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Fra redaktionen:
For tiden er sommerfuglene den
insektgruppe, der er mest populær
blandt samlere, og et il1ærdigt ar
bejde - ikke mindst fra unge sam
leres side - bevirker, at vort kend
skab til disse dyrs fannistik vokser
støt fra år til år. De regelmæssigt
tilbagevendende oversigter over
årets fund ved Kaaber og Nor
gaard afstikker grænserne for vo
res øjeblikkelige viden og giver
samtidig retningslinier for, hvor
der yderligere skal sættes ind. Men når nu dette er sagt om som
merfuglene, må vi straks beskæm
met indrømme, at de fleste andre
insektgrupper bliver sørgeligt for
SØ!nte - måske lige med undta
gelse af billerne. I første fjerdedel
af dette århundrede var det an
derledes. Da bidrog arnatørsam
lerne særdeles aktivt til at forøge
vor viden om et stort udsnit af vor
insektfauna. Men denne virksom
hed er stagneret. Hvem samler nu
guldsmede, vårfluer eller tæger?
Blot for at nævne enkelte mar
kante grupper, hvor samlerne kun
ne gøre en indsats. I dette hæfte
redegør E. W. Kaiser for et par
rygsvømmerarter. Her er der for
hold, som nok kan give blod på
tanden og stimulere andre til at
tage opgaver op med hensyn til
mindre populære grupper, således
som det også anbefales af englæn
deren T. H. Savory i en bog, der
nu er kommet på dansk, og som
er omtalt i en anmeldelse i nær
værende hæfte.
E. N.

Bøger, der ønskes anmeldt i Flora og
Fauna, og manuskripter til artikler, der
ønskes optaget i bladet, sendes til redak
tionen.
Alle henvendelser vedrørende abonne
ment, bladets forsendelse, indbetaling af
kontingent m. v. må rettes til ekspedi
tionen, hvortil også enhver adressefor
andring bør meddeles snarest.

Om Notonecta lutea O. F. Miiller 1776 og

Notonecta reuteri Hungerford 1933 i Danmark
(Hemiptera, Notonectidae)
Af E. W. Kaiser
(Klokkedal pr. Horsens)
Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus
With an English summary

Da K. O. Leth bragte sine oversigter over de danske vandtægers
udbredelse (Leth 1943, 1945 a og 1948), var han på linie med de
fleste europæiske tægeforskere, der betragtede Rygsvømmeren Nota
neeta lutea O. F. Muller som en art, der både ved sin farve og ved sin
biologi afveg klart fra de øvrige N otoneeta arter Den blev derfor af
såvel systematikere som af biologer anset for en art uden vanskelig
heder i systematisk henseende.
I sin store oversigt over Notaneeta fra hele verden opfører Hunger
ford (1933) dog 2 vel adskilte, lyse arter med gult scutellum (N. lutea
og N . reuteri) fra Nordeuropa, og i 1935 opstiller Paisson en ny un
derart af N. reuteri, nemlig N. reuteri ribauti. Disse angivelser er for
blevet ret upåagtede i Europa i mange år.
Først så sent som i 1949 gør Jaczewski opmærksom på, at der i
Polen findes 6 Noto ne eta arter, deriblandt 2 »gule<<: N. lutea og
N . reuteri. De to nævnte arter dukkede frem af den gamle N . »lutea«,
og man kunne nu have ventet, at en lignende revision af N. »lutea«
ville have fundet sted i andre nordeuropæiske lande.
Noget sådant er mig bekendt kun sket i ringe omfang (og ikke i
Danmark, Sverige og Norge), og det må desværre erkendes, at de
nyeste, eksisterende håndbøger inden for tæge-litteraturen er ganske
utilstrækkelige som bestemmelsesværker med henblik på en sådan
revision. De opererer kun med vage, ydre skelnemærker, efter hvilke
det er umuligt at bestemme de to arter med sikkerhed.
Hverken Stichel (1955) eller Wagner (1961) omtaler eller afbilder
de for systematikken så vigtige genitalorganer, og Paisson (1957) har
kun den ene art med (N. reuteri), men afbilder til gengæld hannens
genitalorganer.
Endelig opererer Macan (1956) også kun med en art (N. lutea),
men hans fig 25 F er pararner af N. reuteri o, medens hans fig. 26 D
er ovipositor (læggebrod) af N. lutea C(.
Af specialafhandlinger, der omtaler de to her omhandlede arter,
kan nævnes Jaczewski (1949 og 1958). Den sidstnævnte bringer for
første gang figurer af hunnens 7. sternit (bugplade) hos begge arterne.
En revision af det danske materiale af N. >>lutea« var påtænkt af
K. O. Leth, men han fik det ikke gjort. Med henblik på den igang-
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værende bearbejdelse af vandtægerne fra de zootopografiske under
søgelser i Thy, hvor begge arter nu er fundet, vil det være rimeligt
forinden at foretage en revision af det samlede danske materiale af
de to arter.
I vid udstrækning har det været muligt for mig at gennemgå det
materiale, der ligger til grund for lokalitetsangivelserne hos Leth
(1943 p. 408, 1945 b p. 44 og 1948 p. 242). Kun materiale fra 3 loka
liteter har det ikke været mig muligt at finde frem til. Det drejer sig
om følgende:
Hadrup (leg. P. M. Pedersen, Oldrup),
Hillerød 18. 8. 1937 (leg. Håkan Lindberg, Helsingfors) og
Amager (leg. ?).

