00. Hassings Forlag. 1961.
I stmt format (26 X 35 cm) og med undertitlen »lVIed forskeren i Darwins fod
spor« hal' det amerikanske tidsskrift »Life<< udgivet en naturhistorie, der er noget
ud over det sædvanlige. Den søger at anskueliggØre udviklingslæren, dels ved at
opsØge og beskrive de lokaliteter, Darwin så på sin jordomrejse i 1831-36, og dels
ved at fremlægge forskernes nyeste syn på disse spØrgsmål. Både billedstof og
tekst lever op til dette. Bogen er af kvalitet, og - hvad der er et særsyn ved den
slags værker - den er forsynet med et godt stikordsregister og en litteraturliste af
stor værdi for den, der vil fordybe sig yderligere i emnet. Den danske udgave er
redigeret af dr. phl. Anton F. Bruun, der i sit forord bl. a. skriver: »Vi ved s�1
meget om udviklingens love, at vi, alene af alle skabninger, kan lede også vor
egen udvikling; dette bør stå ethvert menneske klart. Naturens love er uforander
ligt de samme for alt levende, men at kende dem og udnytte dem er menneskets
. fulde ansvar«. At læse denne bog og studere dens billeder er en af de måder,
E. N.
hvorpå man kan lære naturens love at kende.
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Euzophora Juliginosella

Hein.

Ny pyralide for den danske fauna
Af H. K.

Jensen

(Hyllinge)

Min bedste fangst i 1960 indgik ved lyslokning på Stampen ved
Rønne den 30. 6. Det var en pyralide, der mindede en del om Saleb1'ia
fo1'mosa Hw., blot lidt mindre og mørkere, og uden det gråbrune. parti
i rodfeltet Få dage efter havde jeg besøg af W. van Deurs, og ved
hjælp af »Spuler« bestemte vi den til Euzophora fuliginosella Hein,
som ny for vor fauna.
Fig. l. E11zophora
fuliginosella Hein.

Fig. 2. Genitalpræparat af samme.

Dyret er let kendeligt, idet det er påfaldende mørkt trods det røde
mellemfelt. Ifølge Spuler er den taget fortrinsvis i Vesteuropa, men
angives også fra Randstaterne. Den er i de senere år også taget i Syd
sverige bl. a. af I. Svensson, og som følge deraf ventet her i landet.
Andet danske eksemplar blev taget på samme lokalitet den 1 1 . 7.
1961.

Rhodometra sacraria

L.

N y måler for den danske fauna
Af H. K.

Jensen

(Hyllinge)

Den 1 1 . august 1961 var jeg taget på lyslokningstur til Møn, men da
alt dernede lå indhyllet i tæt tåge, indså jeg hurtigt, at fangst på disse
betingelser var umulig. J eg pakkede derfor grejet allerede kl. 21 og
blev på vejen hjem mødt af en regulær tordenbyge, der gennem
vaskede det mest af Sydsjælland, Næstved indbefattet. Ved Marbjærg
Skov blev det tørvejr, og jeg holdt ind der for at prøve at bøde lidt på
den sløje tur. Trods det, at alt i skoven var drypvådt, var der ualmin15

delig god flyvning, især af micros, og omkring ved midnat sad der en
gul måler ved lampen, der sh·aks kunne erkendes som ny for vor
fauna, det var Rhodametra sacra1·,ia L.

Fig. l. Rhodametra sacraria L.

Denne måler har længe været ventet her i landet, omend den ifølge
sine kendte trækveje burde have vist sig i Jylland først; den har
hjemme i Middelhavslandene, men viser stærk tilbøjelighed til at
vandre, i gode år har man således ifølge R. South ofte taget den i Eng
land endog i antal, idet dens korte livscyklus - kun 30 dage i varmt
vejr - gør det muligt for den at sætte flere kuld, når først den er nået
frem. De engelske fund angives da også med så forskellig flyvetid som
fra juni til ind i oktober, hvilket tyder på, at nogle få eksemplarer, der
er nået tidligt frem, sætter et eller flere kuld samme sommer og
således optræder i antal.
I Svenska Fjiirilar er omtalt et eksemplar af arten taget i 1700-tallet,
men den er ikke siden antruffet i Sverrig.
Det nu indfangede danske eksemplar er en hun, ret velbevaret om
end lidt svagt tegnet. Forvingerne er citrongule med en rødbrun skrå
stribe fra vingespidsen til ca. 2 mm fra randen, bagvingerne er rent
hvide, og vingefanget 23 mm. Den forveksles ikke let med nogen af
vore andre målere, det, den kommer nærmest i størrelse og tegning, er
den almindelige Kålpyralide Mesographe fo1jicalis L., men denne er
brun og ikke gul, og her når skråstriben helt ned til randen. Ejendom
meligt nok sidder R. sacmria i hvile med vingerne foldet sammen om
kroppen ligesom M. forficalis og ikke bredt ud eller slået sammen over
ryggen, som de fleste målere har for skik; den er dog let kendelig og
på ingen måde et dyr, man overser.
Forståeligt nok hjemsøgte jeg lokaliteten ret o.fte den følgende tid
for at gentage succesen, men ethvert forsøg var forgæves, hvilket
tyder på, at der ikke har været nogen yngleplads på stedet, men at det
blot har været en tilfældig strejfer.
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Det xerotherme floraelement ved de
sydlige Indre Farvande
Af

Anfred Pedersen

(Birke Alle 47, Vordingborg)
With an Englisb Summary

Oplysninger om klimaet i de forskellige dele af landet kan fås fra
»Danmarks Klima«, udgivet af Meteorologisk Institut 1933. Området
med størst kontinentalpræg hertillands antages i første række at være
bestemt ved ringe nedbør og ved, at det ikke mindst i eftersommeren
har mange solskinstimer. Store dele af Sydjylland har en årsmiddel
for nedbør på over 750 mm, medens det regnfattigste område har
550-400 mm. De tørreste egne omfatter Nordøstfyn, Nordvest- og
Vestsjællands kystegne, kystegnene ved Samsøbæltet, Smålandshavet
og Langelandsbæltet, hertil Isefjord-Roskildefjord-området, kyst
egnene langs Øresund fra Møen til Amager samt dele af Bornholm. På
Sjælland er nedbøren mindst i vest og nordvest, i Jylland i Djurslands
kystegne, se i øvrigt fig. l . I tiåret 1916-25 havde Tystofte ved Skel
skør et gennemsnitligt antal årlige solskinstimer på 1 810, medens Bov
bjerg ved Jyllands vestkyst kun havde 1420. For sensommermåne
derne august, september og oktober ligger antallet for Tystofte på
hhv. 217, 160 og 124, for Bovbjerg på hhv. 1 63, 124 og 47. I disse 3
måneder får vegetationen ved Tystofte en gennemsnitsmåneds læn
gere arbejdstid i solskin ( 1 67 timer), end det er tilfældet ved Bovbjerg.
Det subkontinentale klimaområde har desuden landets højeste mid
deltemperaturer for august og september, for sept. er den over 1 21/2°
(fig. 3). Den første frost optræder således også senest i disse egne, i
gennemsnit først efter 25. oktober (fig. 4). Det er en kendt sag, at syd
lige, både anthropokore og hjemmehørende planter i Danmark be
høver en varm og solrig eftersommer til deres udvikling. Af fig. 2 ses
det, at landets højeste temperaturer- julimiddel over 161/2°- kun nås
i det sydøstlige Danmark i kystegnene omkring Smålandshavet og i et
strøg fra Sydsjælland nordpå både langs Sjællands øst- og vestkyst,
hertil Sydbornholm.
Lokalklimaet i de sydøstdanske kystegne viser meget stor lighed
med det subkontinentale klima i hele det sydlige Østersømmådes kyst
egne, således med klimaet i Sydøstsverige, omfattende området fra
Uppland, Sodermanland og dstergi:itland til egnen ved Kalmarsund,
dland, Gotland, Blekinge og det østlige og sydlige Skåne (nedbørs
mængde under 550 mm, julimiddel på 16-17°). Endvidere med kli
maet i de sydligste finske kystegne og med indlandet i de baltiske
Sovjetrepublikker, nordlige Polen, Østtyskland og det østlige Vest
tyskland mod nordvest indtil Elbdalen og den østlige del af Holsten. I
Norden har de sydøstsvenske kystegne med Oland og Gotland det
største kontinentalpræg med den laveste nedbørsmængde (dland ca.
17

Fig. l. Landets nedbørsfattigste område (års- Fig. 2. Landets varmeste område i juli (middeltemperatur over !61/2• C.).
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400 mm) og med en på grund af Østersøbækkenets varmevirkning
særlig varm og solrig eftersommer. Bornholm slutter sig til dette om
råde, der da også kan fremvise et større antal kontinentale planter end
det andet nordgående tørre »varmebækken«, de xerotherme kystegne
ved de sydlige Indre Farvande i Danmark.
Den mellemeuropæiske floraregions subkontinentale floraområde
må identificeres med det baltiske og sarmatiske floraområde hos Ster
ner 1 922. Det er karakteriseret ved en indtrængen af en lang række
kontinentale planter med sydøsteuropæisk udbredelsestyngdepunkt.
Det drejer sig mest om tørbundsplanter fra det sydøstlige (pontiske)
steppeområde og om et stort kontingent af østeuropæiske skovsteppe
planter, i mindre grad om planter fra søer, moser og skove, hvoraf et
relativt større antal har en vidtgående eurasisk udbredelse såvel i
kontinental som i atlantisk klima. Det er bemærkelsesværdigt, at man
ved at kigge på udbredelseskortene ser, at de sydøsteuropæiske step
pe- og skovsteppeplanter i Mellemeuropa trænger frem indtil en
NØ-SV-gående Nordvestgrænse mod det subatlantiske klimaområde,
hvilket viser, at klimaet er mere kontinentalt i Mellemeuropa syd for
os end her i landet. I Tyskland kaldes nogle af kontinentalplan
terne for »pontische Hiigelpflanzen«, idet de især vokser på skrænter
og bakkesider, i nord især ved de øst-vestgående smeltevandsdale.
Mange af dem har ved deres klimatisk betingede, vestlige udbredel
sesgrænse isolerede forekomster, f. eks. i provinsen Limburg i Hol18

Fig. 3. De varmeste egne af landet i septem
ber (middeltemperatur over 121!2• C.).
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Fig. 4. De områder af landet, der har senest
indtrædende frost (gennemsnitlig efter 25.
oktober).

Areas where frost sets in 1ate (average after October
25th).

land, i Rhindalen, de kontinentale egne i Midtfrankrig indtil Loire
dalen, ofte også i NØ-Spanien, enkelte som m. sj. planter i SØ-Eng
land. I visse tilfælde tales der om relikter fra en større udbredelse
vestover i den postglaciale varmeperiode. Det drejer sig da altid om
stærkt isolerede og sjældne planter, der vokser på mikroklimatisk eller
edafisk set meget gunstige steder i åben lysbundsvegetation, som
regel på kalk. Kontinental vegetation er fra tysk side bl. a. behandlet
af Meusel 1940, fra engelsk side bl. a. af Matthews 1937 og Pigott &
Walthers 1 954 (J. Ecol . ) .
De svenske botanikere Sterner 1922, 1925, Hård a v Segerstad 1924,
du Rietz 1925 og Granlund 1925 deler Sydsverige i to klimatisk betin
gede floraområder, det subatlantiske i vest og det midtbaltiske (sub
kontinentale) i øst, idet det subatlantiske område karakteriseres af
forekomsten af Erica tetralix (Granlund) og Nmthecium ossifragum
(Hård), det midtbaltiske område af Ledtun palustre (Granlund) og
Herniaria glabra (Hård). Valget af Hemim·ia glab·ra (Brudurt) som
klimatisk betinget karakterplante kan nu nok diskuteres.
Som fremhævet af Sterner l. c. er det ikke alene makroklimatiske
forhold i nutidens klima, der er bestemmende for de kontinentale
planters udbredelse i Sydsverige, men også tilstedeværelsen af loka
liteter som tørre, varme, syd- og vestvendte skrænter med sand- eller
kalkjord, hvor de jordnære luftlag let når en høj temperatur og en lav
fugtighedsgrad, som betinger en større fordampning (jvf. Boeher
19

1945). På sådanne ekstreme lokaliteter vil vidtudbredte planter være
mindre dominerende, hvilket konkurrencemæssigt set vil være en for
del for de kontinentale planter. Forekomsten af nogle meget interes
sante såkaldte »sibiriske varmetidsrelikter« i Sydsverige og på bland
og Gotland kan være betinget heraf, se Sterner 1922 og 1938.
Som eksempel på kontinentale planter, hvis vestlige forekomst i
Sydsverige i hovedsagen er bestemt ved en makroklimatisk betinget
vestgrænse, nævner Sterner bl. a. flg. to grupper, repræsenterende to
forskellige udbredelsestyper. Den første er Phlewnt phleoides-grup
pens planter, der vokser i hele det midtbaltiske område og således når
relativt langt vestover i det mellemsvenske lavland og når Viistergot
land. De savnes som regel i Sydvestsverige nord for Skåne og i største
delen af Småland, men kan optræde igen på tørre, kaihige lokaliteter
i Oslo-området. Det er forh·insvis repræsentanter for denne udbre
delsestype, som på spredte steder i det vestlige Mellemeuropa når
længst vestover, især i syd. Til gruppen hører eksempelvis følgende
steppeplanter:
Phleu.m phleoides (Glat Rottehale), Artemisia campestris (Mark-Bynke), Vero
nica spicata (Aks-Ærenpris), Helichrysum a·renarirnn (Gul Evighedsblomst),
Avena pratensis (Eng-Havre), Poa angustifolia (Smalbladet Rapgræs), Koeleria
glauca (Klit-Kambunke), Potentil/a. tabemaemontani (Vår-Potentil), Helianthe
mmn nu:m.nwla1'iu.m (Soløje), Frunella graneliflom (Stor Brunelle) og Cerastirnn
brachypetalum (Stivhåret Hønsetarm). Desuden flg. skovsteppeplanter : Origamnn
vulga:re (Merian), Clinopodiwm vulgam (Kransbørste), Inula salicina (Pile-Alant),
Gerani.tnn sangrt.ineu.m (Blodrød Storkenæb), FilipenduTa hexapetala (Knoldet
Mjødurt), Orepis praemorsa (Afbidt Høgeskæg), Onanis hircina (Stinkende Krage
klo), M elmnpyrum. cristatu:m. (Kantet Kohvede), Vie ia drnnetonnn (Krat-Vikke) og
cassu.bica (Kassubisk Vikke), Fragaria viridis (Bakke-J ord bær), Campanula persici
folia (Smalblaclet Klokke), Comus sangrti.nea (Rød Kornel), Euonym.us europaea
(Benved), Rlwmn us catlwrtica (Vrietorn), Serrat·ula tinctoria (Engskær), Braeliy
podium pinnatum (Bakke-Stilkaks) og spontan Centaura ;acea (Alm. Knopurt).

Et stærkere udtryk for klimaets kontinentalitet gives af den såkaldte
Cynanchum vincetoxicwm-gruppes udbredelse, der i Sydøstsverige
er langt mere knyttet til kystens nærhed i de tørreste, solrigeste og
varmeste egne i Norden. Hertil hører f. eks . :
Cynanclwm (Svalerod), Melandriwn viscosu.m (Klæbrig Pragtstjerne), Isatis
tinctoria (FarveVajcl), Draba nwmlis (Mur-Gæslingeblomst), Poa bulbosa (Løg
Rapgræs), Melica ciliata (Grus-Flitteraks), Scutellaria lwsUfolia (Spydbladet
Skjolddrager), Viola uliginosa (Sump-Viol), Allimn sclwenoprasu.m (Purløg), Camx
Ugerica (Skrænt-Star), Festuco polesica (Baltisk Svingel), Asparagus officinalis
(Asparges), Malva alcea (Rosen-Katost), Inula britannica (Soløje-Atlant) og Ranun
culus sardous (Stivhåret Ranunkel). Andre repræsentanter for gmppen kan findes i
vegetationsbeskrivelsen hos Anclersson 1950 og hos Hultt'm 1950.

Efter Sterner 1922 trænger de kontinentale planter i Nordvest
europa sig nordover i to grene, delt af det sydsvenske højland, den
ene er det midtbaltiske område, den anden området over Skåne og de
danske øer indtil Osloegnen. De svenske botanikere regner dog hele
Danmark med til det subatlantiske floraområde, hvilket næppe er
20

berettiget, da både E1·ica tetralix's, Narthecium's og GaU:um saxatile's
østgrænse går gennem Danmark (kort i TBU 3, l og 2 1 ) . Grænsen
mellem de to floraområder er i Danmark imidlertid ikke en Erica
tetralix - Ledtl'ln palustre - grænse , men en Galium saxatile - C y
nanchtnn grænse, en grænse, der sandsynligvis kan videreføres gen
nem Nordtyskland og Sydøstsverige. Det subkontinentale floraområde
ved de sydlige Indre Farvande er dog i første række karakteriseret ved
en lang række kontinentalt udbredte planter, væsentlig de samme
planter, der også karakteriserer det subkontinentale floraområde i de
sydøstsvenske kystegne.
Køie 1954 viser med et kort (fig. 12) 12 xerotherme »Store
bæltsplanters« udbredelsestype i Europa. Hyppigheden af disse plan
ter aftager særlig hurtigt i grænseegnene mod det boreale klima i
Norden og mod det atlantisk-subatlantiske klima i Sydnorge, Dan
mark, Vesttyskland og Kanalegnene, og kortet kommer derved også
til at vise, at grænserne mellem klimatisk betingede floraområder i
Norden ligger nær hinanden. Det kan således være gavnligt at have
opmærksomheden henledt på, at vi inden for vort lands område må
regne med flere klimatisk betingede floraområder (Pedersen 1961,
fig. 2).
De hyppigste kontinentalplanter hertillands hører til Phlewn phle
oides-gruppens udbredelsestype. De forekommer rigeligst i de sub
kontinentale kystegne, men svarende til forholdene i Sydsverige og
Vesteuropa er de som et mindre iøjnefaldende element også til stede
i egne, som efter klima og vestligt orienterede planters forekomst må
karakteriseres som subatlantiske, således i indlandet af Sjælland, Fyn
og Østjylland, samt i det subborealt prægede Nordjylland. Planternes
tilstedeværelse her i deres yderste grænseområde er måske i højere
grad edafisk og mikroklimatisk betinget, hertil kommer for nogle af
planternes vedkommende en spredning efter skovrydningen til tør
skrænter i »kultursteppen« (S. 35-38 og fig. 25-29, Pedersen 1961).
Det bedste udtryk for afgrænsningen af vort subkontinentale flora
område får vi ved at hente ledeplanterne fra C y n anchunt-gruppen,
der næsten ikke er repræsenteret i Nordjylland og kun i beskedent
omfang i Østjylland. På fig. 6-37 er der tegnet udbredelseskort for
Danmark og Europa over 40 planter, knyttet til det subkontinentale
klimaområde i Danmark. Den europæiske udbredelse er for Fenno
skandiens vedkommende taget fra kort hos Hulten 1950, iøvrigt fra
andre kort, mest dog fra oplysninger i de angivne floraværker. Den
viste udbredelse fra f. eks. Spanien, Atlaslandene og Tyrkiet er dog
næppe fyldestgørende.
Fig. 5 er udarbejdet på grundlag af fig. 6-32, der viser prikkort for
35 arter med sydlig eller sydøstlig udbredelse i Europa. Det viser
med tal, hvor mange af planterne, der forekommer inden for kvadra
terne, desuden siger talstørrelsen noget om, hvilke egne inden for det
subkontinentale floraområde, der har det største kontinalpræg (sml.
fig. 1-4).
-
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Fig. 5. Tallene viser, hvor
mange af 35 i Europa
sydligt eller sydøstligt
udbredte planter (fig. 632), der har voksested in
den for kvadraterne. Det gråtonede område
angiver det subkontinen
tale floraområde i Dan
mark.
The numbers indicate how
many
of
35
plants
with
southern or southeastern di
stribution in Europe (fig. 632)
have
natura!
habitais
within the squares. - Thc
grey aren indientes the sub
continental flora region in
Denmark.