Endvidere har K. O. Leth i årene 1 944-1961 indsamlet et betyde
ligt materiale af begge de her omhandlede arter, og fru Gertrud Leth,
Herning, har med stor imødekommenhed overladt mig prøverne til
bearbejdelse samt stillet Leths journaler m. v. til min rådighed.
Det danske materiale af N. lutea og N. reuteri ved den foreliggende
undersøgelse spænder over godt 100 års indsamlinger og omfatter
gennemgang af følgende samlinger:
Tabel

l

(table l)

Samlede materiale inklusive eksemplarer uden lokalitet eller dato

(Survey of material including specimens without locality or date)
Samling
(collection)

Zoologisk Museum, København
(coll. Schiødte, R. W. Schlick, Drewsen,
Jensen-Haarup, Oluf Jacobsen, W ormHansen, J. R. Pfaff, J. P. Kryger, Anker
Nielsen)

19

16

3

7

Naturhistorisk Museum, Århus
(coll. Carl Larsen, E. B. Hoffmeyer,
Schjøtz-Christensen, Per Forchhammer)

5

IO

6

l

Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Hillerød (coll. C. Wesenberg-Lund)

20

23

Viceskoleinspektør K. O. Leth, Herning

26

35

63

4.9

12

IO

85

67

2

Carlo F. Jensen, Tarm
Zootopografiske undersøgelser i Thy
70

86

Samlede antal (total number)
156

74

152

Systematik

Som oven for nævnt er de ydre forskelle på de to arter så varie
rende, vage og ubetydelige, at det efter min mening er umuligt med
sikkerhed at skelne dem fra hinanden alene på de ydre karakterer.
Jeg er derfor enig med Jaczewski (1958), der skriver, at disse karak
terer burde stryges af bestemmelsestabellerne.
Derimod frembyder genitalorganerne både hos o o og CjlCjl sær
deles tydelige og sikre artskarakterer.
Bestemmelsestabel

o o (fig. l)
Paramerer af form som et fuglehoved . . . .
Paramerer af form som et hammerhoved

N. lutea

.. . . . . .. . . . .. .. . . .
. .. . .. . . . .. .. . . . . .

CjlCjl (fig. 2 og 3)
Sidste
7. sternit (bugplade) bagtil kun lidt udtrukket og lige
afskåret. Ovipositor (læggebrod) kort og bred (længde ca. 2X
bredde). De ca. 69 kraftige torne dækker et bredt-ovalt areal
Sidste sternit bagtil forsynet med et tilspidset midterparti. Ovipositor lang og smal (længde ca. 3Xbredde). De ca. 54 kraftige
torne dækker et langstrakt-ovalt parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N ·reuteri

=

Fig. l. Paramerer af Notaneeta
Notaneeta rertteri (B).

N. lutea

N. reuteri

lu.tea

(A) og

0.5 mm

2mm

Fig. 2. Sidste ( 7.) abdomi
nale sternit (bugplade) hos CjlCjl
af Notaneeta lutea (A) og
Notaneeta mu.teri (B).
=

A

B
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Fig. 3. Ovipositor (læggebrod)
og

af Notaneeta lutea (A)
Notaneeta Tettteri (B).

Underarter og varieteter

har i nomenklatorisk henseende ført en omtumlet til
værelse. Den blev således oprindelig af Reuter beskrevet i 1886 som
en varietet af N. lutea: N. lutea var. scutellar·is Reuter 1886, og af
mange opfattet som en slags melanistisk form, idet hovedskelnemærket
var en tydelig og stor, sort plet på scutellum. Senere har Hungerford
(1928) ændret navnet til N. lutea var. reuteri, fordi navnet scutellar·is
var præoccuperet af N. variabilis var. scutellaris Fieber 185 1 . Endelig
opføres den af Hungerford som en selvstændig art i 1933.
Poisson (1935) beskriver en underart (N. retderi ribauti), der bl. a.
udmærker sig ved sin ringe størrelse, ved sin blege, hvidgule farve og
ved scutellum, der er helt gult uden sort plet. Hannens paramerer er
også lidt forskellig fra nominatformen, der herefter bliver betegnet
N. reuteri reuteri Hungerford 1933.
Berettigelsen i at ophøje de forskellige former til underarter synes
mig lidet begundet, og de burde formentlig højst have grad af va
rieteter.
løvrigt forefindes i det danske materiale en helt tredie form hos
N. reuteri, hvor der fortil (cranialt) langs randen af scutellum findes
et 3-delt rødbrunt-sort bånd bestående af en central rektangulær plet
og 2 laterale, triangulære dele. Denne form kan desuden have en
mere eller mindre tydelig lille, central plet på scutellum, og med hen
syn til paramerernes form adskiller den sig ikke fra de andre former.
N. retderi
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Det skal fremhæves, at de samme 3 typer eller former med hensyn
til udformning og farve på scutellum også forekommer blandt det
danske materiale af N. lutea, og ingen har vist hidtil været fristet til
at opstille underarter af denne art af den grund.
Der er dog beskrevet en varietet af N. lutea, nemlig N. lutea var.
schwnacheri Schirmer 1 9 1 1 , men Hungerford (1933) opfatter den
som et melanistisk eksemplar af N. lutea, og Paisson (1935) gør det
samme, men tilføjer dog, at det er nødvendigt at undersøge genital
organerne på de 2 eksemplarer, som Schirmer har opstillet sin va
rietet på.
Hovedparten af det danske materiale af N. reuteri har gult scutel
lum uden antydning af mørk plet og må derfor henføres til under
arten r·ibauti.
Enkelte eksemplarer har en mindre, central mørk plet på scutellum
og kan formentlig opfattes som hørende til underarten reuteri. Den
mørke plet har dog ikke i noget tilfælde den intensitet og størrelse
som vist på det eksemplar fra Finland, der afbildes af Hungerford
(1933 pl. IV, fig. 9).
Jaczewski (1958) nævner, at den mørke plet på scutellum kun und
tagelsesvis er til stede hos de 2 arter (N. lutea og reuteri), idet kun
nogle eksemplarer i hans materiale havde antydning af en mørk plet.
Han fremhæver også, at hannens pararner hos N. retderi varierer i
mindre detailler og proportioner, og han finder det noget tvivlsomt,
om det var forsvarligt at opstille underarten N. reuteri ribaut· i Poisson,
idet han tillige anfører, at underarten også synes at mangle geografisk
begrundelse.
J eg er enig med Jaczewski i disse synspunkter, og en opdeling af
N. reuteri i underarter er derfor undladt i den efterfølgende lokalitets
fortegnelse.
Udbredelse og forekomst i Danmark

Som det fremgår af kortene A og B samt de ledsagende lokalitets
fortegnelser, er N. lutea og N. rettte?'i udbredt over hele landet.
I langt de fleste tilfælde er der kun fundet den ene af arterne på
en bestemt lokalitet, men på 4 steder kan det med sikkerhed siges, at
begge arter er påvist i samme prøve. Dette gælder:
Roslev, mergelgrav, 7. 8. 1943

N. lutea
N. reuteri

2
24

Gråsten, Kudborgdam, 7. 8. 1944

N. lutea
N. reu.teri

9

l

Borreby Lyng, 12. 7. 1950

N. httea
N. reuteri.

13

Almindingen, Bastemose, 6. 8. 1945

N. lutea
N. reuteri

lO
4

l

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

Fundene fra Donse, Strandmøllen og Valby Fælled er ikke sam
tidige eller findestedet ikke nærmere specificeret, således at man ikke
med sikkerhed kan slutte noget om sameksistens på disse 3 lokaliteter.
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Kort A (map A). Forklaring p. 79.

De 2 arter kan altså leve på de samme lokaliteter, men tallene for
hver af arterne tyder på, at den ene art altid er mere dominerende
end den anden. Nærliggende lokaliteter kan have hver sin art, se
f. eks. mergelgrave ved Herning og damme ved Slotssøen i Gråsten.
Begge arter forekommer på højst forskelligartede biotoper, men der
er dog visse fællestræk, som kan fremhæve�· Tngen af arterne er hidtil
fundet i vandløb, hvor andre arter af Notaneeta kan træffes (f. eks.
N. glauca og N. maculata), og de synes begge at undgå store søer.
Den største sø, der figurerer i lokalitetslisten, er Blegsø i Thy (44 ha),
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Kort A (map A)
Udbredelsen af N. lu,tea i Danmark

(Distribution of N. lutea in D enmark)

Jylland
l. Hansted-Reservatet, vandhul mellem Blegsø og Sokland : 31. 7. 1954 (l 8, l<;?).
2. Legind, Mors : 27. 9. 1920 (l <j?); 3. 7. 1940 (l<;?).
3. Roslev, mergelgrav umiddelbart vest f. byen ved vejen til Harre: 7. 8. 1943
(2 8).
4. Mou, vandhul ved kommunens plantage: 21. 8. 1954 (l 8, 2 <;?); 16. 8. 1955
(4 <;?).
5. Sminge: 10. 7. 1909 (28).
6. Silkeborg : 5. 8. 1916 (l 8).
7. Herning, lille mergelgrav ved Snurom: 19. 9. 1942 (l <;?).
8. Høgildgård Plantage, dammen N f. Høgildgård : 20. 8. 1943 (l <j?).
9. Tarm, dammen i forevisningshaven : 21. 8. 1949 (l <j?).
10. Dejbjerglund Dam: 7. 9. 1949 (l <j?).
ll. Gallehus Skov v. Møgeltønder: 29. 7.-11. 8. 1934 (2 <j?).
12. Gråsten, Storedam N f. Slotssøen: 7. 8. 1944 (l 8, l <;?).
13. Gråsten, Kudborgdam N f. Slotssøen : 7. 8. 1944 (l<;?).
Fyn
14. Hækkebølle, vandhul ved 20.6 km ved Bogense-Fåborg vejen : 6. 8. 1941 (l<;?).
15. Svanninge, tørvegrave ved vejen, der fører fra Svanninge til vejen Fåborg
Odense : 5. 8. 1944 (2 8, 2 <j?).
Sjælland
16. Sortesø ved Hellebæk : 7. 9. 1940 (2 <;?).
17. Tinkerup, mose N f. vejen Tinkerup-Tikøb Skovhuse : 15. 7. 1947 (2 <;?).
18. Gadevang, Grib Skov, lille dam ved Clausens Teglværk nær Tyske Plantage :
november 19ll (l <j?).
19. Funkedam, Nyvang S f. Hillerød: 12. 7. 1909 (58, 4 <;?).
20. Danse : 25. 8. 1901 (2 <;?).
21. Rudehegn : 30. 8. 1891 (l 8); 9. 9. 1891 (l<;?); 27. 9. 1891 (l 8); 17. 7. 1892
(l 8).
22. Bøllemosen i Jægersborg Hegn: 8. 7. 1950 (2 8, 3 <;?).
23. Strandmøllen : juli 1870 (l 8); uden dato (2 8) (Drewsen) .
24. Dyrehaven : 12. 7. 1896 (l 8, l<;?); 4. 9. 1898 (l 8, 3 <j?); uden dato (l 8)
(Drewsen).
25. Storskov syd f. Furesø, Wesenberg-Lund's 3 forsøgsdamme: 1907 (l 8, l <;?);
6. 7. 1908 (3 8); 8. 7. 1908 (4 8, l <j?); 20. 8. 1908 (2 8); 27. 10. 1908 (l <j?);
24. 9. 1909 (l 8' l <j?).
26. Utterslev Mose : 30. 6. 1954 (l 8).
27. København : uden dato (4 8, 3 <j?) (Schiødte).
28. Nørre Fælled: 11. 9. 1851 (2 8).
29. Valby Fælled : 10. 9. 1908 (l <j?).
Falster
30. Horreby Lyng: 12. 7. 1950 (4 8, 9 <;?).
Bornholm
31. Rø Plantage : 10. 7. 1934 (l<;?).
32. Almindingen, Bastemose : 6. 8. 1945 (7 8, 3 <j?).
33. Paradisbakkerne, >>Virenssøen« (se Leth 1939 p. 96) : 30. 7. 1945 (4 8, 4 <;?).
34. Paradisbakkerne, Potterne: l. 8. 1945 (l 8).
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Kort B (map B). Forklaring p. 81.

men ellers er findestederne (hvor de da ellers er oplyst) af den kate
gori, der må kaldes småsøer eller småvande, oftest er det moser, mer
gelgrave, tørvegrave og damme.
Begge arter findes både i sure og i alkaliske vande, og i oligotrofe
og eutrofe vande, og det foreliggende materiale tillader ingen slut
ning om, at arterne foretrækker lokaliteter af en bestemt type. Gen
nemgående må man dog vist regne med, at planterige damme udgør
en væsentlig del af lokaliteterne.
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Kort B (mop B)
Udbredelsen af N. reuteri i Danmark

(Distribution of N. reuteri in Denmark)