Flertallet af de sydøstlige ledeplanter har enten en pontisk-central
asiatisk (fig. 12-16) eller en pontisk-østeuropæisk (fig. 16-30) udbre
delse, nogle få en pontisk-baltisk (fig. 30-3 1 ) eller baltisk-mellem
russisk (fig. 32) udbredelse. Det er vigtigt at gøre sig klart, at plan
terne er indlandsplanter i Asien og Sydøsteuropa, men at de i det
sydøstlige Danmark-Sverige er knyttet til de kystnære egne, vel at
mærke ikke primært på grund af strandlokaliteterne, men på grund af
klimaet i disse egne. Planternes fravær i Sjællands og Fyns indland og
i det hele taget i landets øvrige egne må antages at have klimatiske
årsager. Zoologien kan på samme måde vise eksempler på dyrs til
knytning til vore subkontinentale kystegne, blandt padderne er der
Klokkefrøen, Grønbroget Tudse, Springfrø, Grøn Frø og Løvfrø
(Sparck 1942, Ursin i Fl. & F. 1947 og kort hos Pfaff i Fl. & F. 1943),
blandt musene Hasselmus og Brandmus (Sparck l. c., kort hos Ursin
i Fl. & F. 1952). Området har også sine karakteristiske fugle, sommer
fugle og biller. Myreløvens forekomst viser, at den i Danmark kun
trives i det subkontinentale område.
Kontinentalplanterne vokser i åben og tæt tørskræntvegetation, i
kontinental staudeli, i kanten af krat og skov eller på høje strandvolde,
høje strandenge og i baltiske klitter, jvf. Boeher 1945, 1946, Bojsen
Mortensen 1953, 1955 og Fredskild 1959. Efter Boeher er skrænt
floraens tilstedeværelse betinget af oprindeligt skovfrie lokaliteter ved
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kysterne, hvor mikroklimatiske forhold har begunstiget dem. Køie
1954 peger især på sydskrænternes særlige lysforhold, ikke alene præ
get af lokalklimaets mange solskinstimer, men også af refleksion fra
lys og tør jordbund. Efter skovrydningen har planter, tilhørende Cy
nanchum-gruppen ikke i nævneværdig grad formået at trænge sig
langt bort fra kystegnene, antageligt af makroklimatiske årsager.
Inula br#annica, Lithospennum officinale og Sonehus paltiSfris har
nogle indlandsforekomster, enten på Bornholm, Lolland eller i d.
42-44. Det drejer sig her om de egne, der kan fremvise størst konti
nental-præg m. h. t. enten højeste sommertemperaturer eller laveste
nedbørsmængde. Melampynnn cristatunr, (Kantet Kohvede) og nemo
rosu?n (Blåtoppet Kohvede) er eksempler på planter, der i deres fore
komst står nær Cynanchum-gruppen og som har indlandsforekomster.
Blandt de kortlagte ledeplanter er medtaget et par anthropokore,
men nu fuldtud naturaliserede arter, f. eks. M elampynnn arvense.
Måske må også Lepidium latifolium med hertil. En lang række andre
anthropokore planter har fortrinsvis naturaliseret sig i det subkonti
nentale floraområde, f. eks . :
Bromus erectus (Opret Hejre), Canluus acanthoides (Tornstænglet Tidsel),
Alyssmn alyssoides (Grådodder), Lepidium draba (Hjerteskulpet Karse), Silene
conica (Kegle-Limurt), Beta. marit-ima (Strand-Bede), Lactuca tatarica (Strand
Salat}, Bu.nias orientalis (Russerkål}, Holostewm. wnbellatr1111 (Skærmarve), Medi
cago falcata (Segl-Sneglebælg), Trifolium striatu.m (Stribet Kløver), og vore ind
slæbte Orobanche-arter (Gyvelkvæler).

Nogle af de subkontinentale ledeplanter har en sydlig udbredelse i
Europa, således enten mediterran-submediterran (fig. 6-9) eller cen
traleuropæisk-submediterran (fig. 10-l l ) . De er hyppigst i det ned
børsfattige område i nord ved Samsøbælt og Isefjord.
Også mediterran-atlantiske planter forekommer (fig. 33-37), for
trinsvis strandplanter, oftest som en isoleret forekomst knyttet til den
vestligste, mest saltholdige del af Østersøen. De er sjældne eller
manglende ved de svenske, østtyske og polske kyster, ligeledes ved
den sydlige Nordsøkyst indtil Kanalegnene. Disse planter må antages
at være indifferente over for nedbørsmængden, og forekomsten ved
de sydligste danske bæltfarvande må antages at være begunstiget af
de højere sommertemperaturer der.
Til slut skal nævnes, at man fra Elbområdet og langs den sydlige
del af den sensommervarme jyske vestkyst lige akkurat kan spore en
tredje nordgående gren af kontinentale planter, f. eks . :
Dianthus carthusianormn (til Sylt), Silene otites (Klit-Limurt, når Nymindegab
og Hanstholm), Phleu.m phleoides (når Fanø}, Veronica spicata (Aks-Ærenpris,
når Rømø), Ranu.nculus polyanthemus (Mangeblomstret Ranunkel, når nord for
Tønder), og måske .også Koeleria gla.uca og Lepidi.um latifolinm må med ind i
billedet, fra Middelhavsområdet endvidere El11trigia pungens (Stiv Kvik), Obione
portulacoides, Bassia h irsnta og Ca.lystegia soldanella.
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l. Sydligt udbredte planter
a. Meditermne-submediterrane planter

Medicago minima, Liden Sneglebælg, fig. 6. Hovedudbredelsen må ikke med
Hulten 1950 karakteriseres som subatlantisk, men som mediteiTan og østlig-cen
traleuropæisk. Efter Sterner 1922 er den en steppeplante i Donauområdet, Cen
b·al- og Sydeuropa. I Sovjetunionen er den ganske vist kun hyppig i det sydvest
lige Ukraine, men der er spredte fund indtil Transkaspien (Komarov). Ved den
vestlige Østersø er den sjælden og meget nøje knyttet til kystområdet med årlig
nedbørsmængde under 550 mm indtil Østskåne, bland og Gotland. Enkelte fund
i Sydsverige, Sydslesvig-Holsten og Holland angives anthropokore. I Danmark er
den efter Boeher 1945 ledeart for åbne, kontinentale tørskrænter med sydlig
eksposition, rigeligst i NV-Sjælland og på Samsø. - TBU 1931.
Inula conyza, Trekløft-Alant, fig. 7. De nærmeste fund er fra Skåne, hvorfra
den er forsvundet, det centrale Polen, Potsdam, Hannover og Nijmegen i Holland.
Som en stor sjældenhed befinder den sig således i Danmark på sin nordgrænse,
voksende på varme sydshæntlokaliteter mellem kontinentalt krat af Tjørn, Roser,
Benved, Vrietorn og Kornel (Bocher 1945, s. 34 og analyser hos Bojsen Mortensen
1953). I Vesteuropa synes planten at kunne trives i det milde vinterklima, således
angives den som tern. alm. i Frankrig, og den er lokalt hyppig i England. Fore
komsten i Danmark må ses i forbindelse hermed. - TBU 28.
Poa. b ulbosa, Løg-Rapgræs, fig. 8. Steppeplante med en vid udbredelse såvel i
Miclclelhavslanclene som i Cenh·alasien. I Cenb·aleuropa forekommer den både
spontant og anthropokort, i Nordvesteuropa udelukkende anthropokort som inel
slæbt f. eks. med græsfrø, i Danmark således til Randers havn 1912, Dyreborg og
Knold strand ved Fåborg (1953), Orevaclsgård i cl. 40 (1950), stranden ved Parcel
gården ved Roskilde (1932), mellem Frederiksdal og Bagsværd (1941) og skyde
banerne ved Asserbo (1937). På Bornholm anses den med god grund for at være
oprindelig på tørt, tyndmulelet klippeoverdrev i lighed med forekomsten ved den
sydøstsvenske kyst.
Lathyrus sphaericus, Enblomstret Fladbælg, fig. 8. Hulterr's bedømmelse af
plantens udbredelse (1950) som værende europæisk, boreal-montan kan ikke
akcepteres, da den i sit hovedudbredelsesområde er udpræget mediterran. I Syd
europa har den sin største udbredelse på dyrket græsland og i vinl1aver. Komarov
kender den kun ha marker og vejkanter i de sydligste dele af Sovjetunionen, på
Balkanhalvøen ses den på marker blandt korn. Fournier 1946 nævner den fra
Frankrig først ha dyrkede steder og vejkanter, derefter fra græsklædte lokaliteter
og skovlysninger. Den angives spontan til Sydtyrol, men er anthropokor nord for
Alperne, således i Schweiz og efter Hegi på Rhinsletten. Over 700 km herfra er
planten sensationelt fundet i Sverige og Danmark på vrume sydskræntlokaliteter,
første gang 1869 på Kullen i selskab med spontane planter. Anden gang af
O. Rostrup i 1884 i mængde på Hammershusklippen i tørshæntvegetation. Der
efter på stejle klipper på Bratton i det sydlige BohusHin's skærgård (Frisendahl
1924), i 1935 på en shæntlokalitet ved Rørvig (Bocher 1945, tab. 1), samt 1957
på Samsø (B. T. 53). Bevisligt anthropokort er den fundet ved et hus på Korshage
ved Rørvig 1951 (Bocher 1953 og 1956), ved Gavle 1 904, muligvis også ved Næsby-
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hoved ved Odense 1909 (B. T. 30). Frisendahl l. c. er tilbøjelig til at beh·agte
planten som relikt i Norden, men holder dog muligheden åben for, at den kan
være kommet hertil med trækfugle. Såvel Hammershusfundet som det ene af
Rørvigfundene indgår i stabil vegetation, men de to områder er ligesom det er
tilfældet med Kullen meget befærdede af turister, hvorfor planten meget vel kan
anses for at være indslæbt hertil, f. eks. fra marker med fremmede frøafgrøder.
Der er således næppe tvivl om, at hovedforekomsten af Melampyru.m. arDense
i Danmark var anthropokor, nu natmaliseret på skræntlokaliteter, således bl. a.
netop på Rørvigegnen og på Hammershusklippen. Der er heller ikke tvivl om, at
Poa bulbosa oprindelig er indslæbt til marker på Sjælland. Forekomsten på
Bratton er i betragtning af d e klimatiske forhold så usædvanlig, at herkomsten
måske alene af den gTUncl må betragtes som tilfældig. - TBU 1931.

Draba mumlis, Mur-Gæslingblomst, fig. 16, er i nord udbredt til Ardennerne,
Limburg i Holland, Harzen og Tjekkoslovakiet. Isoleret herfra fineles den i de
sydøstsvenske kystegne på soleksponerecle, tørre skrænter og bakker i læ af spredt
løvh·æsbevoksning. I tilknytning hertil er den fundet et par steder på Bornholm.
- TBU 23.
h. Centraleuropæiske·suhmediterrane planter

Kohlmuschia prolifera, Knopnellike, fig. 9, er i Danmark ligesom Astragaltts
danicus, Medicago mini:m a og Cynanchu.m i særlig grad bundet til det neelbørs
fattige kystområde ved farvandene omkring Samsø og Isefjord-Roskildefjord
området, hvor der samticlig er en rigelom af åbne tørskræntlokaliteter, og hvor den
efter Boeher 1945 er ledeart for steppeagtige samfund. Det er ikke let at forklare,
hvorfor den ikke findes på klinter ved Smålandshavet og det Sydfynske Øhav.
På Møen og Bornholm opb·æder den dog igen. - TBU 25.
Tetmgonolobus mari.thnus, Kantbælg, fig. 10, er ved Østersøens sydkyst kun
repræsenteret ved fund på Ri.igen og ved Swinemi.incle, men træffes så igen som
en hyppig strandengsplante ved klippekyster i Sydøstsverige og på Bornholm,
sjældnere på indlandsenge. Hertil kommer en ejendommelig udbredelse ved Sjæl
lands Storebæltskyst, som regel i engelrag inden for strandzonen. De fleste af de
angivne isolerede fund er af ældre data. - TBU 1931.
c.

Centraleuropæiske planter

MalDa alcea, Rosen-Katost, fig. 1 1 . Komarov 1939 angiver den kun som aclventiv
i Sovjetunionen, og efter Sterner 1922 er den dyrket i haver og forvildet i Vest
europa. I Sverige, Danmark og Holsten er den på sin nordgrænse hjemmehørende
i de sydøstlige, subkontinentale kystområder på tørre, sydvendte kratskovsskrænter
og høje strandvolde. Efter Boeher 1945 og Bojsen Mortensen 1953 er MalDa alcea
karakteristisk for skovsteppesamfund (kontinental staudeli), på Hinelsholm således
i selskab med Clinopodimn, Origmw.m., Vicia tenu.ifolia og Seseli, andre steder
sammen med Asparagus officinalis. - TBU 20.
Scabiosa canescens, Vellugtenele Skabiose, fig. 11. Ud over den centraleuro
pæiske forekomst findes planten isoleret i det vestlige Norditalien, ved Lyon,
Paris, i Øst-Skåne (Andersson 1950) og som en »Storebæltsplante« på sandede,
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basiske, nedentil kalkholdige, sydvendte bakkesider i NV-Sj ælland (Fredskild
1959), både i åben og tæt tørskræntvegetation (hhv. Phleum phleoides- og Avena
pratensis-samfund). TBU 17.
-

Allium schoenoprasmn, Vild Purløg, fig. 16. En polymorf plante med cirkum
boreal udbredelse, de enkelte racers forskellige udbredelse er ikke afklaret, var.
sibiricum (L.) Hartm. angives såvel ha Europas højbjerge som fra det arktisk
subarktiske område i Eurasien indtil Nordfinland og Nordnorge. Efter Hermann
er var. riparium Opiz spontant udbredt i Centraleuropas bjergegne, men når
langs de tyske floder ned i lavlandet. Efter Komarov findes den ikke i Sovjet
unionen. Ejendommeligt nok optræder den igen ved den baltiske, finske og syd
østsvenske Østersøkyst samt ved den svenske vestkyst som voksende på skær
gårdens strandklipper, på t>land's og Gotland's alvar som en særlig race. I Dan
mark kun kendt som vildtvoksende ved Frennehavn syd for Svaneke 1937-43
(Wiinstedt 1941).

2. Sydøstligt udbredte planter
a. Pontisk-centralasiatiske planter

Melilatus dentatus, Strand-Stenkløver, fig. 12, har hjemme i saltstepper og på
saltholdige enge i Transkaspien og de sydlige dele af Sovjetunionen, desuden på
spredte, saltholdige lokaliteter fra det pontiske område over Sachsen og Thiiringen
til de vestlige Østersøegne, hvor den optræder hyppigst ved de vesttyske nord
kyster mellem Riigen og Kiel og som »Storebæltsplante« i Danmark. Fra Syd
slesvig-Holsten er den også angivet som anthropokor. I Sverige er den kun kendt
fra nogle få vestskånske strandenge (Lindquist 1925), i Norge kun som ballast
plante ved Fredrikstad (1900). I Danmark er den tydeligt nok mest udbredt i de
subkontinentale egnes sydlige s trandenge, voksende ved grøfter og vandhuller
eller nær ved eller neden for vinteropskylszonen sammen med E lytrigia re-pens,
Lotus tenuis, Tri.folium repens og Potenti/ln. a.nserina.. TBU 193 1 .
-

Iris spu.ria., B l å Iris, fig. 1 3 . Efter Bernatsky & Janehen 1 9 1 0 o g Buxbaum 1933
er Iris spuria. en sydøstlig plante, kendt fra Rumænien, Ungarn, Nedre-Østrig og
S-Mahren, muligvis også fra Orienten. Den nævnes dog ikke fra Sovjetunionen.
Hertil kommer et par isolerede forekomster frem til Rhinsletten i omegnen af
Mainz, sml. Hermann 1956, der med Hegi (og Clapham & al. 1958) inkluderer den
nærtstående Iris spa.thulata. i udbredelsen. 6-800 km fra nærmeste voksested kan
den ses som en m. sj. plante i danske strandenge. Den danske forekomst kan ikke
stamme ha dyrkning i haver, da planten mest er fundet på ubeboede småøer,
hertil allerede rapporteret af vore gamle florister fra 1688 (Saltholm, Kylling) og
1788 (Lolland, Flora danica). På Ægholm og Fynshoved i d.30 er den endnu set i
hhv. 1941 og 1949. Sidste fund fra !holm i Svendborg sund er derimod fra 1837,
fra øerne Stensø, Dueholm, Fredsholm og Barneholm i Nakskov fjord samt fra
S tubbelandet ved Nakskov Inderfjord er den ikke set siden 1866. På Saltholm fin
des den heldigvis endnu i større antal, endvidere på Svaneklapperne i nærheden,
ved Aflandshage på Amager (1925) og på Koklapperne (1937) i det nu inddæm
mede areal. De eneste svenske fund er fra Limhamn-Klaphamn ved Malmø
(Perby 1958), kun beliggende 7112 km fra de fredede småøer Svaneklapperne. Den
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vokser her på de tørre dele af strandengen, især i opskylszonen. »Dansk Svards
lilja« må være spredt hertil med havvandet (sml. Jessen, B. T. 54, s. 371-72). Efter
Jessen (TBU nr. l) må Iris spuria betragtes som relikt i Danmark.