Jylland
l. Næstevand, Lyngby, Thy: 8. 9. 1955 (l SJ).
2. Blegsø, Hansted-Reservatet : 28. 7. 1954 (l o , 2 SJ); 30. 7. 1961 (3 o , 4 SJ).
3. Bjålum: 18. 7. 1954 (l <), l Cj?); 9. 9. 1955 (6 o , 3 SJ); 22. 10. 1955 (5 <), 5 Cj?).
4. Roslev, mergelgrav umiddelbart vest f. byen ved vejen til Barre: 7. 8. 1943
(12 o' 12 SJ).
5. Faurskov, dammen bag søen: 27. 7. 1940 (l o ).
6. Frijsenborg: 19. lO. 1912 (l o ).
7. Herning, den store mergelgrav ved Snurom: 1 1 . 10. 1940 (l SJ).
8. Velling Plantage, søen ved plantagen: 20. 7. 1952 (l o , l SJ).
9. Haurvig, dam ved Haurvig Kirke: 31. 7. 1950 (l o ).
10. Kvie Sø nord f. Ansager: 17. 8. 1947 (l o).
1 1 . Gråsten, Kudborgdam N f. Slotssøen : 7. 8. 1944 (8 o, l SJ).
12. Gråsten, gamle fiskedamme ved Slotssøen : 7. 8. 1944 (l o , l SJ).
Fyn - Langeland
13. Erholm ved Arup, vandhul ved gården : 6. 8. 1941 (l o ).
14. Svanninge Huse, dam ved vejen, hvor denne fører gennem Svanninge Huse:
5. 8. 1944 (l o ),
15. Bøstrup, mose 300 m V f. Bøstrup: 2. 8. 1944 (5 o , 4 SJ).
16. Tullebølle, stor gammel tørvegrav ved 8 km stenen nord f. Tullebølle :
2. 8. 1944 (8 o ' 1 1 SJ).
Sjælland
17. Hornbæk Sø: 17. 7. 1947 (l o ).
18. Såne, mose 350 m N f. Sølyst ved vejen Johnstrup-Esrum: 18. 7. 1947
(3 Q, 2 Cj?).
19. Tikøb, mose 150 m ØSØ f. Alekiste Bro: 20. 7. 1947 (8 <), 7 Cj?).
20. Donse: 8. 7. 1899 (l Cj?); 14. 8. 1915 (l o ).
21. Geelskov : 9. 7. 1899 (l o ).
22. Strandmøllen : juli 1870 (2 o ).
23. Eremitagen : 17. 10. 1869 (l o ).
24. Valby Fælled : 10. 9. 1908 (l o ).
25. Roskilde, vandhul i Folkeparken: 24. 7. 1943 (l o ).
26. Holmegårds Mose: 10. 9. 1960 (l Cj?).
Falster
27. Borreby Lyng: 12. 7. 1950 (l Cj?).
28. Bøtø Plantage: 14. 8. 1942 (2 o , 7 Cj?).
Bornholm
29. Almindingen, Bastemose: 6. 8. 1945 (4 o ).
30. Almindingen, Stakkelemose: 6. 8. 1945 (2 o ).
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Biologi

Til trods for, at der stadig må herske en vis usikkerhed over for en
del angivelser i litteraturen med hensyn til identiteten af den art, der
er angivet som N. lutea O. F. Miiller, kan man med sikkerhed fastslå,
at de to arters biologi er kendt i store træk, og at årscyklus i meget
vid udstrækning er identisk for begge arter.
Denne sidste (årscyklus) fremgår tydeligt af tabel 2 og fig. 4, der
viser, at imagines af N. ltttea og N. reuter-i findes hen på sommeren
(tidligste fund 30. 6.), bliver fanget talrigst om eftersommeren og i
det tidlige efterår, hvorefter fangsterne aftager kendeligt. I løbet af
vinteren forsvinder de helt (dog må man huske på, at meget få sam
lere er aktive i disse måneder), men ikke et eneste eksemplar er fan
get om foråret eller om forsommeren.
. Tabel 2 (table 2)
Den talmæssige og procentvise fordeling af imagines
i det foreliggende materiale
(number of imagines caught during the year)
N. re1lleri

N. Lutea

Måned
(month)

Antal
(uumber)

VI
VII
VIII
IX
x
XI
I alt

(total)

l

Ofo

Antal
(numl:er)

l

Ofo

l
56
37
18
l
l

l
49
32
16
l
l

-

-

43
82
13
13

28

-

-

114

100

151

100

54.
9
9

Tabel 2 og fig. 4 er baseret på det samlede danske materiale (tabel
l), der omfatter godt 100 års indsamlinger foretaget af ca. 18 forskel
lige samlere. Ved bedømmelsen af tabellen og diagrammet må man
derfor være forberedt på, at flere mere eller mindre ukendte faktorer
kan influere på diagrammets form. Bl. a. er meget få samlere aktive
i de sene efterårsmåneder og om vinteren, medens de egentlige som
mermåneder og vel navnlig ferietiden til gengæld vil være præget af
livlig samlevirksomhed.
Trods de anførte usikkerhedsmomenter dækker tabellens tal og
diagrammets form forbavsende godt de efterfølgende oplysninger om
arternes årscyklus.
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Antal
(number)

Noteneeta

80
70

Noteneeta

60

lutea

reuteri

50
40
30
20
10

VI

Vil VIII IX

X

XI

VI Vil VIII IX

Fig. 4. Diagram over det danske materiale af Notaneeta
fordelt over fangstmåneder. Jfr. tabel 2.

lutea

og

X

XI

Notaneeta

reuteri.