Lepidium latifolimn, Strand-Karse, fig. 14, er vidt udbredt i Central- og Vest
asiens steppeområder samt i de sydlige dele af Sovjetunionen. Den vokser også
som tilsyneladende spontan ved Middelhavets kyster, men er nok oprindelig ind
slæbt eller forvildet, siden ofte naturaliseret i Central- og Vesteuropa, beroende
på tidligere dyrkning i køkkenhaver eller fra indslæbning til vesteuropæiske hav
nebyer med ballast. Efter Hegi skulle den således kun være spontan indtil Ungarn
og Nedre-Østrig. Forekornsten ved den svenske Østersøkyst og de danske bælt
farvande, vidt adskilt fra hovedudbredelsesområdet og fuldtud naturaliseret, ofte
langt fra havnebyer og ofte på småøer og skærgårdsøer, anses alligevel for at have
en problemfyldt oprindelse, ligesom det er tilfældet med Isatis tinctoria og Beta
maritima, men hvadenten det drejer sig om en oprindelig forekomst eller oprinde
lig indslæbning, er det bemærkelsesværdigt, at forekornsten ligesom i Danmark er
begrænset til strandenge i området med subkontinentalt klima. Alle eventuelle
spor af tidligere dyrkning i danske haver synes i hvert fald at være forsvundne. TBU 23.
M elandrium oiscosum, Klæbrig Pragtstjerne, fig. 15. En typisk steppeplante fra
de sydlige dele af Sovjetunionen til langt ind i Asien, med sjældne fund spontan
indtil Ungarn og Nedre-Østrig, i øvrigt m. sj. indslæbt i Østeuropa. Helt isoleret
herfra er den udbredt i Nordens nedbørsfattigste og sensommervarmeste egne, de
ydre kystegne fra Finske bugt over Alanelsøerne langs Svenskekysten til Blekinge
og videre til Rugen, det sydlige Lollands digekyst, herfra mere sparsomt til kyst
·
egnene ved de danske Indre Farvande, hvor den ses i grønklit og på strandover
drev. Forekornsten må ses i forbindelse med andre steppeplanters isolerede relikt
optræden i Sydøstsverige, se i øvrigt Sterner's behandling af emnet (1922). TBU 25.
Isatis tinctoria, Farve- Vajd, fig. 16. Som en typisk steppeplante når den sand
synligvis kun frem til Dnjepr og Ungarn, måske dog også til B alkanhalvøen. I
Europa har man imidlertid dyrket Vajden som farveplante fra oldtiden til ind i
1800-tallet, og spredte, naturaliserede forekomster, hidrørende fra dyrkning eller
senere indslæbning findes især i den sydlige del af Mellemeuropa. I Østersøens
kystegne mellem Sydfinland og Bornholm vokser Isatis imidlertid på strandvolde
og strandgrus, enten som en oprindelig plante eller som naturaliseret. Reliktteorien
kan med lige så stor ret bringes frem her som ved de tre foranstående planter. I
Danmark findes planten kun på Bornholm og Christiansø, første gang fundet i
1 861. Spredningen langs kysten må dog være sket på et senere tidspunkt, da den
ikke nævnes i Bergstedt's Bornholmsflora (1883) og måtte genfindes i 1919 (Wiin
stedt 1922).
b. Pontisk-østeuropæiske planter

Inula britannica, Soløje-Alant, fig. 17, er flodledsager i Øst- og Mellemeuropa.
Ved den vestlige Østersø og ved Bæltfarvandene ses den mest på høje strandenge
i Festuca I'Ubra.-sarnfund. Den går ind i landet på Bornholm, Lolland, i d. 29 på
Fyn og i d. 42 på Sjælland, men forekornsterne er nu næsten alle ødelagte af
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kulturen. Nordvestg1·ænsen nås ved Lillebælt. De øvrige jyske fund er anthropo
kore, hvilket også gælder forekomsterne i Sydslesvig-Holstens indland og i Eng
land. - TBU 28.

Althaea officinalis, Læge-Stokrose, fig. 18, er i Sydøsteuropa udbredt på salt
holdige lokaliteter og i krat ved flodbredder, efter Hegi er den en pontisk flod
ledsager. Ved bæltfarvandene, i Skåne og ved den tyske Østersøkyst mellem
Flensborg og Oder findes den spontant, men nu kun sjældent, ved grøfter i strand
enge og strandsumpe, hvor der siver ferskvand ud. I Vestemopa er den ofte
anthropokor, men lokalitetsangivelserne hos Clapham & al. 1958 viser, at den
sandsynligvis må beh·agtes som en oprindelig plante i England. - TBU 20.
Lithospermmn offici.nalis, Læge-Stenfrø, fig. 19. Har hjemme i skovsteppe og
græssteppe, men når langt vestover i Europa. I Danmark er dens udbredelse
smukt begrænset til det subkontinentale område. Med få undtagelser vokser den
ved s trandskovene, i strandkrat og kontinental staudeli, på Øerne især på ler
kiinteme.
Asparagus officinalis, Vild Asparges, fig. 20. I Sovjetunionen vokser Asparges i
skovstepper og ved kratbevoksede sø- og flodbredder. Som flodledsager har den
nået Østersøen og som en spontan plante sin nordvestgrænse i Danmark, hvor den
især vokser på kratklædte klinter. Den forekommer også i evevegetation, der gen
nemsives af ferskvand, samt på saltholdige, sanelede lokaliteter ved stranden, ofte
på ubeboede småøer. Efter Jessen (TBU nr. l) kan der ikke være tvivl om, at den
hører med i det oprindelige floraselskab, der er begunstiget af lokalklimaet i vore
østlige kystegne. løvrigt er forekomsten i Vesteuropa i videste udstrækning
anthropokor.
S eseU Uba.notis, Hjorterod, fig. 21, må først og fremmest beh·agtes som en
steppeplante, men planten består iøvrigt af flere racer med forskellig økologi.
I Danmark er denne kontinentale indlandsplante ligesom Medicago mi.ni.ma,
Astra.galus d.a.nicus og Cynanchwn kun kendt fra vore regnfattigste og varmeste
kystegne ved den nordlige del af Storebælt, Sejrøbugt og i Samsøområdet, hvor
den vokser på gamle, stenede eller sandede strandvolde og på hatklædte klinter
i selskab med skovsteppeplanter, se analyser hos Boeher 1945 og Bojsen Mortensen
1953, 1955. Desuden i Lollands klitområde. - TBU 16.
Vicia tenu.ifolia, Langkiaset Vikke, fig. 22, er i Sydøsteuropa en typisk skov- og
kratsteppeplante, der mod nordvest bliver sjældnere i det polsk-tyske lavland den er hyppigst på floddalenes skråninger - for så på sin nordvestgrænse at op
h·æde igen i det dansk-svenske, subkontinentale floraområde, i Danmark først og
fremmest på kratklædte ler- og kalkklinter og i kontinental staudeli, se analyse
hos Boeher 1946. I Jylland er den ikke kendt som en spontan plante. - TBU 1931.
Cynanchu.m vincetoxicmn, Svalerod, fig. 23, er også en typisk skovsteppeplante,
hvis udbredelsesområde i Europas indland og de elanske og svenske kystegne ret
nøje svarer til V·i cia tenui.folia s. I Jylland og Norge er planten ikke spontan, fra
Sydslesvig-Holsten er den forsvundet. I de sydøstdanske og sydøstsvenske kyst
egne vokser den i området med den laveste nedbør og de højeste sensommer
temperaturer, der kan forekomme i Norden, hvilket har bundet skovsteppeplanten
til havets nærhed på tørre, kratklædte, syd- og vestvendte staudeskrænter, konti.'
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nental staudeli, samt til stenede strandvolde, i D anmark ikke mindst i Isefjords
området og på Bornholm, se omtale og analyser hos Sterner 1922 og Boeher 1945.
- TBU 24.

Astragalus danicus, Dansk Astragel, fig. 24, er en indlandsplante i Sovjet
unionen og Centraleuropa, voksende på tØl·enge og i relativt nordlige græsstepper,
isoleret i vest til Østfrankrig og østlige England. I Polen og Tyskland ses den på
skråningerne i floddalene, men den når ikke Østersøen her. I Danmark er den
knyttet til st:randoverd.rev og tæt tørskræntvegetation i den nordlige, sandede del
af det subkontinentale floraam.råde med udbredelsesgrænse i nær tilknytning til
550 mm årsisohyeten (fig. 2 hos Boeher 1945). I Sverige er planten kun kendt fra
5 fund, hvoraf rimeligvis kun de to (Lomma i Skåne, Havstenslund i Bohuslan)
er spontane (Frisendalu 1936). - TBU 1931.
Rammculus polyanthemus, Mangeblomstret Ranunkel, fig. 25, er en steppe- og
skovsteppeplante i Sovjetunionen, endvidere den mest nordgående af de her om
talte planter. I vest når den Sydslesvig-Holsten og Rhinmmåclet. I Danmark er den
udbredt i den sydlige del af det subkontinentale floraområde og er kun set på høje
sb·andenge. Ved sydvestkysten er den kendt med et fund fra Aalbæk strand (cl. 50)
i tilknytning til forekomsten i Sydslesvig (Christiansen 1953). - TBU 22.
Scutel/m·ia hasti.folia, Spydbladet Skjolddrager, fig. 16, vokser i Sovjetunionen
på enge og i krat ved flod- og søbredder. I Vestemopa holder den stand i flod
dalene, idet den ved Elben fineles til vest for Hamburg. Den når Weser, og der er
isolerede forekomster ved Rhone-Saone og ved Loil·e. Ved den midterste del af
Østersøen vokser den som en sb·andplante på høje, stenede strandvolde, men synes
ikke at kunne tåle større saltholdighed end 0,8 °/o, idet den vestover kun når det
østlige Skåne og Bornholm. På Bornholm har den kun været kendt siden 1890.
Ved Malaren står den ved søbredden.
Melampynnn arvense, Ager-Kohvede, fig. 26, er efter Sterner 1922 oprindelig i
sydøsteuropæiske græsstepper med såvel hjemmehørende som kulturbetinget fore
komst i det østlige Mellemeuropa. I Vesteuropa er den hidtil blevet anset for
indslæbt med kornet i ældre tid, således også i Danmark. En interessant rede
gørelse af Gislen 1949 udelukker imidlertid ikke muligheden for, at planten skulle
være hjemmehørende i de sydøstsvenske kystegne, idet der fremhæves, at frøene
ikke tåler udtørring uden at miste spireevnen, hvorfor de ikke kan tåle længere
tids opbevaring sammen med såsæden. Ager-Kohvede snyltede især på rug og var
tidligere en hyppig ukrudtsplante i sydsvenske rug- og brakmarker. Linne omtaler
således i sin »blandska oeh gotlandska Resan« (1745) marker, der var helt purpur
farvede. Med overgangen i 1800-tallet fra brug af brak til vekseldrift forsvandt
den fra de mere tætte kornma.rker og kunne som snylteplante ikke h·ives i kløver
marker. På grund af sen modning af frøene måtte den også forsvinde fra vejkanter
og andre lokaliteter, der nu blev genstand for høslet og afgræsning. Når planten
stadig er almindelig på bland og Gotland, må det efter Gislen skyldes, at der her
stadig findes store arealer, der ikke anvendes til græsning og høslet. Med kort
illustreres en tilsvarende stærk tilbagegang i plantens udbredelse i Sverige, som
også let kan konstateres herhjemme. Kylling 1688 skrev, at den vokser i kornet,
efter Hornemann 1840 er den »indføi·t med såkorn og alm. i SV-Sjælland, Lolland,
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Falster og på Møen«. Nu er den som en meget sjælden plante kun at finde i det
subkontinentale klimaområde i sydvendt tørskræntvegetation eller staudeli, f. eks.
på Hindsholm (Bojsen Mortensen 1953), Nexelø, SV-Sjælland, på Møen og i klitter
på Lolland.

Hieracium cymosmn, Kvast-Høgeurt, fig. 27, er i Mellemeuropa østfra udbredt
til Oder, Harzen, Rhinområdet og Alpefoden i Schweiz og SØ-Frankrig. Østover
er vor form sandsynligvis en s teppeplante, men nordover findes nærtstående arter
med en anden udbredelse (kort 1834 hos Hulten 1950). På sin nordvestgrænse i
Danmark er den kun kendt med få fund fra staudeklædte skrænter, således på
Stevns, Nexelø, Hindsholm, Endelave, Vejrø ved Samsø og i Arhusegnen, men de
fleste fund er desværre af ældre dato. - TBU 8.
Anthericum ra.mosum, Grenet Edderkopurt, fig. 28, er mere østeuropæisk end
pontisk udbredt. Den vokser i frodige græshede-sarnfund, i D anmark nu kun i
staudeli, på kratskrænter og på høje strandvolde ved Isefjord og Roskildefjord,
sandsynlige rester fra en tidligere større udbredelse, sml. med A. liliago fra lyng
bakkerne i Jylland (Wiinstedt 1922 og TBU l).
Potentilla arenaria, Grå Potentil, fig. 28. I SØ-Europa vokser den på sandede
lokaliteter, især i stepper og i udkanten af nåleskove, i SØ-Sverige er den en typisk
åsplante, på Bornholm og i området ved Sejrø bugt ses den på sandede, åbne toT
skrænter (analyse hos Boeher 1945), som apofyt på stengærder. Efter Wiinstedt
1955 danner den let hybrider med P. tabernaemontani.
Sonehus palustris, Kær-Svinemælk, fig. 29, står på overgangen mellem de parr
tisk-østeuropæiske og de østeuropæisk udbredte arter. I det polsk-tyske lavland
har den en vid udbredelse ved flod- og søbredder. I Danmark og Sydslesvig er den
af klimatiske årsager bundet til de varme kystegne, og kun hvor sommervarmen er
størst, stiger antallet af indlandsfund (Lolland, Langeland). Ved kysterne er den
knyttet til rørsumpens inderside og til morænelersklinter med fremsivende tryk
vand, ikke mindst ved Lillebælt og de sydlige, østjyske fjorde. I Sverige er planten
m. sj. - TBU 28.
Peucedanum oreoseUnum, Bakke-Svovlrod, fig. 30. Skovsteppeplante, i Dan
mark kun kendt dels fra Bornholm, hvor den foretrækker grusede surbundslokali
teter, mest i egnen ved Klemensker, men også ved Rønne, dels fra Møen, hvor den
1911-1921 fandtes på solåbne steder i lyngen på ralbund, hvorfra den nu sandsyn
ligvis er bortgravet I NV-Tyskland når den Holsten, i Vesteuropa Loireområdet. TBU 16.

c.

Pontisk-baltiske planter

Carex ligerica, Skrænt-Star, fig. 30, er efter Sterner 1921, Hayek 1931, Komarov
1935 og Hermann 1956 synonym med C. colchica, der i modsætning til de nært
stående arter C. arenaria (Sand-Star, atlantisk-subatlantisk) og C. praecox (kon
tinental-mellemeuropæisk) må betragtes som en sydøsteuropæisk steppeplante, der
når frem til de sydlige Østersøegne, men som har isolerede forekomster i Vesttysk
land og i Loireområdet i Frankrig. Efter de nyere floraer kendes den ikke fra
Holland og England, men er tidligere fejlagtigt angivet derfra. I de nordiske lande
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er den kun set som en m. sj. plante i det subkontinentale floraområde: bland,
Gotland, Bornholm og NV-Sjælland, voksende på sandede lerskrænter i mere slut
tet vegetation end C. arenaria, der har sin hovedudbredelse i yderklitter (Wiin
stedt 1924, 1941, TBU 9).

Petasites spurius, Filtet Hestehov, fig. 31, er i Østeuropa en typisk flodledsager
på opskyllet flodsand, i Nordtyskland er den h·ængt helt frem til Elbens munding.
Den har endvidere fundet sig vel tilrette i hvidklit ved den østlige og sydlige
Østersøkyst. Herfra er den nu i spredning nordover (Gotland, Ålandsøerne, Øre
sund) og vestover (Lolland 1951, Langeland 1960, Angel). - TBU 28.
d. Baltisk-mellemrussiske planter

Cnidittm dubium, Brændeskærm, fig. 32, har en mere borealpræget udbredelse
end de hidtil omtalte planter. I vest når den de danske øer, Elbområdet i Holsten,
samt SV-Tyskland. I Sovjetunionen er den en skovengsplante, på Amager og den
nordlige del af Køge bugt vokser den på høje sb·andenge med spredt krat og i sel
skab med Inula britannica og Festuca arundinacea, men også på stranddiger. Tid
ligere er den fundet på Lille Værløse (1862). Forekomsten på Amager er delvis
truet af påtænkt bebyggelse. - TBU 16.
Festt1ca polesica, Baltisk Svingel, fig. 32, er i Sverige kun kendt fra sandede
lokaliteter i de sydøstligste kystegne i Koeleria glauca-samfund (Andersen 1950),
i sydvest dog også fra Skanm·tangen og ved Skalderviken. Den danske forekomst
på Bornholm og i Odsherred er behandlet af Wiinstedt 1929 og af Boeher 1947,
der nævner den fra grønklitter og strandoverdrev i selskab med kontinentale plan
ter som Thymus serpyllum, Arternisia campestris, Dianthus deltaides og HeU
chrysum arena·dum.

3. Mediterran-atlantiske strandplanter

TrifoUum micranthum, Spæd Kløver, fig. 33, når Rhinmundingen, s avnes ved
Nordsøkysten i Holland, Tyskland og Danmark, for så at optræde isoleret ved de
danske Indre Farvande, samt et par steder i Sydnorge. Fra Sverige er den ikke
kendt. I Vesteuropa foretrækker den egne med mildt vinterklima, og nordgrænsen
kan her være bestemt af for kølige sommertemperaturer. Da sommeren er varmere
ved Østersøen end ved Nordsøen, er udbredelsen forståelig, i Vadehavsområdet
skulle der ellers nok være passende lokaliteter for planten. En videre udbredelse
østover ved Østersøen er næppe mulig på grund af strengere vintre og mindre salt
holdighed i vandet. Planten er forøvrigt forsvindende fra Danmark. - TBU 1931.
PuHcaria dysenterica, Strand-Loppeurt, fig. 34, når med spontane forekomster
kun til Normandiet og England, men forekomsten ved de sydlige, danske bælt
farvande er fulgt op af nogle indlandsfund på skovenge i det centrale Mellem
europa. Den er forsvundet fra Sverige (Skåne). I Danmark vokser den i staude
vegetation fra lune, sydvendte skovkanter og ud på høje sh·andenge med strand
sump og Apium graveolens. TBU 28.
-

1-ttncus maritimus, Strand-Siv, fig. 35, og Apium graveo/ens, Vild Selleri, fig. 36,
vokser i Danmark på de samme lokaliteter, måske har Juncus mariNmus mere til-
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knytning til strandsump end Apiu.m. Ved Vesterhavet når Selleri Elbmunclingen,
Strand-Siv Eiderstedt, hvortil den er nyindvandret. Ved den vestlige Østm·sø om
fatter udbredelsen også kystegnene af Sydslesvig-Holsten og Mecklenbw·g. I Sve
rige findes Strand-Siv mellem Blekinge og Oland, medens Selleri efter Hulten
1950 i Norden kun er spontan på sh·andenge i Danmark. - TBU hhv. 4 og 16.

Chenopodi.um botryodes, Drue-Gåsefod, fig. 37. Hovedudbredelsen er central
asiatisk, men fra Sortehavs- og Middelhavsområdet er den knyttet til strandenge.
I Europa sammenblandes den ofte med C. mbnnn, hvorfor udbredelsen her ikke
er godt kendt. Da den findes i Sydøst-England og ved Elbmundingen, ligger det
nær at antage, at udbredelsen fra Sydeuropa strækker sig langs Atlanterhavet i
Sydvesteuropa. Ved Østersøen findes den kun ved den varme, saltholdige, vestlige
del, således ved de danske bæltfarvande og ved østkysten af Sydslesvig-Holsten,
hvor den vokser i flade erosionshuller, i grøfter, strandsump og på svagt bevoksede
dele af lerede, inddæmmede arealer. Bortset fra en ældre angivelse fra Fohr (1825)
kendes den ikke fra Vadehavsområdet.

Summary
The Xerothermic Flora Element by the Danish Southern Inner Waters

The Swedish botanists S terner 1922, Hård av Segerstad 1924, du Rietz and Gran
lund 1925 elivide southern Sweden into two climatically determined flora regions,
the sub-Atlantic towards the west, and the middle-Baltic (subcontinental) towards
the east, the boundary between the regions according to Granlund foliowing » the
Erica. tetraUx - Ledmn palustre limit«. The subcontinental flora region is disting
nished by a large number of continental plants which in Europe have a sonth
eastern cenh·e of distribution. Plants belonging to the Phleu.m phleoides-group (for
examples see p. 20), reach the Erica. - Ledtml limit in southern Sweden or extend
beyond it, whereas plants belonging to the Cynanclmm vi.ncetoxicttm-gmup (for
examples see p. 20) are more Jimited to the dry sontheastern coastal areas (Ster
ner 1922).
In Denmark plants of the Phleu.m ph l eoides-group extend as far as to the Danish
fsles as well as to northern and eastern Jutland, whereas plants belonging to the
Cyna.nchum vincetoxic u m-group are distributed only in those regions of the
counh·y which have the most continental elimate where the annua! rainfall is
between 400 and 550 mm, the mean temperature for July above 161/2 ° , and where
the late summer is especially warm, dry, and sunny, see fig. 1-4. The boundary
benveen the sub-Atlantic and the subcontinental flora regions in Denmark can be
fixed as a »Gali.um sa.mtile - Cynanchum vincetoxicmn limit«, the subcontinental
flora regions thus reaching from sontheastern Sweden and Bornholm across the
coastal regions by the Danish Belts, from Lolland, Falster, Møen, and South Zea
land especially along the Great Belt to Hindsholm on Funen, Samsø, Odsherred
and the lsefjord-Roskildefjord region (fig. 5).
Fig. 6-32 show distribution maps over the distribution of 35 subcontinental
chief species in Denmark and Europe. In Europe and Asia these plants are all
inland plants, in sontheastern Sweden and sontheastern Denmark tl1ey are, on the
conh·ary, found near the coast on account of macroclimatic conditions, especially
in south-faced, open, and !ose dry-slope vegetation, or in the outskirts of woods
and thickets, on high beach-ridges and in Baltic dunes in commonities where the
occurrence is favoured by microclimatic, edaphic, and light conditions. The vege
tation in such commonities has for Denmru·k been treated by Boeher in 1945,
1946, by Bojsen Mortensen in 1953 and 1955, and by Fredskild in 1954 and 1959.
The majority of our subcontinental olants have a Pontic-Central Asian (fig. 12-- 1 6)
or a Pontic-Eastern European elistribution (fig. 16-30), a few have a Pontic-Baltic
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(fig. 30--31) or a Baltic-Central Russian distribution (fig. 32). Others have a
Mediterranean-sub-Mediterranean (fig. 6-9) or a Cenh·al European-sub-Medi
terranean dish·ibution (fig. 10-ll). Instances of the isolated occurrence of Medi
terranean-Atlantic salt-marsh plants in our subcontinental flora region are given
in fig. 33--37. They are mostly found in those coastal regions that have the hottest
summers by the more saline western part of the Baltic and the southern part of
the Belts.
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Fig. 6. Medicago minima, Liden Sneglebælg.

Fig. 7. lnul.a conyza, Trekløft-Aiant. + ind
slæbt (introduced). ? tvivlsom (dubious).

Fig. 8. e og l . Poa bulbosa, Løg-Rapgræs.
+ indslæbt (introduced). O og 2. Lathyrus
sphaericus, E nblomstert Fladbælg.

Fig. 9. Kohlmuschia prolifera, Knopnellike.
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Fig. 10. Tetmgonolobus m.aritimus, Kant
bælg.

Fig. 11. O og l. Scabiosa ca.nescens, Vellug
tende Skabiose. • og 2. Malva. alcea., Rosen
Katost.

Fig. 12. Melilatus dentatus, Sh·and-Sten
kløver.

Fig. 13. Iris spuria, Blå Iris.
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Fig. 14. Lepidium latifolimn, Strand-Karse.
+ indslæbt (introduced).
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Fig. 15. Melandrium viscosu.m,
Pragtstjerne.
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Fig. 16. e og l. Isatis tinctoria, Farve-Vajd.
O og 2. Sctttellaria lwstifolia, Spydbladet
Skjolddrager. O og 3. Draba muraUs, MurGæslingblomst O Alllinn schoenoprasrnn,
Vild Purløg.
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Fig. 17. In u la britannica, Soløje-Aiant.
+ anthropokor.
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Fig. 18. Althaea officinalis, Stokrose.

Fig. 20. Asparagus officinalis, Vild Asparges.
+ indslæbt (introduced).
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. Fig. 19. Lithospermmn officinale, LægeStenfrø.

Fig. 21. Seseli libanotis, Hjorterod.

Fig. 22. Vicia ten uifolia, Langkiaset Vikke.
+ indslæbt (inh·oduced).

Fig. 23. Cynanchu.m vincetoxicum, Svalerod.
+ anthropokor.

Fig. 24. Astragalus danicus, Dansk Astragel. r,•Fig. 25. Ranunculus polyanthemus, Mange
;blomstret Ranunkel.
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Fig. 26. Melampyrum. arvense, Ager-Ko
hvede. e natmaliseret (naturalizecl). O for
svundet (cl.isappeared).

Fig. 27. Hieracium cynwsmn, Kvast-Høge
urt.

Fig. 28. e og l. Anthericum mmosum, Gre
net Edderkopurt O og 2. Potentilla arena.1"ia, Grå Potentil.

Fig. 29. Soneluts palustris, Kær-Svinemælk.
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Fig. 30. e og l. Peucedamnn oreoselin um,
Bakke-Svovlrod. O og 2. Cm·ex ligerica,
Skrænt-Star.

Fig. 3 1 . Petasites spwrius, Filtet Hestehov.

Fig. 32. e og l. Cnidimn dubiwn, Brændeskærm. O og 2. Festttca polesica, Baltisk
Svingel.

Fig. 33. TrifoUmn micranth u.m, Spæd Klø
ver.

41

Fig. 34. P-ulicaria. dysen terica , Strand-Loppeurt.

Fig. 36. Api.mn gra.oeolens, Vild Selleri.
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Fig. 35. Juncus maritinws, Strand-Siv.

Drue-

Østdanske gadel{ær og deres plantevækst
Af Niels

lensen

(Elmenile 22, Vordingborg)

Gadekæret, hvorom landsbyen i ældre tid byggedes, så det blev et
samlende midtpunkt for byens liv, bestod som oftest af en lille, lav
vandet dam, der selv i den varmeste sommertid ikke måtte tørre ud,
da det skulle afgive vand til mennesker og dyr, og af hensyn til krea
turerne skulle det have jævnt skrånende bund uden huller. Det havde
tilløb fra marker og moser og afløb til åer og bække, så vandet for
nyedes stadigt, selv om det ikke var lige rent efter vor opfattelse af
hygiejne. I de fleste landsbyer er gårdene bygget med stalden og der
med også møddingen ud mod gaden, og man kan endnu opleve at se
render gravet fra møddingpølen ned til gadekæret. Kreaturernes be
søg ved kæret afgav ligeledes et tilskud til forureningen, og det samme
gælder nedfaldende blade og rådnende planter i vandet. Selv om de
værste urenheder førtes bort, dannedes der dog ret hurtigt et tykt lag
fedt dynd på bunden, som det blev nødvendigt at oprense ret hyppigt.
Større oprensninger har været henlagt til tørre somre, hvor der var
lav vandstand (fig. 2), og man måtte da ofte grave et dybere hul, for
at kreaturerne ikke skulle komme til at tørste (A. Schmidt 1937, A.
Petersen 1950).
Dette dyndlag, den stadige tilførsel af animalske affaldsstoffer, den
vedvarende optrampning af jorden ved vanding af kreaturerne, færd
sel af mennesker, gæs og ænder og den efter nedbøren vekslende

Fig. l. Slaglille gadekær, sonuneren 1960.
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Fig. 2. Oprensning af dynd i det helt udtønede Majbølle gadekær somme
ren 1959.

vandstand sommer og vinter afgiver i gadekæret betingelse for særlige
plantesamfund, som rummer nogle her i landet sjældne arter. Efter
søgningen af disse førte til en undersøgelse somrene 1958-61 af 435
gadekær, jævnt fordelt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Et stort
antal af disse gadekær henligger imidlertid af forskellige grunde uden
plantevækst. Størstedelen (288) er omdannet til branddamme. Dette
er til dels sket ved en dyb udgravning af hele kæret, oftest som led i et
anlæg, hvor den oprindelige plantevækst er omhyggeligt fjernet og
erstattet af et kunstigt arrangement af åkander, sørgepil og roser.
Andre gadekær er arnordnede med en sten- eller cementkant om en
mindre del af kæret (237), og af disse er 131 helt uden planter, 42 kun
med egentlige vandplanter og 64 med få vand- og sumpplanter. Dels
er der nogle få (23), hvor der om hele kærets område er sat en sten
eller cementafgrænsning, så der inden for denne er en bred, vandfri
kant med gode betingelser for gadekærets planter. Ganske få er så
overskygget af store træer, at der ikke er mulighed for, at planter kan
trives der. 27 henligger forholdsvis uforstyrrede, men de er ved bred
den så tilgroet med græsser, at andre planter ikke kan gøre sig gæl
dende.
Endelig er der en hel del (104), der har beholdt den oprindelige
skikkelse med svagt skrånende bund uden nogen form for regulering;
nogle benyttes til kreaturvanding, ved andre holder gæs og ænder
græsset i ave og gøder jorden, og ved de fleste er der gode betingelser
for plantevæksten. Af disse er udvalgt 77 gadekær, der sammenholdt
med de førnævnte 23 sten- eller cementafgrænsende med frodig plan44

tevækst indgår i den følgende undersøgelse af gadekærets plante
bælter.
Vegetationen i gadekæret kan opdeles i :
l.
2.
3.
4.
5.

Agrostis stolon ifera.-samiund p å våd bund oven for vintervandstanclslinien.
Bidens tripa.rtita.-samfund i vintervandstandsliniens opskylszone.

Juncus bu.fonius-samfund på den om sommeren tørlagte bund.
Rørsump-samfund uden for den tørlagte zone.
Flydeplante- og rankegrøde-samfund på dybt vand.

Rundt om gadekærene var i tidligere tid plantet piletræer. Disse
har i nutiden måttet vige for vejudvidelser, haveanlæg ved tilstødende
huse og græsplæner med fremmedartede buskvækster. Pilen er dog
stadig ret almindelig, af og til som buskads, i hvis nærhed Convolvulus
sepium (Gærde-Snerle) trives frodigt.

Beskrivelse af samfundene
l. Agrostis stolonifera-samfund

Oven for vintervandstandslinien er det særlig græsserne, der domi
nerer. Agmstis stolanifem (Krybhvene) findes ved næsten alle gade
kærene som et tæt tæppe i selskab med Potentilla anserina (Gåse
Potentil). I græstæppet findes ofte Oclontites semtina (Høst-Rødtop),
sjældnere Anthemis cotula (Stinkende Gåseurt), Matricaria m aritima
(Strand-Kamille), Rumex obtusifolius (Butbladet Skræppe), Rumex
conglomeratus (Nøgleblomstret Skræppe), ligesom der på meget våd
bund kan forekomme Trifolium fragiferum (Jordbær-Kløver). Ned
mod vandkanten afløses Krybhvene ofte af Alopecu:rus geniculatus
(Knæbøjet Rævehale) og Glyceria flttitans (Manna-Sødgræs) . Disse
tre græsser breder sig ud i kæret, hvor mennesker og dyr ikke hæmmer
deres vækst, og overvokser kanten, så vintervandliniens plantesam
fund til dels eller helt forsvinder. De danner sammen med opvækst af
pil den begyndende tilgroning af gadekæret. Nærmest vintervand
linien findes desuden ofte bevoksninger af Juncus compressus (Flad
strået Siv) og Juncus a-lticulatus (Glanskapslet Siv).
2. Bidens tripartitu-samfund

Ved vintervandstandslinien dannes gerne en smal opskylszone af
dynd, alger og døde planterester, hvis indhold af organiske stoffer har
en vis næringsrigdom. Opskylszonen giver med den vigende vand
stand om sommeren jævn til god nitratomsætning, så den bevokses
med et Bidens-samfund af nitratelskende planter, der hurtigt dækker
bunden. Dette plantesamfund består af sommerannuelle arter. Domi
nerende og forekommende alle steder er Biclens t1·ipmtita (Fliget
Brøndsel). I de fleste kær findes desuden Batrachiu1n sceleratus (Tig
ger-Ranunkel) og Polygontun lapathifol-ium (Bleg Pileurt). Sjældnere
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ses : Bidens cemua f. radiata (Nikkende Brøndsel), Polygonu·m, nodo
sum (Knudet Pileurt), Polygonum heterophyllun1- (Hønsegræs) og
Polygonum aequale (Almindelig Pileurt). På steder med et meget stort

næringsindhold, f. eks. ved møddingsudløb, kan der optræde tætte
bestande af Chenopoditl1n rubnun (Rød Gåsefod), At1"iplex hastata
(Spyd-Mælde) og Attiplex patula (Svine-Mælde) .
Bevoksningen i opskylszonen kan være meget kraftig, men ofte
fører disse nitratelskende planter dog en kummerlig tilværelse og
fremtræder som dværgformer, når stærk bevægelse af vandet har ud
skyllet næringsstofferne af jorden på voksestedet. Jordbunden består
på sådanne lokaliteter af groft grus og småsten med meget lille dynd
indhold.
Dyndaflejringen er vekslende fra gadekær til gadekær, og det meste
dynd aflejres ude i midten af kæret. Inde ved bredden er dyndmæng
den ikke så stor. I Bidens-samfundet er der oftest stenet bund, da
denne er udsat for vandkantens skvulpen vinteren igennem, så der
sker en udvaskning af de finere jordpartikler. Jordlaget er meget hårdt
pakket og tiltrampet ved færdsel af mennesker og dyr. Jordprøver
viser ved glødning et indhold af organiske stoffer - dynd og opskyl af
ikke forrådnede plante- og dyrerester - på 10-20 °/o, og en slemme
prøve viser 20 Ofo sten, 40 Ofo groft grus og 20-30 Ofo sand.
I regnfulde somre, hvor vandstandssænkningen udebliver eller for
sinkes, hæmmes udviklingen af Bidens-samfundet, der sådanne år kan
blive helt borte. Da det ynder ringe vegetationsdække, kan i våde
somre Agrostis stolanifem blive disse planter en alvorlig konkurrent,
således som det var tilfældet i 1960 og 6 1 ved mange gadekær.
(fig. 3)
På den udtørrede, dyndede bund mellem vintervandstandslinien og
den tilbagetrukne vandstandslinie i den varmeste sommertid frem
kommer hen på sommeren et samfund af enårige urter. De må afslutte
deres vækst, blomstre og sætte frugt i den korte tid, der går, indtil
vandstanden med den øgede nedbør i juli-august måned igen stiger.
Det er arter, der under gunstige forhold kan fuldende deres udvikling
på få uger, og de kan hyppigt danne lave, fugtige tæpper af planter,
mellem hvilke den nøgne bund hist og her træder frem. Konkurrence
fra anden plantevækst er her meget ringe eller slet ikke til stede.
Dette dværgsamfund består som oftest af en tæt bevoksning af: Jun
c u s b ufoniu� (Tudse-Siv), Chenopodium. glaucmn (Blågrøn Gåsefod),
Plantago nwfor ssp. inter1nedia (Tandet Vejbred) og Rorippa islandica
(Kær-Guldkarse). Noget sjældnere ses : Rumex m ariUmus (Strand
Skræppe), Rumex palustris (Sump-Skræppe) og Gnaphaliwm uligi
nosum (Sump-Evighedsblomst). Yderst i Juncu� bufonius samfundet,
ofte voksende ud i vandet, træffes af og til den sjældne Limosella
aquatica (Liden Dyndurt) og et enkelt sted Pulicar·ia vulgaris (Almin
delig Loppeurt). Nogle af disse planter var tidligere almindelige ved
gadekær på Sjælland. Således skriver P. Nielsen ( 1873) : »Omkring

3. ]uncus bufonius-samfund

-
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Fig. 3. Plantevækst på den tør
lagte bund i Slaglille gadekær.
Øverst B-idens-samfund, nederst
Juncus bufonius-samfund.

gadekærene vil man sjældent forgæves søge Rumex nwritimus og
Antlwmis cotula; hist og her træffes tillige P o l ygo nU?n nodosum, Inula
pulicaria, Lintosella aquatica og Spergularia salina. «
Juncus bufonius-samfundet består af planter, der på grund af deres

lidenhed let overses, og hvis beståen helt er afhængig af den veks
lende vandstand og manglende konkurrence fra andre planter. I somre
med meget nedbør og derfor høj vandstand i gadekærene kan samfun
det blive helt borte eller optræde meget sparsomt. Plantesamfundet
synes fortrinsvis at foretrække de nordlige stærkt soleksponerede bred
der af gadekæret, hvor det er kraftigst udviklet. Gadekæret ligger
næsten altid i en sænkning i terrænet i læ af bebyggelse og b eplant
ning af pil og giver tilsyneladende Juncus bufonius-samfundet særligt
gode livsbetingelser. Sommerens tørkeperioder virker med deres man
gel på vand og derfor mindre nitratomsætning hæmmende på planter
nes vegetative udvikling, så der opstår dværgformer, men den hæm
mende faktor virker fremmende på frøsætningen, så denne er meget
rigelig. Således gav den kolde, fugtige sommer 1961 en forsinket, men
ret kraftig vegetativ udvikling med meget få blomster, medens frø
sætningen blev meget ringe; frøkapsler af Limosella indeholdt gen
nemsnitlig 50 frø, og da hver plante havde ca. 4 blomster, kunne den
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afgive omkring ved 200 frø. Den varme, tørre sommer 1959 gav der
imod ganske små planter med en helt overvældende frøsætning, idet
f. eks. frøkapsler af Limosella i gennemsnit indeholdt over 100 frø, og
da hver plante havde ca. 14 blomster, kunne den dette år afgive mere
end 1400 frø. De fleste af planterne har meget fine og lette frø, og hos
nogle er de tilmed klæbrige i fugtig tilstand, så de let kan føres bort.
Spredningen af disse frø må formentlig fortrinsvis skyldes svømme
fugle.
En del af planterne er ret ubestandige. De kan optræde i samme
gadekær et eller flere år for så pludselig at forsvinde og først dukke
op igen efter flere års forløb. Disse svingninger i forekomsten står
muligvis i forbindelse med svigtende tilførsel af de for disse planter
vigtige næringsstoffer, men grunden er dog snarere udeblivende
vandstandssænlming om sommeren og ringe optrampning af jorden af
mennesker og dyr. Ved optrampning og især ved opgravning af dyn
det kan frø, der har ligget gemt, komme frem, så planter igen kan vise
sig efter flere års fravær.
På Juncus bufonius samfundets voksested, der befinder sig et stykke
neden for vinterens normale vandstandslinie, er b evægelsen i vandet
ikke kraftigere end, at der i tiden indtil vandstandssænkningen ind
træffer kan aflejres et godt dyndlag. Jordprøver fra forskellige gade
kær viser et indhold af 1 0-25 Ofo småsten, 40-50 Ofo fint sand og
25-40 Ofo dynd. På opgravede dyndbunker, der i sommeren 1959 var
opkastede ved siden af gadekæret eller spredt ud over jorden, tri
vedes året efter frodige skove af Rumex maritim:us, Polygonwn nodo
smn, Polygonwn lapathifolitnn, Batrachittm sceleratus og Chenopo
diwn rubrum i mandshøje eksemplarer.
Nogle sjældne arter inden for gadekærssamfundet fortjener en
særlig omtale:
-