N.

lutea

Dens biologi er bl. a. omtalt af Delcourt ( 1909), Hoppe (1912),
Larsen (1930), Wesenberg-Lund (1913, 1915 og 1943) samt Jordan
( 1 951 ) . Om de 3 førstnævnte forfatteres angivelser dækker N. lutea
eller N. reuteri kan ikke siges med sikkerhed. Derimod viser det op
bevarede materiale fra Wesenberg-Lunds forsøgsdamme (jfr. tabel 1),
at hans iagttagelser er gjort på N. lutea, idet N . reuteri slet ikke findes
i prøverne. Jm·dan omtaler begge arter og har ved klækningsforsøg
vist, at ægstadiet varer 260 dage hos N. lutea.
Det er herefter sikkert, at N. lutea lægger æg om eftersommeren
eller først på efteråret, imago dør bort om vinteren, og arten over
vintt·er som æg, der klækkes det følgende forår. Ægstadiet varer altså
8-9 måneder, medens det hos vor almindeligste art, N. gla-uca, der
lægger æg om foråret, kun varer 4-6 uger. Wesenberg-Lund ( 1 . c.)
fremhæver bl. a., at N . lutea mangler som imago i vore moser om for
året og forsommeren (jfr. tabel 2).
N.

reuteri

Denne arts biologi er omtalt af Paisson ( 1933 og 1935), det første
år under navnet N. lutea. Han har studeret arten i Le lac Estivadoux
i Auvergne, hvor han anser den for glacialrelikt. I denne sø, der ligger
i 1200 meters højde, lægger N. reuter'i æg midt i august, og forfatte
ren formoder, at nogle af æggene klækker midt i september, men at
resten passerer gennem vinteren i en slags dvaletilstand, der kan vare
flere måneder.
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Jordan (1951) formoder, at N. retderi i sin overvintringsbiologi for
holder sig på samme måde som N. lutea.
Ovenstående - sammenholdt med det her foreliggende materiale
(bl. a. dissektion af hunner med modne æg)- viser, at N. reuteri også
lægger æg om eftersommeren eller først på efteråret, imago dør bort,
og arten overvintrer som æg, der klækkes næste forår.
Den palæarktiske udbredelse af N. lutea og N. reuteri strækker sig
fra Mellemeuropa til Sibirien og Japan (Stichel 1956 p. 10). Arterne
har en nordlig og østlig forekomst, og flere forfattere (Poisson 1933
og 1 935 samt Jordan 1951) betragter dem som glaciale relikter. Jor
dan (1. c. p. 80) anser den korte, aktive periode hos N. lutea som en
tilpasning til den korte, nordiske sommer.
Nielsen (1959 p. 74) oplyser, at »det var interessant at se, at efter
de strenge vintre i 40'erne var N. lutea almindeligere end N. glauca<< ,
og han tilføjer: »Senere har forholdene ændret sig<<. J. P. Kryger har
meddelt K. O. Leth, at N. lutea (i virkeligheden var det N. reuteri,
jfr. kort B og lokalitetsfortegnelsen) i august 1942 kunne samles i du
sinvis i Den gamle Kanal ved Bøtø (Leth 1943 p. 409) .
De citerede iagttagelser tyder på, a t N . lutea. o g N . reuter·i, der
overvintrer som æg, bedre er i stand til at klare en streng vinter end
f. eks. N. gla.uca., der ligesom vore øvrige Notaneeta-arter overvintrer
som imago i søer og damme.
Efter vinteren 1962/63 kan man derfor forvente en rigelig fore
komst af de to arter, hvis larver i sommeren 1 963 kan vokse sig store
uden at blive ædt af larver af deres nære slægtning, N. gla.uca., som
normalt findes sammen med de andre to arter.
Institutioner og private samlere, der ved udlån af materiale og på anclen måde
har bidraget til at gøre denne oversigt så fyldig, bedes modtage min bedste tak.
En særlig tak vil jeg rette til fru Gertrud Leth, Herning, der med stor imøde
kommenhed har overladt mig afdøde viceskoleinspektør K. O. Leths indsamlinger
til bearbejdelse.

Summary
On Notaneeta lutea O. F.Miiller l776"and Notaneeta reut.eri Hungerford 1933
in Denmark (Hemiptera, Notonectidae)

As previous Danish recorcls are not clistinguishing Notaneeta lu.tea Miiller from
N. J'ettteri Hungerford (Leth, Nielsen and Wesenberg-Lund) the aim of the pre
sent paper is to revise nearly all the Danish material (table l).
I agree with Jaczewski (1958 p. 892), that it is almost impossible to distinguish
:V. ltt.tea and N. reuteri externally.
d d (fig. l)
Pararneres shaped as a bil·d-head (fig. l A) . . . .
Pararneres shaped as a hammer-head (fig. l B)
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. . . . . .. . .. . .
. . . . . . . . . . . .

N. lu.tea
N. teu.teri

<j)<j) (fig. 2 and 3)
Median lobe of the rear margin of the seventh abdominal
sternite littie pronounced, blunt (fig. 2 A). Ovipositor short
and broad, length about 2Xbreadth, and provieled with about
69 strong spines (fig. 3 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Median lobe strongly developed and distinctly pointed in the
middie (fig. 2 B). Ovipositor long and s lender, length about
3Xbreadth, and provieled with about 54 strong spines (fig. 3B)