Cypel'lls fuscus (Brun Fladaks), der er fundet tidligere i enkelte gadekær i den
sydlige del af landet, fremkom ikke ved undersøgelsen.
Bidens radiata (Hoved Brøndsel), som forhen er fundet i Nordsjælland (Sv.
Andersen 1952), blev heller ikke iagttaget. (A. Pedersen 1961) .
Cotula coronopifoUa (Firkløft), der tidligere e r fundet i gadekær i Tåsinge (A.
Hansen & A. Pedersen 1959), blev ligeledes ikke fundet ved denne undersøgelse.
Rwmex mariti:nws blev fundet mange steder i tætte bevoksninger flere år i træk
(fig. 4).
Rwmex palust-ris, der opgives at være fundet ved en del gadekær, blev kun set et
enkelt sted. De to Rumex-arter adskilles lettest på de fuldt modne frugter, så gade
kærene blev besøgt flere gange for at opnå en sikker bedømmelse.
PuUcaria vulgaris (Alm. Loppeurt). Denne plante fandtes tidligere hyppigt ved
gadekær i landets sydlige egne (P. Nielsen 1873). Siden den tid er den gået tilbage
i antal, så den nu kun findes et eneste sted, og der vel sagtens også er ved at gå
sin undergang i møde. 1959 og 1961 fandtes ingen eksemplarer, men i 1960 kunne
dog tælles ca. 100 større og mindre planter, hvoraf en del havde sat frugt. Stedet
afgræsses imidlertid af heste, og det er muligt, at disse er med til at forringe dens
eksistensmuligheder. (A. Hansen 1958; A. Pedersen 1961).
Umosella aquatica (Liden Dyndurt). Fig. 5. Denne plante nævnes første gang
her i Danmark 1793 under navnet Dyndkryb, senere som Vand-Dyndkryb (E. Vi
borg 1803), og dette navn er nu ændret til Liden Dyndurt. Her i landet er noteret
ca. 100 fund; de 58 er imidlertid fra før 1885, og den er sikkert forsvundet fra de
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Fig. 4. Ru:mex mariti.mus, Stensh·up gadekær 1961.

fleste af disse findesteder. Fra Nordjylland opgives nogle forekomster fra å-udløb
og hedesøer. I den øvrige del af Danmark er vegetationen langs åer og ved søer
for frodig til, at de1me lille plante kan gøre sig gældende. Den blottede, dyndede
bund, som den ynder, findes i særdeleshed i gadekær. Fundene fordeler sig på 16
damme, 7 søer, 3 å-udløb og 74 gadekær - deraf 55 på Sjælland-Lolland-Falster.
L-inwsella må beh·agtes som meget sjælden her i landet og vigende med den til
tagende afvanding af søer og regulering af gadekær. En eftersøgning på de 55
hidtidige findesteder viste ved undersøgelsen, at den var forsvundet fra 47 gade
kær - hvoraf de 38 er ombygget til brandelamme eller så tilgroede, at mulighed
for, at Limoselia kan findes, ikke mere er til stede - og kun genfundet i 8 gadekær
i ganske få eksemplarer, undtagen i Majbølle, hvor den forekom meget rigelig.
Derimod er der tilkommet nye fund fra 8 gadekær, hvor den opb·ådte i stort antal.
Umosella hører til de »meteoriske« planter (Sv. Andersen 1935), der efter at have
været forsvundet i en åuække kan dukke op igen, når frøene får spirebetingelser,
f. eks. ved optrampning, oprensning eller ucltøuing af gadekæret. I den tørre som
mer 1959 kunne jeg iagttage, hvorleeles planterne blev ganske små - højst 2-3 cm men med meget rigelig blomsh·ing og god frugtsætning og kun optrædende på
den nordlige stærkt soleksponerede bred af gadekæret, hvor den under de ugun
stige betingelser lige kunne opretholde livet. Den gode frøsætning i forbindelse
med en oprensning og uddybning af gadekærene gav i sommeren 1960 rig lejlig
hed til eftersøgning af planten. Hvor forsigtig man skal være med bedømmelsen af
dens forekomst viser et fund ved Lov gadekær, hvor den forekom i tusindvis i juni
måned - den var helt enerådende - medens der midt i juli måned ikke var et eneste
eksemplar tilbage. Gadekæret var året forud oprenset og stærkt uddybet, og den
stigende vandstand, der fulgte med den rigelige nedbør, havde skyllet jorden og
planterne på bredden ud i den uddybede del. Ligeledes forsinkede den kolde,
fugtige sommer 1961 udviklingen, således at der først i august måned bemærkedes
kimplanter i ret stort antal i enkelte gadekær, hvor vandstandssænkningen havde
nået deres voksested.
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Fig. 5. Limoseila aquatica.

Ligesom der ved stærk udtørring opstår terrestris-former, vil der, når voksestedet
sættes under vand, opstå submerse former med meget lange bladstilke og store
bladplader, men med få blade, få og korte udløbere, ganske få blomster, der er
kleistogame, og dårlig frøsætning.
Planten overses let og kan være mere hyppig end af mig angivet. Undersøgelsen
viser dog - som det også er tilfældet i England og Holland - at den er forsvundet
fra de fleste af de hidtidige findesteder.
Ved undersøgelsen er der konstateret forekomster i gadekær i elistrikt 36: Vå
bensted, Majbølle, Krønge, Tågerup og Hillestolpe. D. 37 : Stubberup. D. 39a:
Lov, Hammer-Torup og Lekkende. D . 4 1 : Slaglille, Holløse, Biernede, Fjenneslev.
D. 42: Tornved. D. 44: Landerslev. D. 45 : Smørumovre (fig. 6). I 1961 blev plan
ten dog kun fundet i 6 af de ovennævnte gadekær. I de fire af de opførte 16 gade
kær er først opgivne fund fra lokaliteten meget gamle - 1859, 1862, 1879 - så
eftersøgning på de ældste findesteder kan altså i enkelte tilfælde give resultat.
En ikke fuldendt undersøgelse over forekomster i Jylland og på Fyn viser endnu
tydeligere end undersøgelsen her på Sjælland, at denne lille plante er ved at for
svinde fra den elanske flora.

4•. Rørsump-samfund

De flerårige vandplanter, som rørsump-samfundet består af, kan
vanskeligt gøre sig gældende i gadekærene. De gentagne oprensnin
ger af dyndet fjerner muligheden for dannelse af større rørsumpvege
tation. Efter en oprensning varer det gerne flere år, før de eventuelle
rester af jordstængler, der er tilbage i kæret, igen kan skabe en større
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Fig. 6. Forekomst i gadekær af
Umosella aquatica.. e tidligere
fund (ikke genfundne). O tid
ligere fund, genfundne ved un
dersøgelsen. 0 nye fund.

()

bevoksning. Den stærke udtørring af kæret om sommeren virker hel
ler ikke fremmende på væksten. Som oftest forekommer disse planter
derfor i begrænset antal og på et stærkt afgrænset stykke af kæret,
hvor oprensningen har ladet dem nogenlunde i fred. I større kær kan
der dog forekomme ret store blivende bevoksninger. Hyppigst fore
kommende i gadekærene er: Sci1·pus ·m ar-itimus (Strand-Kogleaks),
Alisma plantago-aquatica (Vejbred-Skeblad), Lycopus europaeus
(Sværtevæld), Polygonmn amphibium (Vand-Pileurt), Heleocharis
palustris (Alm. Sumpstrå), Typha latifolia (Bredbladet Dunhammer),
Epilobiu1n hirsutmn (Lådden Dueurt) og Phmgmitis com:munis (Tag
rør). Sjældnere vokser der: Baldingem arundinacea (Rørgræs), Buto
mus umbellatwn (Brudelys), Iris pseudacorus (Gul Sværdlilje), Seir
pus tabernaemontani (Blågrøn Kogleaks), Seirpus lacustris (Sø-Kogle
aks) og Aster tripolium (Strand-Asters) . På lavvandede steder ses af
og til: Veronica comosa (Vand-Ærenpris), Veronica beccab unga (Tyk
bladet Ærenpris), Epilobimn roseum (Rosen Dueurt), Epilobiwm
tetragonum (Kantet Dueurt) og Epilobium parviflorum (Dunet
Dueurt).
5 . Flydeplante- og rankegrøde-samfund

Forekomsten af vandplanter er ikke særlig artsrig, oftest er der kun
en enkelt art i samme kær. Hyppigst er de Potamogeton-arter, der
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foretrækker eutrofe vande. Rigeligst optræder Potamogeton p usillus
(Liden Vandaks), som netop ynder disse små lukkede vande, men også
Potanwgeton pecti-natus (Børstebladet Vandaks) og Potamogeton cris
pus (Kruset Vandaks) er hyppige beboere. Sjældnere træffes Potmno
geton friesii (Brodbladet Vandaks), Potamogeton tr·ichoides (Hårfin
Vandaks), Potamogeton panonnitanus (Spinkel Vandaks) og Potmno
geton natans (Svømmende Vandaks). Af Lenma-arter er det især
Lenma minor (Liden Andemad), der dækker overfladen af kærene,
men også Lenma polyrrhiza (Stor-Andemad) og Le·m na t1·isulca (Kors
Andemad) findes i en del kær, medens Lemna gibba (Tyk Andemad)
kun fandtes enkelte steder. Nymphaea alba (Hvid Åkande), som fore
kommer i mange gadekær, er i så at sige alle tilfælde udplantet. Af og
til findes Heladea canadensis (Vandpest), og den kan muligt være
kommet der ved udtømning af akvarier. Zanniehellia polycarpa (Man
gefrugtet Vandkrans) har tidligere været almindelig i Sydsjælland
(P. Nielsen 1 873 s. 305). Der er ved denne undersøgelse fundet Zan
nichellia-arter nogle få steder, men det drejer sig for en stor del om
Zanniehellia pedunculata (Stilkfrugtet Vandkrans) og kun i ganske
enkelte tilfælde om Zanniehellia repens Boenn. (H. Luther 1947), der
er ret sjælden her i Danmark. Den sidste er ret ubestandig i gade
kærene, således var den alle steder forsvundet året efter dens frem
komst, idet andre vandplanter, især Potamogeton pusillus, havde ind
taget dens plads ; planterne var imidlertid rigeligt fruktificerende, så
der er mulighed for, at de dukker frem, når betingelserne for spiring
igen er til stede. Sjældent ses Ceratophyllum. de·m.erswn (Tornfrøet
Hornblad), som fylder hele kæret med sine flydende skud. Noget hyp
pigere er Cemtophyllwn submersmn (Tornløs Hornblad), af hvilken
der under undersøgelsen er gjort en del fund, der udvider antallet af
voksesteder uden væsentlig at udvide vokseområdet, der for største
delen falder på Sydsjælland og Lolland-Falster (N. Jensen 1958). De
nye fund omfatter gadekær i Holeby, Højreby (d. 35), Ringsebølle,
Tågerup, Nm·balle (d. 36), Skelby (d. 37), Svinø (d. 39a), Skafterup,
Spjellerup, Ørslev, Nordrup (d. 41), Hørve (d. 42), Hvedstrup (d. 45a)
- og desuden vandhuller ved Vindeholme skov og Pederstrup (d. 35).
(T.B.U. 27).
De fleste vandplanter er ret bestandige og forekommer i samme
gadekær år efter år, hvis ikke vækstbetingelserne ændres f. eks. ved
forurening af vandet. I en del af de forurenede gadekær var vandplan
terne gået så stærkt i forrådnelse og var så slimede, at bestemmelse af
dem var umulig. De årlige oprensninger synes derimod ikke at have
nogen påviselig indvirkning på deres forekomst.
Ofte kan et stærkt næringsindhold i vandet fremkalde så voldsom
vækst af algesamfund, at lyset udelukkes fra de øvrige planter i vandet,
så de går til grunde eller decimeres stærkt. Samme virkning kan et
tæt lag af Lemna forårsage, idet denne kan fylde overfladen af kæret
helt, så luft og lys til assimilationen ikke kan nå vandplanterne under
den dækkende måtte.
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Fig. 7. Gadekæret, som det ses i dag, uden en eneste af de oprindelige
planter (branddam med anlæg i Sundby).

A fsluttende bemærkninger

Der forkommer i gadekærene en del strandplanter:

Aster tripolium.,
Atriplex hastata, Ru.mex maritimus, Matricaria maritima, Trifoliu:m.
fragiferwn, Plantago major ssp. intermedia og Seirpus nwritinnts.
Bemærkelsesværdigt er det, at Rumex nwritimus og Seirpus m.aritintus

ikke alene optræder i nærheden af kysten, men også så langt inde i
landet som i Slaglille gadekær ved Sorø. Seirpus ma-ritimus er fundet
nogle steder i Juncu.s bufonius-samfundet, men har været forsvundet
året efter. Muligt er fremkomsten af andre af de gadekærsplanter, der
kommer med den lavere vandstand om sommeren, blandt andet be
tinget af øget saltkoncentration.
I alt er der i de undersøgte 100 gadekær fundet 73 arter, hvoraf 20
er themfyter. De hyppigst forekommende planter står opført i tabel I,
og i tabel II er givet en vegetationsanalyse af de specielle gadekærs
samfund fra fire lokaliteter.
Alle gadekærene bliver vel i løbet af få år omdannet til brand
damme. M an må så håbe, at der ikke alle steder gås så grundigt til
værks, som fig. 7 viser. Der er her ikke meget tilbage af gadekærets
naturlige udseende, selv om det må indrømmes, at det er et af de
»pæneste« anlæg, der findes. Blot man n o g l e steder ville vise mere
hensyn over for den oprindelige udformning af gadekæret ved omord
ningen til branddam, end det hidtil har været tilfældet, især i den
sydlige del af landet, kunne der være en mulighed for der at b evare
gadekærets plantevækst og dets sjældne arter.

53

Tabel I. De hyppigst forekommende p lantel' i østdanske gadekær

100
100
Bi,dens tri:pmtita
99
Iuncus bufonius
81
Plantago nw;or ssp, intermedia 73
Batrach ium scelemtus
41
Lem1w 1ni,nor
41
37
Polygonwm mnphibium
Clwnopodium glaucum
31
31
Rorippa islandica
Potamogeton pusillus
31
Glyceria flttitans
31
Polygonmn heterophyllum
30
Polygon um la:pathifolium
28

Agrost-is stolanifem

Typha Iatifalia

Potentilla an se ri na

Chenopodium rubrum

24
23
20
17
22
18
17
16
14
16
13
13
11
11

Seirpus m a rithnus
Juncus compressus
Lycopus europaeus

Heleoclwris palustris
Rumex mmitinws
Epilobium hi.rsutmn
Alisliw plantago-aquatica
Potamogeton crispus
Odontites seroti'11a
Cemtophyllum submers11:m
Alopecurus geniettiatus
Potanwgeton pectinatus

Tabel Il. Vegetationsanalyse efter Raunkiær

Stenstrup

Holløse

Gadekær i
Slubberup

Hammer-Torup

Agrostis stolonifera-samfund

H
H

Agrostis stolanifem
PotenUlla anserina

G

Juncus compressus

H

Polygonum amph ibiwn
Salix coll.

Th Odontites serotina
HH Lycopus europae11s

100
80
28
16
12

100
80
36

100
88
56
24

12
52

8

Bidens tripartita-samfund

Th
Th
Th
Th
Th

Bidens tripartita
Rmnex mariUmus
Polygonu.m lapath ifolium
Polygo111nn aequale
Matrimria maritima
Salix coll.

H
H
H
Th

Agrostis stolanifem

G

Juncus compressus

100
48
28
8
4
8
28

Alopecurus genic1tlatus
Epilobium roseum

100
16

12
36
24
12

24
16

80

16
32

Anthemis cot-ula

]uncus bufonius-samfund

Th
Th
Th
Th
Th
Th
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Juncus bufonius
R tunex maritimus
Rorippa islandica
Chenopodium glauc111n
Plantago intermedia
Polygo111m1 lapath ifolillln

100
96
52
80
48
20

72

100

24

80
80
16

52
24
16
16

12
32
20

Th
Th
Th
Th
H

Polugonu·m aequale
Bidens tripa.rtita
Limoselia aquatica
Chenopodium rubrum.
Agrostis stolonifera
Sali:t coll.

12
8

4

8
16
92

8
12

16

/!

8
100
4
4

4
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To abenationer af Clossiana selene. Foto
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med en normal i midten. Øverst: Det frem
går ikke så tydeligt af billedet; men den har
kraftig gul grundfarve og skulle i følge
Langer være f. fla.IJescens Lpk. Fanget i
Broksø den 20. 6. 1960. I midten: Normal
C. selene. Fanget i Vemmetofte den 17. 6.
1960. Nederst: f. ·rinaldus Hbst. Næsten helt
sort. De lyse partier på billedet mørkt mel
brune. Fanget i Holmegårds Mose den
24. 6. 1960.
Holme-Olsh·up 1961. Mogens Schliiter

55

Lidt om Søris

(Zizania aq uatica)
Af

i Danmark

Evald Larsen

(VermehreoS\'ei 8, Ringsted)

I syvende udgave af Raunkiærs Dansk-Ekskursionsflora (Wiinstedt
1950) er der medtaget en for Danmark helt ny græsslægt, som har
fået det danske navn Søris. I Mentz: Danske græsser (A. Mentz 1935)
kaldes arten Vandris eller Sumphavre. Det er et meget ejendomme
ligt, enårigt sumpgræs af gruppen Oryzeae, som her i landet iøvrigt
kun er repræsenteret ved arten Risgræs, Leersia oryzoides, som kun
er fundet et par steder på Sjælland.
Søris, Zizania aquatica L., er et typisk sumpgræs med hjemsted i
Canada og de nordøstlige dele af USA. Voksestedet er her lavvandede
damme samt dyndede flodbredder, helst hvor der er langsomt rin
dende vand. Hele plantens bygning er tilpasset sådanne lokaliteter,
idet den har adskillige bygningsejendommeligheder fælles med andre
planter hjemmehørende i sumpplantebæltet. De ca. 1,5 m høje stæng
ler er især forneden meget tykke og har et usædvanligt stmt hulrum
af hensyn til ilttransporten til rødderne. Styrkevævet er meget ringe
udviklet. Rødderne er lange og tykke og grener sig først, når de er
nået ned til den dyndede bund. Bladpladerne er beskyttede mod
vand ved en kort og fin behåring, ligesom spalteåbningerne er dæk
kede med fine hårdannelser for at forhindre indtrængen af vand.
Blomsterstanden er ejendommelig derved, at alle blomster er en
kønnede. De stærkt udspærrede nederste topgrene bærer udeluk
kende hanblomster, medens hunblomsterne er samlede på de øverste
grene, som under blomstringen er udspærrede, men som ved frugt
modningen er mere eller mindre oprette.
Frugterne blev ifølge Chambliss 1940 benyttet af naturfolkene i
plantens hjemland som føde, hvad endnu er tilfældet hos enkelte
nordlige indianerstammer, som betragter indsamlingsperioden som
årets festligste tid. Hentydende hertil er plantens amerikanske navn
Vildris. Mange af de europæiske nybyggere lærte at anvende frøene
som et værdifuldt kosttilskud, ligesom de har reddet mange opdagel
sesrejsende fra sultedøden. Frøene er også af stor betydning som føde
for fugle. Man har således (C. Weir og H. M . Dale 1960) undersøgt
maveindholdet hos en mængde svømme- og vadefugle og fundet, at
26 arter har Zizania som vigtigt fødeemne. Fuglene finder endvidere
udmærket beskyttelse mellem de høje strå. Det er disse to sidste egen
skaber, der har betinget plantens indførelse her i landet.
Men hvornår og hvordan kom dette græs til Europa? I 1751 udkom
i Sverige et lille skrift af Peter Kalm, i hvilket han omtaler 126 arter
»nyttige planter«, som han har stiftet bekendtskab med på en rejse til
Amerika. (E. L. Larsen 1939). Blandt disse nævnes også Vildrisen,
og i 1753 blev planten beskrevet for første gang af den svenske bota
niker Linne under navnet Zizania aquatica L.
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Man ville nu gerne have planten i kultur i Sverige, men alle forsøg
herpå strandede, fordi frøene ikke ville spire. Man indsamlede i dens
hjemland frø på forskellige tidspunkter, men intet hjalp, og således
gik tiden indtil 1 79 1 . Da fik man en sending fra Canada, hvor man
havde anbragt frøene i krukker med vand. Disse frø blev omgående
sået, og de spirede efter få dages forløb. Lignende forholdsregler må
iagttages, hvis man i dag vil forsende eller opbevare frø, idet disse
overhovedet ikke tåler indtørring, da de så totalt mister spireevnen.
Forsendelse kan f. eks. ske i fugtigt tørvemos.
Også i Norge har man forsøgt at få arten i kultur, idet Selskapet for
Norges Vel i 1861 forskrev frø fra Amerika. Professor Schiibeler for
delte dette, og en portion blev sået i Østensjøvandet ved Oslo, men
det kom ikke op. (Høeg 1960).
Den ældste omtale, jeg har kunnet finde for Danmarks vedkom
mende, er en artikel i Dansk Jagttidende fra 1888 side 73, hvor W. Di
nesen, Rungsted, skriver om sit kendskab til græsset fra et ophold i
Wisconsin. Hr. Dinesen tilbyder her og i de følgende årgange af
J agttidende frø til forsøgsudsåning, og det er dette, der er årsagen til,
at græsset er medtaget i Raunkiærs bog om vore enkimbladede
(Raunkiær 1 897), hvor der findes illustrationer af skudbygning etc.
Arten præsenteres her som »et nordamerikansk sumpgræs, som i de
senere år er indført her til landet og hist og her findes sået i søer og
damme«.
Nu skulle man jo vente, at der ville dukke notitser op i litteraturen
om fund af denne art, men det har været mig umuligt at finde en
eneste. Først i beretningen om Jagtrådets virksomhed i årene 1936-42
findes en omtale af forsøg med Vildris, hvor overkonsulent Rønbolt
og grosserer Tage Hansen meddeler følgende om udsåning og trivsel:
»Den vilde ris blev udsået i vinteren og foråret 1936-37 på 20 ejen
domme i ca. 50 parceller fordelt over hele landet, og resultatet er, at
der ca. 10 steder slet intet er kommet op ; ca. 20 steder er risen kom
met op, men senere er den gået omtrent helt til grunde, og ca. 20 ste
der er den trivedes således, at der er fremkommet aks med modne frø,
dels i spredt bevoksning, dels som en tæt, kraftig og smuk afgrøde. «
Disse udsåningsforsøg gik imidlertid i stå under krigen, hvor det var
umuligt at fremskaffe frø fra udlandet.
Ligeledes herbarieeksemplarer fra de første udsåningsforsøg var at
vente, men i Botanisk Museums herbarium findes kun h·e belæg,
hvoraf det ældste er fra 1939. Fra perioden mellem 1 897 og 1936
savnes i øjeblikket oplysning om forekomst.
Efter 1939 kendes Zizania aquatica fra nedenstående lokaliteter:
Botanisk Museums herbarium:
l. Sø i Skjoldenæsholmskovene. D. 40. 3/9 1939. leg. Joh. Bredkjær.
2. Vallø Dyrehave. D. 40. 17/10 1948. leg. K. Wiinstedt. forsv.
3. Store Svendstrup. D. 40. 19/7 1957. leg. Fl. Bendixen.
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Fra topografisk botanisk undersøgelse følgende fund:
4. Højbjerg. D. 40. uden år og finder. Måske
lok. l.
5. Humleore. D. 40. Nilaus Jensen.
6. Borup. D. 40. uden år og finder.
7. Skovrød dam i Rudehegn. D. 45. 1939, uden finder.
=

Til ovenstående kommer mine oplysninger :
8. ' Mose ved Vigersted. D. 40. 1 /9 1948. leg. E. Larsen.
9. Mose v. Rosholm, Høed skov. D. 40. 22/10 1960. leg. E. Larsen.
10. Sø i St. Svendstrup Dyrehave. D. 40. Forsvundet 1959
lok. 3.
1 1 . Langemose, Humleore. D. 40. Nu forsvundet.
12. Røde Vase, Humleore. D. 40. Måske
lok. 5. Nu forsvundet.
Se udbredelseskortet fig. l.
=

=

Fig. l. Udbredelseskort over Z.izania. a.quatica. for distrikt 40.

Ovennævnte 12 lokaliteter udgør sikkert kun g findesteder, hvoraf
de 8 ligger i distrikt 40 og l i 45. Mine undersøgelser har vist, at
lokalitet nr. g sandsynligvis er det eneste voksested for arten i øje
blikket. På alle de øvrige er den i alt fald midlertidigt forsvundet.
Ovennævnte lokalitet blev vist mig af hr. S. M. Rasmussen, Roskilde.
Lokalitet nr. 7, Rudehegn, omtales af Svend Andersen (S. Andersen
lg5o), som her fandt en for Europa ny Dueurt, Epilobitun ameri
canum Hausskn. Svend Andersen kommer til det uden tvivl rigtige
resultat, at denne art må være udsået sammen med Zizania i dammene
i Rudehegn. En grundig undersøgelse af de lokaliteter, hvor Zizania
er udsået, vil måske kunne udvide kendskabet til denne arts forekomst
eller bringe nye overraskende fund. Ejendommeligt er det imidlertid,
at den udsåede art er gået til grunde, medens den tilfældigt indslæbte
har klaret sig fint.
Det har på de fleste lokaliteter vist sig at være vanskeligt at få skabt
en bevoksning, som ved selvsåning har været i stand til at holde sig
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Fig. 2. Zizania aquat-ica fra lokalitet

nr.

8 (a) og lokalitet nr. 9 (b).

over en længere årrække. Årsagerne hertil er flere. Fra en del loka
liteter forsvandt græsset således på grund af tørken i 1959 ; men måske
dukker det atter op, når vækstbetingelserne igen bliver gunstige, da
frøene godt kan ligge nogle år i dyndet. Søris stiller ret bestemte krav
med hensyn til vanddybde, og det kniber for planterne at klare sig i
konkurrencen med flerårige arter som Tagrør, Dunhammer og Pind
svineknop.
Når man i det hele taget gerne vil have græsset i kultur i skov
damme etc., beror dette på, som allerede antydet, at mange ande- og
andre svømmefugle sætter stor pris på frøene, hvorfor man i jagt
kredse har vist interesse for græsset i håb om, at man kunne undgå
udlægning af foder til andefuglene. En tilsvarende interesse har været
fremme i svenske jagtkredse, hvad der blandt andet førte til dyrk
ningsforsøg i Uppsala botaniske have (1. brtendahl l920).
Endnu en vanskelighed ved dyrkningen er den, at f. eks. blishøns
er så ivrige efter at få fat i frøene, at de, ofte før frøene er modne, hak
ker de hule og skøre strå om og fuldstændig ribber planterne for frø.
Disse efterstræbes også meget energisk af vandrotter og enkelte fiske
arter. Endelig er de spæde, spirende planter en lækkerbisken for både
ænder, blishøns og vandrotter.
Så vidt det har været mig muligt at få oplyst, er forekomsten af
Z.izania på alle ovennævnte lokaliteter et resultat af udsåning. Der er
ikke noget sted tale om spredning ved svømmefugles hjælp, hvad der
tyder på, at græsset har vanskeligt ved at blive rigtigt akklimatiseret.
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I Nordamerika forekommer Zizania aquatica i tre forskellige former
(Fassett 1950). Hos hovedtypen er hunblomstens avner fint hårede
over det hele. Dens udbredelsesområde er de østlige og sydøstlige
stater i USA. Hos de to varieteter er hunblomsternes avner glatte mel
lem nerverne. Var. angustifolia Hitchc. bliver 0,7-1,5 m høj, og bla
dene er fra 4-12 mm brede. Udbredelsesområdet er det sydøstlige
Canada og den nordlige række af De forenede Stater. Var. interi01·
Fassett bliver 0,9-3,0 m høj og har en bladbredde på 1-4 cm. Dens
udbredelse er de midtvestlige stater. I Wisconsin mødes alle tre for
mer, og her kan findes enkelte mellemformer.
En gennemgang af materialet i Botanisk Museum samt mit eget ma
teriale - se fig. 2 - viser, at alt i Danmark indsamlet materiale må
henføres til Zizania aquat-ica var. angustifolia Hitch.
For oplysninger vedrørende museets materiale bringer jeg ama
nuensis, cand. mag. Alfred Hansen min bedste tak
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Anmeldelse
Graupner, H.: D e udforskede livet. 200 sider. 7 billedtavler. Pris kr. 26,50.
Rosenkilde og Bagger. København 1961.
En række journalistisk prægede skitser af episoder i nogle store natw-forskeres
liv danner baggmnden for beskrivelse af den biologiske videnskabs udvikling fra
oldtidens spekulation over de fire elementer til den nyeste tids biokemiske ekspe
rimenter. Personskildringerne er dog for kortfattede og de videnskabelige opda
gelser for overfladisk behandlede til helt ud at berettige undertitlen: »Biologiens
historie«. Men da bogen er levende skrevet og let læst, kan den anbefales som en
E. N .
underholdende introduktion til emnet.
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Nordiska

Bryotropha

Hein.

Av Ingvar Svensson
(Ostersiov, Sverige)
With an Euglisb Summary

Bland småfjarilar eller Microlepidoptem, som i sin helhet av
många fjarilsamlare betraktas som alltfor svåra eller till och med
ointressanta for att agnas studium, finns det några slakten, som aven
specialistema helst undviker. Ett sådant ar Bryotropha Hein., som i
Norden representeras av endast något over 10 arter. En del av dessa
ar emellertid vanliga - ibland så talrika att de helt dominerar fjaril
faunan på ett område. I langden blir det darfor otillfredsstallande for
samlaren att ej ha namn på dem, och det fOljande ar ett forsok att
sortera upp slaktet i arter.
Ett av de forsta problemen som mater, ar de ofta knapphandiga
artbeskrivningama. Ett annat ar svårigheten att få fram typmaterial,
om sådant ens finns bevarat. Att många av artema mycket liknar
varandra i vingteckning och genitalier, kompliceras av att variationen
kan vara avsevard och att oklara »mellanformer« upptrader. Om
dessa skall tolkas som korsningar, eller som indikation på att ru·t
antalet bor minskas genom sammanslagning, går val ej att avgora med
nuvarande kunskaper. Och att i stallet skilja ut annu Her arter skulle
sakerligen endast oka svårighetema i bestamningsarbetet. Darfor vill
man gama anta, att de gangse artema i stort kan bibehållas, och att
kanske till sist det endast galler att hitta Her och salo:are artkanne
tecken.
Det måste sålunda framhållas, att det ej varit majligt att få klarhet
i om den har tillampade artuppfattningen ar riktig, men samtidigt som
det ar fOrfartarens forhoppning att slaktet skall bli foremål for fortsatt
studium, ar det givetvis synnedigen angelaget att slippa andringar av
artnamnen. Vid upprepade diskussioner med nordiska och utomnor
diska lepidopterologer har darfOr efterstravats stOrsta majliga enighet
hari. Till slut har det visat sig relativt latt att avgransa Hertalet arter
och bli ense om deras benamning. Verkliga svårigheter erbjuder nas
tan endast gruppen simUis Stt.
oppositella Thnbg.
affinis Dgl.,
dar »mellanformer« sarskilt fOrekommer hos de sistnamnda.
Olikheter i vingteckning mellan o och <i? finns i regel ej . Ett und
antag synes bomella Dgl. vara, men majligen kan det i stallet rora sig
om 2 arter. Av <i? har namligen intet nordiskt exemplar kunnat upp
bringas. For ovriga arter torde finnas betryggande sakerhet att o
och <i? hor samman. Ett flertal exemplar av varje ru·t har oftast under
sakts med undantag for basaltinella Z., dar endast utomnordiska
exemplar stått till forfogande. Kanske finns denna art ej ens i Norden.
Foreliggande material ger ej stod for den av vissa forfattare fore
tagna uppdelningen av Bryotropha Hein. i Her slakten eller under
slakten. Det ar ett val samlat slakte, som kan skiljas från de flesta
-

-
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. andra - exempelvis Gelechia Hb. - genom det kraftiga borst som
finns på antennernas forsta led. I o -genitalierna ar den omboj da
spetsen av aedeagus typisk for alla arterna och synes unikt for slaktet.
(Kan oftast ses med vanlig lupp utan forfardigande av genitalprepa
rat). Aven �-genitalierna foreter en enhetlig typ, och signums något
olika utseende bor ej tillmatas alltfor stor betydelse, eftersom det ej
foljer de olika gnathos-typerna hos o . Typexemplaret - som ar i
dåligt skick - av fusconigratella Palm har undersokts av forfattaren
och overensstammer med den art som har kallas galbanella Z. Aven
-ilmatariella Hoffm. synes helt overensstammande i genitalierna, och
de små skillnaderna i fjarilarnas utseende torde på sin hojd berattiga
till subspecies-beteckning.
Viktigare karakteristika for de olika arterna har sammanstallts till
tabell l, och i ovrigt hanvisas till figur 1-5, dar framvingarnas nor
mala utseende och typiska o- och �-genitalier avbildats, de senare
direkt efter preparatens lage och med utelamnande av en del ovasent
liga detaljer. Arterna har subjektivt ordnats efter fjarilarnas yttre och
genitaliernas utseende. Ordningsfoljden kan, liksom ofta i systema
tiken, delvis anses som en smaksak. Någon fylogenetiskt verifierad
uppstallning lar aldrig kunna åstadkommas.
Sum mary

By microlepidopterists the genus Bryotmpha Hein. is considered a very
difficult one, and really is so, mostly because of poor and contradietory descrip
tions in the handbooks. This paper is only an attempt to get some order in the
Scandinavian species of the genus. No types were examined but for the only
known specimen of fusconigratella Palm, which was stated to be synonymous with
galbanella Z. Although there is considerable variation, careful comparision of
forewings and genitalia, drawn in outline in fig. l-5, generally will make it
possible to separate the species. Occasional specimens of the group simil-is Stt.
oppositella Thnbg. - affinis Dg!. seem as yet to be doubtful.
-

Tabeli l

Art

Fjiirilens utseende

terrel/a Hb.

Stiirre art. Punkter små.
Variabel, !just til! miirkt
brun

desertella Dg!.
(deerepide/la
HS.)

Något mindre. Punkter
något stiirre. Variabel, !just
- miirkt brun

galbanella Z.
incl. f.
ilmatariella
Hoffm.
(fusconigratella
Palm)

S tiirre art. Framvingar
gulgrå med !jus tvarlinje,
utåt striidda vita fjall och
stor svart tviirribbpunkt
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d" -genitalier

l

c;> - geni tali er

Gnathos med
S-biijd spets

Antrum kraftig,
asymmetrisk

Gnathos mycket
kraftig

Sinus i djup inskarning

Uncus bred.
Gnathos lång,
svangd fore
spetsen. Valvula
bl·ed

Sinus karakteristisk,
med lång ursvangel
riinna mot ostium

Art
horeel/a Dg!.

p wpurella Zett.
(f/a vipalpel/a

l

l

Tgstr.)

Tgstr.

(einerosel/a

Tgstr.)

similis Stt.

Tlmbg.

(mnbrosel/a Z.)

atfinis Dg!.

'

l

sen ectella Z.

incl. f.

obscu rella Hein.

mundel/a Dg!.

basalti nella Z.

'b -genitalier

Något mindre. Framvingar
svartgrå med otydlig tvarlinje och mindre diskpunkter, hos <j? violettsvarta med
bred !jus tvarlinje

Gnathos efter
tvar vinkel med
lång, rak arm

Framvingar violettsvarta
utan teckning. Palper gula

Gnathos kraftig

Framvingar brunsvarta
med gul glans och stundom
ljusare fait, <j? morkare.
Diskpunkter finnes. Palper
gul a

plantariella

oppositella

Fjiirilens utseende

Sinus i inskarning,
riilman mot ostium
kortare

l

l

till spetsen.
Sacculus rundad.
Saccus kort

Sinus bred. AntJ·um
markerad. Apophyses
anteriares korta. Signum med svaga tiinder
Lamella postvaginalis
djupt inskuren mot
sinus, som niistan saknar utskott. Lamella
antevaginalis rundad.
Signum egendomligt

Framvingar svartaktiga
med oftast tydlig !jus bojd
tvarlinje. Diskpunkter utan
vita fjall

Gnathos tam!igen kort och
kraftig, variabel

Liten art. Framvingar
nastan svarta med vita motflackar och svarta diskpunkter åtfoljda av vita
fjall. Vingfjall med vit bas

Gnathos tjockast
på mitten.
Sacculus med
antydan till flik

Liten art. Framvingar
morkt bruna med l jus, smal,
vinklad yttre tviirlinje.
Diskpunkter åtfoljda av
gulvita fjall. Gula fjall vid
vingbasen. Vingfjall med
tydligt vit bas

G nathos avsmalnande mot
spetsen, vek.
Sacculus nastan
rundad.
Saccus lång

Lamella antevaginalis
lik en månskara. Sinusutskottet smalt. Apophyses anteriares långa.
Signum kort med långa
tander i ena anden

Framvingamas fransar med
!jus, gulaktig utkant och
mork delningslinje innanfor. Framre motflack stor,
gul ak tig

Gnathos kort
med tjock bas.
Sacculus markerad flik

Lamella antevaginalis
med rundad inskarning
och markemde horn.
Apophyses anteriares
korta

Liten art. Framvingar ]jusflackiga, ibland nastan vita,
med ofta långsh·ackta
diskpunkter

Gnathos bredast
mot spetsen

Lamella antevaginalis
smalt band

Gnathos jamnt
avsmalnande.
Sacculus runelad

Lamella postvaginalis
utan inskiirning. Lamella antevaginalis rundat
framh·adande. Signum
kort, tander svaga

overl sammanflytande,
stallda inre diskpunkter

Framvingar brokiga med

l

l Gnathos
lång,
nastan jamnbred

9 -genitalier

och klart ljusgula
motflackar

l
l

l

Lamella antevaginalis
flackt rundad med
oftast mer markerad
rundning på mitten.
Sinusutskottet ganska
brett. Ostium avskilt
Lamella antevaginalis
med flack inskarning.
Sinus med brett utskott.
Apophyses anteriares
långa. Signum ej kort
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H

l mm

Fig. l. B-ryot-ropha Hein. Framvinge av A. ter-rel/a Hb. o B. desertella Dg!. o C. galbanel/a Z. o - D. boreella Dg!. o
E . boreel/a Dg!. <j?
F. pu.-rpu.-rella.
Zett. o G. p/anta.riella Tgstr. o - H. si.milis Stt. o - I. oppositel/a Thnbg. o
J. affi.nis Dg!. o - K. senectella Z. o L mrmdella Dg!. o - M . basalti.nella Z. o
-

-

-

-

-
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Fig. 2. B1·yotropha. Hein. Genitalier o av A. terrella. Hb. - B. desertella. Dg!.
C. galba.n ella. Z. - D. boreella Dg!. E. purprt.mlla. Zett. - F. pla.ntariella. Tgstr.
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Fig. 3. Bryotwpha Hein. Genitalier o av A. si.mills Stt. B. D'ppositella. Thnbg.
C. a.ffinis Dg!. (aedeagus utelamnad) - D. senectella. Z.
E. m:u.ndella. Dg!. F. basaltinel/a Z.
-