N. lutea

N. reuteri

Most of the Danish specimens of both N. lu.tea and N. reuteri have pale scutel
lum, only few specimens have traces of dark spots on the scutellum.
Concerning the scutellum a third form occur in both N. lrttea and N. reuteri: The
anterior border of the scutellum has a brown or black band consisting of a
rectangular, median and two triangular, lateral parts. As to the shape of the male
pararneres and the female seventh sternite and the ovipositor there are no diffe
rences between the above mentianed three forms.
In the present paper no attempt has been made to distinguish various sub
species of N. reuteri, and I agree with Jaczewski (1958 p. 895) who states, that
»it seems, therefore, sarnewhat cloubtful that it was justifiable to establish a
separate subspecies, N. reuteri ribattti Paisson 1935.«
N. lu.tea and N. reuteri occur in every part of Denmark (see map A and B).
The major part of the localities contains only one of the species, but on 4 loca
lities the two species are found in the same sample.
Table 2 and fig. 4 are basecl on the total Danish material (table l), and even
if this material consists of only 265 specimens ariginating from about 18 collectors
cluring more than 100 years, the table and the figure seems to agree with the
statements concerning the annua! cycle of the species known from the literature.
In N. lu.tea and N. reuteri. oviposition takes place in late summer or early
autumn, the eggs hibernate and during the winter the imagines die. Adult spe
cimens of both species are missing in our freshwaters during spring end early
summer.
The material kept from the investigations of Wesenberg-Lund (1913, 1915 and
1943) shows, that his statements are based on N. lutea., as N. reuteri is missing
in his samples, cfr. table l.
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Anmeldelse
Malcolm MacDonald: Birds in the Sun. Photographs by Christina Loke. 128 s.,
talrige farveoptagelser og enkelte optagelser i sort. P1·is : 48 sh. H. F. & G. Wi
therby, London 1962.
Fuglefotograferingens kunst bliver mere og mere omfattende, og den stiller
stigende krav til fysik og apparatur, når det virkelig gode skal opnås. Denne bog
indeholeler mange sande mesterstykker, og de er ikke frembragt af en kraftig
mand, men af en spinkel, kinesisk kvinde, som ikke umiddelbart giver indtryk af
stor udholdenhed ; den egenskab har Christina Loke imidlertid, og hendes lyn
hurtige reaktionsevne, fremragende teknik og skønhedssans har givet resultater,
som må betragtes med beundring. I indledningen skriver hun lidt om sit arbejde
og dets besværligheder. Resten af teksten skyldes MacDonalcl, som først omtaler
fugle og mennesker i den sommer, optagelserne stod på, og derefter giver en lang
række beskrivelser til de forskellige fuglebilleder, som alle er taget i Delhi-egnen.
Blandt de viste objekter fineles selvsagt kun få danske arter, Tyrkerduen f. eks.
og Hærfuglen; Sølvhejren, Slangeørnen og Pariaglenten »Cheel«, som ikke er
artsforskellig fra den Sorte Glente, samt Skrædderfuglen »Darzi« kan også næv
nes. Fotografierne er gennemgående taget fra skjul ved reeler; der er ro over
de billeder, der skal være ro over, og man finder adskillige billeeler af fugle i
hastig bevægelse, som det menneskelige øje faktisk har svært ved at opfatte.
B. Løppenthin.
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Om plantevæksten
på nogle sydsjællandske strandenge
Af P. Grontved

(Næstved)

Indledning

Langs de sydsjællandske fjorde Dybsø fjord og Avnø fjord strækker
sig en bræmme af strandenge. Disse er delt i 4 områder, og de om
fatter ialt ca. 200 ha. Den nordligste del, ca. 40 ha. , hedder Ring
strand og strækker sig fra Stejlebanke ved V. Egesborg til Vejlebro
ved grunden af halvøen Svinøland. Efter en lille afbrydelse fortsættes
der med et engareal på ca. 30 ha. nordøst for Kostræde by på Svinø
lands nordside, og yderligere findes der ca. 20 ha. strandenge ved
Bønvig på halvøens vestlige del, men stadig på nordsiden.
Endelig findes der på sydsiden et betydeligt område af strandenge,
over 100 ha., ud mod Avnø fjord. Her kaldes dette område Svinø syd
strand.
Jordbunden er i disse enge helt overvejende sand. På halvøens
nordside, som vender ud mod den rolige Dybsø fjord og er beskyttet
af øerne Dybsø og Enø, er der dog nogle steder et ganske svagt islæt
af ler; men på sydsiden er sandet særlig fremtrædende. Her er der
uden for en del af engene en bred strandvold af sand og rullesten,
og uden for volden er der sandstrand med den plantevækst, som er
karakteristisk for sådanne forhold.
I tidens løb er sandet blæst ind over engene fra stranden, og syd
for Svinø by findes der inden for strandvolden en sandmark med tynd
lyngbevoksning. Her er det øverste jordlag flere steder sejt og mor
agtigt, af en helt anden type end på de frodige enge under mere be
skyttede forhold. Lyngen synes her at have bredt sig i de sidste 25 år.
Den østlige del af sydstrandens enge er dog af en anden beskaffen
hed. Her findes der nogle steder rørsumpe uden for strandengene, og
jorden er mere fugtig.
På halvøens nordside ud for Svinø by var der indtil for 15 år siden
et område (Nørrebække) med strandenge, som senere er blevet ind
diget, afvandet og opdyrket. Disse enge var med i den her refererede
undersøgelse, som blev foretaget i årene 1937-39.
Strandeng-arealerne er så lavtliggende, at de er under stadig på
virkning af havvandet, idet dette ved stærk pålandsvind oversvøm
mer engene, og en sådan oversvømmelse kan i efterårs- og vintertiden
vare i uger eller enkelte steder i måneder.
I selve engene hæver terrænet sig kun svagt ind imod land. Nær
mest kysten har man oftest en forholdsvis jævn flade, der dog ofte
brydes af loer, hvori saltvandet efter oversvømmelserne bliver tilbage.
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Fig. l. Kort over undersøgelsesområdet.

Disse loer er »døde«, idet de ikke mere har direkte forbindelse med
havet; men grønsværen er ødelagt af havvandet og måske isen i
strenge vintre, og vegetationen i loerne er udpræget halofiL
Loerne er skarpest markeret i Bønvig-området og mest udvisket på
sydstranden, hvor de antager karakter af smallere eller bredere lav
ninger. Her har engarealet sin største højde ud imod kysten i den
vestlige del. Dette skyldes sandflugt, og terrænet med lyngbevoks
ningen er dannet af flyvesand.
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De højeste partier af strandengene er ellers som regel de inderste;
men da arealerne ofte er ujævne, har man også andre steder end på
sydstranden bugtede, uregelmæssige lavninger, som løber i forskellig
retning indefter og vel oprindelig har været loer, der har stået i for
bindelse med havet.
I floralisten er der skelnet imellem »lave, fugtige strandenge« og
»højere strandenge«; men disse benævnelser repræsenterer ikke altid
regelmæssige bælter fra kysten indefter mod det gamle land. B egre
bet »bakke og lynghede« dækker hovedsagelig sandbakken Stejle
banke og lyngterrænet ved Svinø sydstrand.
Myretuer er et karakteristisk træk i strandengenes fysiognomi. De
er særlig talrige på Svinø sydstrand, og herfra stammer listen side 97
over karakteristiske plantearter fra disse mærkelige dannelser. Tuerne
er i hvert fald foroven fri for de langvarige oversvømmelser af salt
vand, og jorden har også et mere sandet præg og en mere porøs struk
tur end jorden i den jævne strandeng udenom. Dette gør tuernes jord
varmere end den omgivende jord og præger også deres plantevækst,
som det er påpeget bl. a. af Warming (1906).
Ofte findes i randen af tuerne et par planter som Festuca arundi
nacea og Onan-is sp'inosa, som vrages af de græssende kreaturer, og
disse arter kan måske være medvirkende til tuernes dannelse fra før
ste færd, mens engene som helhed er udsat for langvarige oversvøm
melser.
Nogle analyser har vist følgende om reaktionen samt indholdet af
fosfat og ombytteligt kalium i jorden på de undersøgte arealer. Jord
prøverne er udtaget til 20 cm dybde.
Annel-eng
Reaktionstal (pH)
Variation
Fosforsyretal (Ft)
Variation
Kaliumtal (TK)
Variation