-
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Fig. 4. Bryotmpha Hein. Genitalier <j? av A. ter-rella Hb.
B. desertella Dg!.
C. galbanella Z. - D. boreella Dg!. E purpurella Zett. - F. plantariella Tgstr.
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Fig. 5. Bryotropha. Hein. Genitalier <j) av A. si.milis Stt. - B. oppositella Thnbg.
C. a.ffinis Dg!. - D. senectella. Z. - E. nwndella. Dg!. - F. basaltinel/a Z.
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I fig. l avbilclacle exemplar ar etiketteracle: A. Sk. Osterslav 13. 6. 1953 - B. Sk.
Ravluncla, Knaback 7. 6. 1953 - C. Ly. lpm. Tarna, Talkstolen 22. 7. 1952 D. Vb. Umeå, Bratthy 10. 7. 1952 - E. N. Germany, Stauclinger l. 84, Stainton
Coll., Brit. Mus. 1893-134 - F. Nb. PajaJa 2.5. 6. 1960 - G. Ang. Bjurholm, Braxele
9. 7. 1952 - H. Sk. OstersJov 12. 7. 1954 - I. Sk. Sandhammaren 6. 6. 1954 - J. Sk.
Yngsjo 20. 6. 1954 - K. Sk. Riseberga, Bonarp 8. 7. 1959 - samtliga utom E . Ingvar
Svensson leg. - L. Fanø 17. 7. 49 (Niels L. Wolff leg., coll. Ingvar Svensson) M. Mittelrhein, Loreley VI. 1942, E. Jackh leg. (coll. Ingvar Svensson).
I fig. 2-5 angivna preparatnummer hanfor sig till forfattru·ens prepru·atsamling
och -numrering. Anvanda benamningar har utsatts enelast på fig. 3D och 5D
(senecteUa Z.). Fynclortetiketter: Fig. 2, A. Sk. Vånga, St. Skedet 23. 7. 1953 B. Sk. Trolie Ljungby, Fåraback 25. 6. 1953 - C.
l C - D. Vb. Vannas, Hallfors
30. 7. 1951 - E.
l F - F. Ol. Algutsrum, Gråborg 24. 6. 1959 (prep. 3 1 1 1 ) Fig. 3, A. Vb. Vannas, Hallfors 6. 8. 1951 - B. Ol. Karuros alvru· 23. 6. 1959 C. Bl. Mjallby, Horviken 14. 6. 1953 - D. Sk. Viken 28. 6. 1953 - E.
l L F.
l M - Fig. 4, A. Sk. Ostersliiv 14. 7. 1953 - B. Hall. Steninge 5. 7. 1953 C. Ly. lpm. Tarna, Talkstolen 23. 7. 1952 - D. = l E - E. Fennia, Kb. Juuka
4. 7. 1940, Wegelius leg. - F. Sk. Kiaby, Vajlasjon 4. 7. 1954 - Fig. 5, A. Sk. Yngsjo
10. 7. 1956 - B. Ol. Bocla, Byxelkrok 25. 6. 1959 - C. Sk. Kiaby, Kjuge kuli 25. 7.
1953 - D. Sk. Knaback 21. 7. 1956 - E . Fanø 21. 7. 1949 (Niels L. Wolff leg.) F. Siidbaclen, Kaiserstuhl 29. V. 57, Jackh leg. - Samtliga utom 3 E, 3 F, 4 D,
4 E, 5 E och 5 F Ingvar Svensson leg. (Sverige).
=

=

=

=

Anmeldelse
Franz A. Roedelberger: Forunderlige natur. 215 sider. 300 figurer. 24 farve
tavler. Pris kr. 38,00. Lohses Forlag. KøbenJmvn 1961.
Med dansk tekst af B. Løppenthin har Lobses Forlag udgivet denne billedbog,
der oprindelig er udkommet i Schweiz under redaktion af F. A. Roedelberger.
Hoveelvægten er lagt på et stort, oplysende og særdeles repræsentativt billedstof
fra alle områder af naturen. Disse billeder er optaget af nogle af verdens bedste
naturfotografer, og de er meget smukt reproducerede. Den ledsagende tekst er
god og saglig, helt uden forloren natmlyrik. Det er en dejlig gavebog til unge
mennesker. De vil utvivlsomt fængsles af billederne og bogens skildiinger og
E. N.
derigennem få deres interesse for natmen forøget.
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N ye re fund og klækninger
af de to torhister
og

Osmoderma eremita
Gnorimus octopunctatus F.

Scop.

Af Carl Strømberg
(Brønshøjvej 26, Brønshøj)

De to nævnte sjældne torbister kendes her fra landet fra ældre tid
fra en række findesteder på Sjælland og Lolland, og for Gnorhnus'
vedkommende fra en enkelt lokalitet i Jylland (A. West 1940, s . 461462 ; V. Hansen 1925, s. 1 15-1 18). Hovedparten af de hos de to
nævnte forfattere anførte fund er gamle (fra forrige århundrede), og
mange af lokaliteterne har i dag ingen muligheder for at huse de to
dyr. For at få et skøn over de to arters udbredelse i Danmark i vore
dage sammenstiller jeg i det følgende alle kendte fund efter 1900, idet
jeg benytter dels direkte oplysninger fra finderne, dels angivelser i
litteraturen, dels dateringer i Zoologisk Museums samlinger og ende
lig egne fundoplysninger.
Osrnoderrna erernita Scop.
C o r s e l i t z e, Falster
6. 8. 1938 : l imago på vejen nær de gamle ege: »Adam og Eva« (H. F. Garde
1945) . Eneste kendte fund fra Falster.
K e l d s k o v , Lolland
19. 7. 1901 : l imago (Kofoeds samling, Andreas Sørensen).
N e d e r V i n d i n g e, Vordingborg, Sjælland
Ca. l. 8. 1941 (eller 1942) : l flyvende imago satte sig på ryggen af en mand.
Eksemplaret blev fanget og præpareret. Det findes nu i Zoologisk Museum, men
uden etikette (H. Friis-Jensen).
L e k k e n d e S k o v , midtvejs mellem Vordingborg og Præstø, Sjælland
Slutningen af 1920'erne: l imago fanget på en eg. Eksemplaret blev præpareret,
men er nu gået tabt (H. Friis-Jensen).
Først i august 1941 eller 1942: l imago på en eg, forsvandt ind i et hul, før det
lykkedes at fange den (H. Friis-Jensen).
O r e b y S k o v, ved Vordingborg, Sjælland
Først i august 1941 eller 1942: 2 imagines gående højt oppe på stammen af en stor
eg (H. Friis-Jensen).
25. 8. 1957: Rester af imagines og larveekskrementer i smuldet i en hul egegren
(H. Gønget).
26. 8. 1959: Rester af en imago i smuldet i et stort hul i en stor eg (F. Bangsholt).
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B o g n æ s S t o r s k o v , Roskilde Fjord, Sjælland
15. 7. 1906 : l imago (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum).
16. 7. 1906 : l imago (fra West, Coll. Høegh, Zoologisk Museum).
2. 8. 1908 : l imago (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum).
10. 6. 1909 : l imago (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum).
11. 8. 1918 : 2 imagines (Victor Hansen) + 2 imagines (Coll. West, Zoologisk Mu
seum). De tre blev taget kl. 12,30-13,00, det fjerde eksemplar kl. 15,45, alle
gående på stammerne, efter at de havde sværmet.
20. 7. 1919: 4 imagines (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum).
13. 8. 1923: 5 imagines på stammerne, de tre kl. 13,00, det fjerde eksemplar kl.
15,30 (Victor Hansen).
10. 8. 1924 : I imago (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum) + l imago (Coll. West,
Zoologisk Museum).
Juli 1926 : l imago (F. Larsen).
8. 8. 1926: l imago (Coll. Rosenberg, Zoologisk Museum).
16. 8. 1935: 3 imagines på stammerne (Victor Hansen).
Juli 1948 : 2 imagines (F. Larsen).
20. 5. 1951 : l larve i smuldet i en stor stub efter en nyfældet eg, fundet af en del
tager i En t. Foren.s ekskursion (H. Gønget).
30. 6. 1954 : l fuldvoksen larve i smuldet i en hul eg under jordoverfladens niveau
(Forf.) + 21 larver i fugtigt, blødt smuld i en stor hul eg. Disse sidste målte ca.
15 mm langs ryglinien og må, årstiden taget i betragtning, skønnes at have været
knap l år gamle. At alle larverne dannede et sammenhørende kuld fremgik
tydeligt af, at de fandtes inden for en smuldklump på 20 cm's diameter, skønt
hullet indeholdt vel omkru1g l m3 smuld. En af disse larver blev opfodret i
klækkeglas og præpareredes som fuldvoksen den 27. 2. 1956. Den er afbildet på
tavle I, fig. l. En anden larve af samme kuld opfodredes ligeledes. Den forpup
pede den 22. 4. 1956 og præpareredes som puppe. Den er afbildet på tavle I,
fig. 2. (Forf.)
7. 7. 1954 : l fuldvoksen larve samt l puppe i kokon i smuldet i en hul eg (Forf.).
4. 8. 1954 : l imago <j? i et hul i en stor eg. Under løs bark fandtes samtidig 3 pup
pekokoner i et udbredt 5 cm tykt lag smuld. Alle var i den ene ende gennem
gnavet ved imagas udbrud, og de indeholdt larvehuden, hvis store kitinkapsel
sikrede artsbestemmelsen. (Forf.)
23. 6. 1955 : l puppemoden larve i puppekokon i smuldet i et hul nederst i en stor
eg. (Forf.)
13. 5. 1956: 27 små larver fandtes i samme hul og under samme omstændigheder
som kuldet fundet 30. 6. 1954. Larverne målte ligeledes ca. 15 mm langs ryg
linien, tilhørte samme kuld og må antages at have været 3/4 år gamle. En af
larverne klækkedes til imago den 28. 5. 1959. Den er afbildet på tavle l, fig. 3.
Yderligere et antal af disse larver blev holdt i klækkeglas. Den 22. 9. 1959 havde
fire dannet puppekokon, deraf klækkedes 2 imagines den 18. 4. 1960 og 2 den
19. 4. 1960. Den 28. 8. 1960 havde 7 larver dannet kokon, og på et senere - ikke
nøjere konstateret - tidspunkt havde yderligere 2 dannet kokon. Deraf kom 2
biller frem den 21. 4. 1961, og 7 kom frem i glassene den 28. 4. 1961. Man
hernærker den store forskel - op til 2 år - i klækningstiden for larver af samme
kuld, opfødt under nøjagtig ens betingelser. (Forf.)
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3. 8. 1956 : 2 imagines CjlCjl i samme hul i en s tor eg. Desuden l puppekokon, hvoraf
en imago var klækket. (Forf.)
B r e m e r s v o l cl, Lolland
10. 6. 1910 : l imago (Coll. advokat Andersen, Zoologisk Museum).
N y s ø, v. Præstø, Sjælland
August 1901 : l imago (Coll. Stamm, Zoologisk Museum).
V e m m e t o f t e D y r e h a v e , Sjælland
31. 7. 1955: 13 larver i smuld i en hul eg. Deraf l klækket til imago den 14. 7. 1956.
Dette dyr i puppemodent stadium og det samme eksemplar som puppe afbildet
på tavle III, fig. l og 2 (H. Gønget).
15. 8. 1957: l imago i smuld i stor eg (U. Kornerup).
31. 8. 1958 : l imago Cjl i et hul i en stor eg (F. Bangsholt).
16. 8. 1959 : 2 imagines, døde, men friske, og l ievende imago iagttoges (H. Gønget).
S l o t s p a r k e n , V a l l ø , Sjælland
1 1 . 7. 1921 : l imago Iiggenele sprællende på ryggen på jorden uneler en gruppe
h·æer kl. 1 1,00 (gartner Christensen, Herlev).

Gnorimus octopunctatus F.
K n u d s k o v, Knudshoved Odde, Sjælland
8. 6. 1948: bagkrop af en imago i edderkoppespind på en stor eg (H. Friis-Jensen,
nu i Gøngets samling).
2. 8. 1955 : l død imago (bagkrop) på jorden ved foden af samme træ som fore
gående fund. (Forf.)
25. 8. 1957: Rester af mindst 2 imagines, samt 2 larver i smuld i et hul i samme træ
som to foregående fund. Den ene larve klækket til imago den 23. 4. 1958
(H. Gønget).
C h r i s t i a n s s æ cl e S k o v , Lolland
17. 7. 1913: l imago på den gamle eg ved Ryde station. (V. Hansen 1925 og A.
West 1940).
l. 8. 1915: l imago på samme b·æ som ovenfor. (V. Hansen 1925 og A. West 1940).
10. 7. 1948 : 2 imagines siddende inde i hulheden af den væltede kæmpeeg »Adam«
kl. 13,45. (V. Hansen).
21. 7. 1955 : l imago krybende kl. 15,30 i hulheden i samme træ som foregående
fund. (V. Hansen) .
22. 7. 1955 : 5 imagines liggende friskklækkede og udhærclede i det rødmulelede
ved i bund og sider af hulheden i samme træ som de to foregående. (V. Hansen).
l. 8. 1955 : 4 store larver i det møre, rødmuldede ved i det indre af samme træ
(»Adam<<) som foregående fund. En af larverne var forpuppet den 25. 4. 1956
og kom frem i glasset som imago den 26. 5. 1956, en anden kom frem som imago
den 15. 5. 1956, en tredje forpuppede den 4. 7. 1956 og præpareredes som
puppe. Den er afbildet på tavle II, fig. 2. (Forf.)
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Osmoderma eremita Scop.

TAVLE I

H. Gr-Snget fot.

\

Fig. l. Fuldvoksen larve, fundet som lille larve i Bognæs den 30. 6.
1954, opfodret, præpareret den 27. 2. 1956. (Forf.s samling).

Fig. 2. Puppe, fundet som lille larve i
Bognæs den 30. 6. 1954, opfodret, for
puppet den 22. 4. 1956. (Forf.s samling).

Fig. 3. Imago, fundet som lille larve i Bog
næs den 13 . .5. 1956, opfodret, klækket den
28. 5. 1959. (Forf.s samling).

TAVLE I I

Gnori m us octopullct.atus F.

H . G�Jnget fot.

Fig. l. Fuldvoksen larve, fundet Christianssæde Skov den 21.5.
1956. (Forf.s samling).

Fig. 2. Puppe, fundet som stor larve den
l. 8. 1955 i Christianssæde Skov, opfod
ret, forpuppet den !1. 7. 1956. (Forf.s
samling).

Fig. 3. Imago, fundet som fuldvoksen larve
den 21. 5. 1956 i Christianssæde Skov, for
puppet den 29. 5. 1956, klækket den 12. 6.
1956. (Forf.s samling).

TAVLE III

H.

Osmoderma cremita Scop.

7

8

Fig. l. Levenele larve fotograferet uneler forpupning den
17. 5. 1956 (uden puppekokon). Fundet som stor larve i
Vemmetofte Dyrehave den 3 1 . 7. 1955 (H. Gønget).

Fig. 2. Samme dyr som ovenfor, nu foto
graferet som puppe den 10. 7. 1956.

GØnget fot.

21. 5. 1956 : 5 puppemodne larver liggende i puppekamre, samt 4 små, vist 3/4-årige
larver (ca. 10 mm langs ryglinien), fundet under samme omstændigheder og i
samme træ som foregående fund. Af de store larver forpuppede en den 29. 5.
1956 og to den 31. 5. 1956. Den første klækkedes den 12. 6. 1956 (afbildet p å
tavle II, fig. 3), den anden den 15. 6. 1956, den tredje døde som puppe. Den
fjerde larve præpareredes som larve og er afbildet på tavle II, fig. l . Af de små
la1·ver klækkedes l (5 den 15. 6. 1959 og yderligere l eksemplar den 29. 5.
1960. (Forf.)
8. 7. 1956 : l nyklækket, fuldt udhærdet imago (5 , liggende i puppekammer i sam
me træ som foregående fund. (Forf.)

Som det vil fremgå af ovenstående, kendes de to store egedyr i nu
tiden kun fra et fåtal lokaliteter, ja for Gnorimus' vedkommende
endog kun fra to bestemte træer. Det kunne vel tænkes, at arterne fin
des på endnu nogle lokaliteter på Sjælland, Lolland og muligvis Fal
ster. Men da arterne her i landet synes fast knyttet til store, hule ege,
kan der næppe blive tale om noget større antal muligheder ud over
de kendte. Blandt biotoper, som i kraft af store, hule ege med større
mængder af smuld kunne synes velegnede for begge arter også i dag,
har jeg forgæves undersøgt de gamle hule ege i Sundby Storskov,
Lolland, de berømte store ege i Jægerspris Nordskov, Sjælland, og de
væltede gamle svære egestammer i Suserup Skov, Sjælland. D en sid
ste lokalitet er beliggende midt i et område, hvor b egge arter blev
taget i forrige århundrede. I Christianssæde Skov har højesteretsdom
mer Victor Hansen og jeg ligeledes forgæves ledt efter Gnorimus i den
gamle væltede eg ved R yde station, den eg, hvor to· stykker blev taget
henholdsvis den 17. 7. 1913 og l . 8. 1915. Denne eg, som med sine
vældige smuldmasser skulle synes i dag lige så velegnet som tidligere,
ligger nu i dyb skygge, og dette kan muligvis være grunden til, at
Gnorimus nu åbenbart ikke mere findes i dette h·æ.
For den, der vil lede efter de to sjældne dyr, er det værd at be
mærke, at dyrenes tilstedeværelse ofte først røbes af forskellige »spor«
såsom larveekskrementer, kitindele og puppekokoner. Det sidste gæl
der dog ikke for Gnorimus, der ikke danner nogen kokon, men blot et
simpelt puppekammer. Ligeledes er fund af Osmoderma imagines,
der har skjult sig i huller i træerne, en meget let sag, idet dvret (det
gælder kun imago) udsender en meget karakteristisk stærkt syrlig
lugt, som straks og med fuld sikkerhed angiver, at det pågældende hul
skjuler en imago.
Til slut retter jeg en tak til alle, der har bidraget med fundoplysnin
ger, og en speciel tak til hr. Hans Gønget, som beredvillig har udført
fotografierne.
Litteratur

Garde, H. F., 1945 : En sjælden bille. - Flora og Fauna 51, s. 38.
Hansen, V., 1925: Torbister. - Danmarks Fauna 29.
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Nogle iagttagelser ovet·
fj ermøllet

Platyptilia capnodactyla

Zell.

Af P. K. Nielse11
(Sorøvcj 21, Slagelse)
\Vit h

un English Summary

I Entomologiske Meddelelser XXVI 1953, side 469-474, har N. L.
Wolff oplyst, at det fjermøl, der i van Deurs' bearbejdelse (Danmarks
Fauna 52 (1948), side 22-23, tavle l, fig. 10) med forbehold omtales
og afbildes under navnet Platyptilia nemaralis Z. var. saracenica
Wcke., ikke er denne art, men Platyptilia capnodactyla Zell., en art
der i 1 952, da Wolff eftersøgte den på British Museum (Natura!
History) i London, kun fandtes der i et - meget defekt - eksemplar og
i det hele ansås for meget sjælden. Det nordligste fund, Wolff kunne
opspore i litteraturen, var fundet af en <( i Schlesien på et sted 85 lan
syd for Breslau. Efter Wolffs opfattelse var dette dyr helt gået i glem
mebogen, og han blev derfor overrasket, da han fornylig så, at Ost
helder i Die Schmetterl. Slidbayerns etc. (Beil. z . Mitt. Munchener
Ent. Ges. 4 1 ) i 1951 viser et par fine fotografier af P. capnodactyla.
Dyret har altså omtrent samtidi� med de første fund i Danmark atter
givet sig til kende på sydligere breddegrader.

Fig. l.
( X 2).

Platyptilia capnodnctyla Zell.

Bent Fredskild fol.

Foderplanten omtales ikke i håndbøgerne ; men visse forhold ved
fundet af to af de fire eksemplarer, der indtil 1952 var fundet i Dan
mark, ledte Wolff på det rigtige spor, nemlig at sommerfuglen lever
på Petasites officinalis Moench (Tordenskræppe, Pestilensurt), og
allerede i juni 1953 gik han ud og fandt 25 eksemplarer flyvende om
Petasites i Jægersborg, hvorfra det ene af de fire stykker måtte være
hjembragt i Petasites-stængler plukket i foråret 1943. Og det har
senere vist sig ikke at være det eneste sted i Danmark, hvor dyret fin
des i antal.
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Følgende kunne måske bidrage til at fuldstændiggøre kendskabet
til sommerfuglen og dens levevis :
Et af de fire omtalte eksemplarer klækkede jeg den 24. juli 1948 af
en puppe, som jeg den 15. juli havde fundet i Lellinge Skov ; den hang
på undersiden af et blad af Petasites (når der på etiketten er shevet
Petasites eller Tussilago, skyldes det et øjebliks usikkerhed) . Den 7.
juli 1958 tog jeg til nævnte skov for at lede efter imagines. På det
smalle engdrag langs åløbet er der på en meget lang strækning en tæt
bevoksning af Petasites; en times søgen gav negativt resultat, tids
punktet på dagen var måske ikke det rette. Da jeg på tilbagevejen kom
forbi stedet, hvor jeg 10 år forinden havde fundet puppen - en nogle
få m 2 stor Petasites-bevoksning under unge træer - fandt jeg i løbet
af få minutter l larve og 6 pupper. Larven havde fæstnet sig til filt
laget på bladets underside og var øjensynlig nær forpupning. Den var
lysegrøn, tarmkanalen skinnede grønligt igennem, hvidlige sidelinier
kunne svagt skimtes. Munddelene samt brystføddernes og vortefød
dernes kroge var brunlige; enkelte korte spredte hår fandtes, de læng
ste nederst på siden. To dage efter var den forvandlet til puppe, og
den 18. juli kom imago frem.

Fig. 2. Puppe af P. capnodactyla Zell.
fasthæftet på undersiden af et blad af
Tordenskræppe. ( X 3,5).

Puppen (se fotografiet) er hvidliggrøn og slank; det tilspidsede
hoved har mørke øjne og er forsynet med et ca. 2 mm langt, kantet
næb med i begyndelsen lyse, senere brune sidestriber. På ryggen to
længdekøle. Endeleddet er tilspidset og trekølet. Den ca. 14 mm lange
puppe er frit ophængt på bladets underside i skrå stilling - med ryg
siden nedad; den er fastgjort ved to sæt brunlige kroge, det ene yderst
i bagkroppens spids, det andet ved grunden af endeleddet. De 6 pup
per klækkedes 9., 10., 12., 1 3 . , 15. og 17. juli.
Den 19. juni 1960 var vi nogle samlere, der på tilbagevejen fra en
foreningsekskursion til Gjorslev Bøgeskov gjorde en lille afstikker ind
til Petasites-bevoksningen i Lellinge Skov. J eg fandt 3 larver og 2
pupper, de øvrige deltagere tilsammen 3 larver og 5 pupper. To af
mine larver klækkedes den 28. juni og den sidste den 29. juni, begge
pupperne klækkedes den 26. juni.
Da alle de larver, jeg havde set, var i forpupningsstadiet, og jeg ikke
havde kunnet finde mindste spor af gnav på bladene, og da yderligere
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en af samlerne mente at have set hullede stængler, tog jeg den 17. juli
1 960 atter derhen for at undersøge forholdet nærmere. J eg spaltede en
mængde stængler, også nogle udløbere, men kunne ikke finde larve
spor, kun en enkelt puppe under et blad. Da jeg lidt skuffet forlod
pladsen, faldt mit blik på en enligtstående Petasites, og jeg overvandt
mig selv til at vende blade endnu engang, og da der hang en puppe
under bladet, kom gravedolken hurtigt frem, og hele planten blev
taget op med rode. Udløberen viste sig at være udhulet og hulrummet
fyldt med larveekskrementer. Jeg fandt endnu en puppe samt nok en
udløber med larvegnav. Pupperne klækkedes 19., 27. og 29. juli.
Da jeg i foråret 1961 undersøgte disse udløbere, som jeg havde
taget med hjem, fandt j eg en død larve, der utvivlsomt var en capno
dactyla-larve. Da den var omtrent fuldvoksen og ikke videre ind
skrumpet, kunne noget tyde på, at det var en larve hørende til det
første af de to kuld, som Wolff formoder, sommerfuglen har.
Af det anførte s es, at puppestadiet kun varer ca. en halv snes dage,
og at larven uden al tvivl lever i plantens underjordiske dele.
Så godt som alle larver og pupper blev fundet på planter, der vok
sede i skygge; men om sommerfuglen fortrinsvis lægger æg på så
danne, eller det var en tilfældighed, skal jeg ikke kunne udtale
mig om.
Summary

The larva and pupa of Platypt-ilia capnodactyla Zell. not hitherto deseribed in
the hanelbooks has been deseribed above. The pupa is seen in fig. 2. The larva is
living in the rhizome of Butterbur (Petasites offici.nalis Moench). Befare the
pupation it maves up to a leaf and attaches its abelomen to the underside of the
leaf. The pupal stage lasts for about 10 days.

A nmeldelse
Kai Curry-Lindahl: Skogar och djur. 160 sider. 80 figurer. Pris sv. kr. 25,00.
Svenska Turistforeningen. Stockholm 1961.
I den svenske turistforenings årsskrift i 1959 skrev K. Curry-Lindahl et kapitel
om » Skovens vilde dvr«. Denne artikel er nu udvidet til en hel bog, hvori skovens
hvirveldyr er behandlet. De præsenteres i den skovtype, hvor de fortrinsvis hører
hjemme. Rækkefølgen er kystskoven, løvskoven, blandingsskoven, nåleskoven og
fieldbirkskoven. På denne måde bliver det samtidig en beskrivelse af dyrelivet fra
Skånes kyst til Laplands fjeld og dermed en zoologisk rejseleder gennem Sverige.
E. N.
Store og smukke billeder illustrerer teksten.
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Foreningsmeddelelser

Naturhistorisk Forening for Sjælland
Ekskursioner 1 960-61

29/5 1960 : Røsnæs. Generalforsamling afholdtes i Kalundborg. Ved denne lej
lighed trådte P. K. Nielsen og N. L. Wolff ud af bestyrelsen, og som tak for deres
mangeårige indsats udnævntes de til æresmedlemmer. Nyvalgt blev ingeniør W .
van Deurs o g overlærer Frtis-J ens en. E . Larsen valgtes til formand. Ekskursionen
derefter gik til ellers utilgængelige onu·åder på Røsnæs. På de smukke skrænter
fandtes en righoldig flora, hvoraf blot skal nævnes : Kantet Konval, Hjertespand,
Liden Sneglebælg, Bakke Jordbær, Plettet Kongepen, Soløje og Kegle-Limurt. De
interessanteste sommerfugle var: Fyrgus annoricanus Obth. talrig. Chloridea. di.p 
sacea. L. enkelte. Erast·ria. trabealis Sc. flere. Pammene agnota.na. Rbl. 2 ekspl. og
Farm mene 1'hediella Cl. meget talrig.
19/6 1960 : Gjorslev-Stevns. På udturen besøgtes Gjorslev park, og her gjorde
botanikergruppen dagens interessanteste fund, idet man fandt et nyt voksested
for den meget sjældne Svinenød (Conopodiu.m ma}us L). Den er tidligere kun
fundet få steder, hvorfra den nu er forsvundet, undtagen fra Sofieholm skov, hvor
den blev fundet i 1913. På det nye voksested noteredes desuden en del indslæbte
arter: Aks Rapuntsel, Sudetisk Rapgræs, Forskelligbladet Svingel, Ager Rævehale
og en Høgeurt (Hieracium. conta.m: i: natum.) m. fl. Det synes deTfor sandsynligt, at
også Svinenød er kommet hertil med udenlanelsk græsfrø, måske sydfransk?
I Gjorslev Bøgeskov bemærkedes følgende sommerfugle: Epinotia. proxi.mana
H. S. alm. Farmmene albuginana Gn. Calepllora lim.osi.penella Dup. mange sække.
28/8 1960: Lumsås. Der noteredes talrige C1'mnbus poliellus Tr. og Seuwsia
messi.ng-iana F . R.
28/5 1961 : Ordrup næs. Efter generalforsamlingen på Orcbup Mølle undersøg
tes næsset nøje, og nogle af de bedste botaniske fund var: Hjorterod, Dansk
Astragel, Vår Potentil, Salep Gøgeurt og Finger Lærkespore. Sommerfuglesam
lerne havde et fint udbytte. Man fandt en for Danmark ny art: Phalonia deg1'eyana
Mc. Lach. Nærmere meddelelse om dette fund vil komme her i bladet. Endvidere
Fyrgus a1'moricanus Obth. meget talrig. Pyra-usta n igrata So. l stk. Biabophanes
imella Hb. l stk. og Elachista bedellella Sire.
18/6 1961 : Iselingen v. Vordingborg. Af sommerfugle bemærkedes især LUlw
codia deceptoria Sc. meget talrig og Nepticula malella Stt. miner meget tah·ige på
æbler. I Mm·keskov noteredes en del Fingerbøl, Dansk Ingefær, Lund Fredløs og
en Fladstjerne (Stella·l'ia gracili.pes). Herfra kørtes til hr. Wolffs sommerhus på
Jungshoved, hvor vi i det blæsende og regnfulde vejr mødte stor gæstfril1ed.
Senere klarede vejret atter op, og botanikergruppen kørte til Nysø, hvor man
bemærkede Sucletisk Rapgræs. Herpå fortsattes til Sølperup skov, hvor der på
skrænterne ned mod Krobækken var smukke bevoksninger af Skov-Svingel, og
ved bækken voksede Småblomsh-et Balsamin, Lund Fredløs, Skov-Kogleaks og
Spidsbladet Steffensurt.
30-31/7 1961 : Jydelejet og Røvblege på Møn. Der noteredes ingen nye planter
for disse velgennemsøgte lokaliteter. Sommerfuglesamlerne tog i Jydelejet Coeno
tephria berberata Scf. talrig og GaZastigia olivata Scf. l ekspl. På Røvblege fange
des Maculi.nea a.-rion L l stk. Perizoma blandiata Scf. talrig. Disosphecia. iclmeu
moniformis F. l stk. Pyrausta. nigmta. Sc. meget talrig. Semasia latiorana H. S . ret
talrig og Pseudeucosma caesimaculana. Hb. l stk. E ndvidere E ucosma -;aceana H. S.
Ny for Danmark. Nærmere omtale kommer senere ved E . Traugott-Olsen.
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10/9 1961 : Glænø. I det dejlige vejr var der glimTende lejlighed til at glæde sig
over de1me ø's righolelige flora, og her skal kun fremhæves enkelte notater: På de
flade strandenge bemærkedes Kveller, Rank Firling, Stilk-Kilebæger, Spidshale,
Tæt Hindebæger, Engelsk Kokleare, Hareøre m. fl. Som markukrudt sås Ager
Løvemund, Rank Surkløver, Spyd Torskemunel og Musehale. På overdrev Mands
tro, Kransburre, Strand Krageklo, Soløje Alant og Mangeblomstret Ranunkel. I
skoven sås Bleg Frytle, som vel er udvandret fra Holsteinborg. Endelig så man
Kantbælg, Kantet Kohvede, Strand Nellike og Kær Svinemælk.
Sommerfuglesamlerne tog Coleophora artemisiella Scf., hvis sække var talrige
på Artemisia mariti.ma samt Uta planta.gi.nella Stt.
Listen over sommerfuglefund er samlet af lektor W. van Deurs, medens Evald
LaTsen hru· udru·bejdet de floristiske notater.

Medlemsliste 1962
Ved de medlemmer, hvis speciale er redaktionen bekendt, er dette anført bag
navnet, idet følgende forkortelser er benyttet: Bot
botanik ; F
fugle; I
in
sekter; B
biller; S
sommerfugle.
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=

=

=

=

Æresmedlemmer

Engberg, V. Læssøe, overlærer, Tordenskjoldsgade 5, Køge
Nielsen, P. K., overlærer, Sorøvej 21, Slagelse
vVolff, Niels L., civilingeniør, Hellerupvej 12, Hellemp

s
s

Medlemmer

Adelholt, Ella, Skydebanegade 23, København V.
Andersen, Arne, kontorassistent, Postparken 25, Kastl'up
Andersen, Egede, inspektør, Håbets Alle 5, Brønshøj
Bangsholt, Fritz, assistent, Gåseholmvej 19, Herlev
Benander, P., fil. dr., Htitir, Sverige
Bjørn, Preben, repræsentant, Finlandsvej 8, Ørholm, Lyngby
Blaksteen, Magnus, skoleinspektør, Rolandsvej 17, Hvidovre
Brodersen, Poul, kommunelærer, Algade 39, Roskilde
Calov, J . , tandlæge, Kastanievej 12, Holbæk
Christensen, Georg, Stænget 2, Gentofte
Deurs, W. van, lektor, civilingeniør, Frugtparken 7, Gentofte
Diderichsen, A., konservator, Amager landevej 43, Kastrup
Fog, Asger, overlærer, Svend Gøngesvej l, Brønshøj
Friis-Jensen, H., overlærer, Dæmningen 51, Valby
Garmand, Knud, assistent, Kongelyset 100, Slagelse
Giimoes, J. E., cand. polyt., Nordstrands Alle 23, Dragør
Gønget, Hans, assistent, Gl. Vartovvej 23, Hellerup
Hansen, Aage, malermester, Klokkestøbergade 7, Slagelse
Hansen, Henning, driftsleder, Vasevej 2, Holte
Hansen, Johs., laboratorieass., Chr.mindevej 11, København Ø
Hansen, Niels Jørgen, lærer, Dr. Mru·grethesvej 33, Ringsted
Hansen, Paul Møller, pelsdyravler, Vornæsvej, Næstved
Hansen, Victor, højesteretsdommer, J. E. Ohlsensgade 4, København Ø
Herve-Andersen, overlærer, Garvergårdsvej 70, Slagelse
Hjorth-Olsen, Børge, lærer, Knubstrup
Hornung, S., fabrikant, Solskrænten 16, Valby
Houlberg, Erik, direktør, Kronprinsessegade 32, København K
Hvass, Hans, lektor, Grøndalsvej 53, Købenl1avn F
Højgaru·d, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Alle 209, Søborg
Jacobsen, A. Gorm, overtoldass., Strandvejen 44B, Hellerup
Jensen, Bernhard, malermester, Nordre Strandvej 305, Hornbæk
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Jensen, E. Romskov, handelsmand, Bjæverskov
Jensen, H. K., dyrlæge, Hyllinge
Jensen, K. Freddy, Birkmosevej 21, Vanløse
Jensen, O. Seye, skoleinspektør, Højby, Sjælland
Jensen, Tage, malermester, Ulse pr. Rønnede
Jensen, Niels, konsulent, Elmealle 22, Vordingborg
Jensen, Otto Egede, overlærer, Sunesvej 7, Sorø
Jensen, Poul, lærer, Slotsalle 27, Slagelse
Jensen, Age, værkmester, Ramsømagle pr. Gadsh·up
Junker, Palle, lærer, A. L. Drewsensvej 12, København Ø
Jørgensen, Gregers, fotograf, S toregade 37, Sorø
Jørgensen, P. L., viceskoleinsp., J. C. Schiødtesvej lO, København F
Kornerup, Uffe, cand. jur., Brodersens Alle 9, Hellerup
Kristensen, G., handelsgartner, Hjortespringvej 77, Herlev
Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62A, Lyngby
Kørbing, Kay, arkitekt, Kvæsthusvej 5, København K
Lange, Mogens, lektor, Lindevangsvej 27, Birkerød
Larsen, Evald, overlærer, Vermehrensvej 8, Ringsted
Larsen, F., lærer, Hjortholmsvej 3, Virum
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Anmeldelser
Kai Curry-Lindahl: Flyttfåglarnas tropiska vinterhem. 138 sider. 49 figurer.
Pris sv. kr. 13,75. Folket i Bilels Forlag. Stockholm 1961.
På to rejser til Kongo og Ruanda-Urundi har K. Curry-Lindahl haft lejlighed
til at studere de nordiske b·ækfugle i deres afrikanske vinterkvarter. Resultaterne
har han publiceret i en række videnskabelige afhandlinger, og han har nu om
arbejdet og populariseret nogle af disse afhandlinger og samlet dem i en bog,
hvorved iagttagelserne bliver tilgængelige for et større publikum. Hovedvægten
er lagt på at beskrive, hvorledes trækfuglene finder sig til rette i det fremmede
miljØ, hvis plante- og dyreverden i så hØj grad afviger fra forholdene i Norden.
Af de mange smukke fotografier, der illustrerer bogen, huskes måske bedst billedet
fra Edwardsøen med en flok brushøns i forgrundens lave vand, medens flamingoer
promenerer på deres lange ben længere ude i sØen.
E. N .
Knud Hemmingsen: Mikro. 62 sider. 55 figurer. Pris kr. 8,75. J. Fr. Clausens
Forlag. 1961.
Alle begyndende natmhistorikere kan have fornØjelse og gavn af at stifte
bekendtskab med denne lille bog. Den indledes med et kapitel om mikroskopets
historie efte1fulgt af en række afsnit om forskellige emner inden for almindelig
mikroteknik, og sidste halvdel af bogen giver anvisninger på at fremstille specielle
botaniske og zoologiske præparater. Emnernes antal medfØrer, at de enkelte ind
slag behandles ret kortfattet. !vlen en værdifuld litteraturliste afslutter bogen,
hvorved der rækkes en hjælpende hånd til den, der Ønsker at arbejde videre på
dette interessante område.
E. N .

Bj orn U rsing
FUG LE BOG E N
o

E N F E L T H A N D B O G l FA R V E
Farvegengivelser al 3 1 8 f u g l e i nd e n for 278 arter. 72 s i d e r feltorni
t o l o g i s k slof, d . v. s. o p l y s n i nger om f u g l e nes l i v i de forskel l i ge
terræner, reder, æg, føde, i l l ustreret med 320 sort/hvide teg n i nger,
s i l houetler, f l u g t b i l leder, deta ljer.
Den d a nske oversætter, mag. s cie n t. Arne N ø rrevang ved Zoo l o g i s k
M u seum, h a r ført overs i g le n over da nske f u g l e o p t i l 1 . j a n u a r 1 96 1 .
» U d styret er t i lta lende. De 3 1 8 f u g l e b i l l eder i larve r og de 320
sort/hvide t eg n i ng e r al f l ug l b i l leder,

særlige

kendetegn o. s . v.,

k a n t i l lade selv d e n i k ke-kyndige fug lei n teresserede al bestemme
fuglene både »på laget og i hånden«.«

T. W. Langer.
Kr. 20.00, in db. kr. 26.00
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