5,6
5,4-5,8
6,0
4,8-7,2
29,8
24,6-35,0

Harril-eng Svingel-eng
6,5
6,6
5,9-7,1
6,2--6,9
3,9
3,2
2,1-6,3
0,8-4,9
12,2
36,0
8,4-16,0
31,5-41,1

Lyngterræn
4,8
4,5-5,1
1,8
1,4-2,2
3,9
3,3-4,5

Man bemærker især, at den lyngklædte sandjord er stærkt sur og
desuden meget næringsfattig, mens strandengene har en for plante
væksten gunstigere reaktion og er meget rige på kalium. De er dog
fattige på fosfat bortset fra annel-engene, som er stærkest påvirket
af havvand og opskyl.
I strandengenes forskellige plantesamfund er der udført analyser af
plantebestanden efter C. Raunkjærs formationsstatistiske metode
(1916), hvorved der i karakteristiske samlag er noteret, hvilke arter
der er forekommet på 25 prøveflader a 0,1 m2 på hver lokalitet. Tal
lene er opgivet som frekvensprocenter, der er udtryk for plantedæk
kets sammensætning og de enkelte arters spredning inden for et ens
artet samfund.
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Plantevæksten
l. Rørsumpene

Den bevoksning af tagrør, kogleaks m. fl., som mange steder danner
et bælte uden om strandengene og beskytter dem mod havet, står på
sandbund, men i Dybsø fjord kan sandet have et islæt af sort dynd,
og ved tørlægning kan bunden have et grønt skær af alger; men van
det imellem de høje rørsump-planter er oftest klart og rent.
De dominerende plantearter er Seirpus m.arUintus og Phragm.ites
contmtmis, men der findes også nogle steder mindre bevoksninger af
Seirpus tabernaemontani, og spredt i dette samfund ses der et stort
antal andre arter, som det fremgår af floralisten.
Indad mod land, hvor rørbæltet møder strandengen, blander de to
samfund sig uregelmæssigt, og på opskyl omkring de grove planter
inderst inde kan der findes et selskab af therofyter som Atriplex-arter,
Galeapsis tetrah:it, Galiunt aparine o. fl., der må betragtes som tilfæl
dige gæster her.
Foruden de 3 dominerende arter må følgende nævnes som temme
lig talrigt forekommendt';) i rørsumpene:
Agropyron. repens
Agrostis stolon.ifera
Angelica silvestris
Apitun graveo/ens
Aster tripoUum
Atriplex hastata
- littorale
Festuco anmdinacea
Galeapsis tetrahit
Galium palustre
- u liginosum
Glaux maritima

Heleocharis palustris
- tmiglu.mis
Hydrocotyle vulgaris
Juncus articulattts
- germ·di
- m aritimus
Lycopus eu.wpaeus
Oenanthe lachenalii.
PuccinelUa maritima
Samolus valerandi.
Triglochin mariti:nwm

Af floralistens 82 arter i rørsumpene er 58,6 °/o hemikryptofyter,
mens 12,2 °/o er geofyter og 13,4 Ofo hydro- og helofyter. Der findes
l fanerofyt (Solanum dulcamara), og 14,6 °/o af arterne er therofyter.
2. Lave, fugtige strandenge (annel- og harril-enge)

De laveste dele af engene grænser på nogle lokaliteter til kystens
rØI·sumpe, andre steder når de helt ud til det åbne vand, og endelig
kan de danne uregelmæssige lavninger længere inde, hvor de har
karakter af gamle loer, som er bevokset med engenes almindelige
vegetation.
Hvor bunden stiger svagt, men jævnt indefter fra stranden, har
man yderst et smalt, blågrønt Puccinellia-bælte (annel-engen), hvori
de vigtigste arter er Puccinellia maritim.a, Agrostis stolonifera, Aster
t1"ipolium, Glaux 11wriUma, Plantago m a:ritima og Triglochin mari
Umum.

Dette selskab ses i tabel l, lokaliteterne l-2. Det findes også, hvor
kreaturer har foranlediget, at jorden er blevet optrådt og tuet uden
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Fig. 2. Dybsø fjord, rørsump og eng ved foden af Stejlebanke.

om nogle af de ikke tilgroede loer, fordi bunden er fugtig og dyndet,
og her er der ofte en særlig stærk indblanding af Agrostis stolonifera.
I de mindre dybe loer, hvor bunden er dækket af plantevækst, vok
ser de nævnte arter også sammen med andre som Alopecu:rus geni
culatus og Potentilla anserina.
I de dybere, skarpt afsatte loer er bunden for største delen nøgen
eller dækket af alger i form af hindeagtige belægninger fra over
svømmelserne, og den højere plantevækst er her præget af Atriplex
arter, SaUcorn:ia, Suaeda maritima, Iuncus m arithnus og Seirpus m a
ritimus, mens randene dækkes af PucC'inellia sammen med Agrost·is
stolonifem., Aster, Spergularis marginata, Triglochin m arithnu:1 n og
flere andre.
På sydstrandens vestlige del, hvor loerne kun er bugtede lavninger
med sandbund, er de bevokset med Iuncus gerardi, Limon:iwn vul
gare, Plantago m.a:ri#ma o. fl. Her mangler såvel rørsumpen som
annel-engen ude ved kysten, hvor terrænet er højest, men begge fin
des længere mod øst, hvor engene minder om de tilsvarende ved
Dybsø fjord.
Inden for annel-engen findes normalt et Iuncus gem rdi-bælte (har
ril-engen), hvis vigtigste komponenter ses af tabel l, lokaliteterne 3-8.
De dominerende arter er Iuncus geranl-i sammen med Agrostis sto
:

,

lonifem, Festu.ca rubra, Glaux maritim.a, Plantago mari#ma, Triglo
chin maritimum og Lhnon-ium vu.lgare. Desuden optræder Armeria
m a.rit-im a pletvis ret talrigt.

Den ellers ret jævne overflade brydes mange steder af loerne, og
ofte ligger der på engene bræmmer eller bunker af tang og andet
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opskyl efter vinterens storme, ligesom loerne kan være halvt fyldte
af rådnende tang.
Tabel l angiver plantedækkets sammensætning på 8 lokaliteter
inden for de lave, fugtige strandenge. Nr. 1-2 er annel-enge og nr.
3-8 er harril-enge. Om disse lokaliteter kan oplyses følgende:
Nr. 1 : Vejlebro 21. 7. 1938. Nær stranden, men beskyttet af rørsump.
Nr. 2 : Bønvig 23. 7 . 1938. Meget fugtig eng nær stranden, men beskyttet a f rørsump.
Nr. 3 : Vejlebro 2 1 . 7 . 1938. 5 m inden for lokalitet l.
Nr. 4 : Bønvig 23. 7. 1938. 5 m inden for lokalitet 2.
Nr. 5 : Bønvig 23. 7 . 1938. 20 m inden for rørsumpen.
Nr. 6 : Svinø nordstrand 7 . 8. 1938. Det senere opdyrkede område. Fugtig sandjord.
Nr. 7 : Svinø sydstrand 31. 7. 1938. Fugtig sandjord.
Nr. 8 : Svinø sydstrand 24. 7. 1938. Tør sandjord med sej grønsvær.
Tabel

l.

Lave, fugtige strandenge

Frekvensprocenter

Livsform

Lokalitet nr.
2

PuccineWa maritima.
ltmcus germ·di
Agrost.is stolanifem
Festuca 1'llhra
Glaux mari.ti.ma.
Plantago maritima
Triglochin maritimum
Aster tripolir.tm
Anneria maritima
Lim.onium uulgare

H
G
H
H
H
H
H
H
H
H

Atri.plex sp.
Bupleumm tenuissi:m um
Carex distans
Chenopodiu.m sp.
Cochlearia angUca
Leontodon au.tunmalis
Obione pedunculata.
P·uccinellia elistans
Salicom:ia herbacea coll.
Sci.rpus nrfus
Spergularia. marginata
Suaeda. maritima.

Th
Th
H
Th
Th
H
Th
H
Th
G
H
Th

100
8
8
88
56
28
92

�

4

6

100
4
96

20
100 100
100 100
12 100
12 100 88
64 100 100
36 28
92
76 40 24
16

8

4
100 100 100 100
92 100 60 96
64 100
4
88
44
100
96
4
24
100
4
100 56 24
16
8
4
8
4 100 36
100 76
52
4
16

4
4
40

28

12

12

4

36

4
12

24

28

48
28

8

Iblandt livsformerne i den fugtige strandeng er hemikryptofyterne
helt dominerende (60-89 °/o af arterne) . Der forekommer kun et par
geofyter, nemlig Juncus gerærdi og Seirpus rufus, og kun på de særlig
fugtige lokaliteter nr. 6 og 7 findes der enkelte therofyter.
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Fig. 3. Rørsumpe og holme ved Ring Vejlebro.

Planterne vokser her i en jord, hvori grundvandet i forskellig grad
er saltholdigt, og de fleste af engenes dominanter er halofile.
Efter Johs. Iversen (1936) kan de vigtigste af arterne i tabel 1 ind
deles i en række klasser efter deres forhold til natriumklorid i grund
vandet.
U dp r æ g e t h a l o f i l e ( e u h a l o b e ) a r t e r : Limonium vulgare,
Puccinellia m.aritima, Salicornia herbacea, Spergularia marginata og
Sttaeda maritima.

M i n d r e h a l o f i l e (m e s o h a l o b e o g m e s o - e u h a l o b e) : Aster
t1·ipoliu:m., Cochlearia anglica, Glaux maritima, Juncus gerardi, Plan
tago maritima, Puccinellia dista.ns og Sdrpus rufus.
S v a g t h a l o f i l e e l l e r i n d i f f e r e n t e (o l i g o h a l o b e) : Agrostis
stolonifera., Anneria maritima, Cmex distans, Festuca rubra., Triglo
chin maritimtnn og Leontodon a.utunuw.lis.
Ved Ring strand findes et område imellem Stejlebanke og kysten,
hvor vegetationen helt overvejende er præget af ferskvand, idet der
ved bakkens fod er et sumpet bælte med væld, der skyldes trykvand
fra det bagved liggende højere parti. Plantevæksten består her især af
eng- og moseplanter, som det ses af nedenstående tabel 2. De udpræ
get halofile arter mangler her.
Lokalitet nr. 9 er en særlig fugtig lavning 15 m inden for rørsum
pen, og nr. 10 er den højere, men dog ret fugtige eng ca. 25 m bag
nr. 9. Analyserne er udført 5/6 1939.
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Tabel 2. Ferskvandseng

Livsform

Frekvensprocenter
Lokalitet nr.
9
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Heleocharis ttniglu.mis
Agrostis stolonifera
Anthoxanthu.m odoratu.m
Festuca 1'llhra
Lotus u Nginosus
Ranunctdus acer
Ca.rex panicea

G
H
H
H
H
H
G

Alopecu.rus geniettiatus
Bellis perennis
Cardamine pratensis
Ca.rex dioeca.
echi.nata.
flacca.
goodenoughii.
hirta
h ostiana
leporina
Equisetu.m aruense
Eriophorum angustifoUum
Galitnn pal·ustm
ttUginostnn
Glaux maritima
Holcus lanatus
H ydrocotyle uulgaris
Juncus conglomeratus
Lotus com iculatus
Lu.z1tla. campestris
Mentha. aquatica
Menyanthes trifoliata
Orchis ·i.ncamata.
Phragm:ites connnunis
Plantago lanceolata.
Poa. pratensis
tri.uialis
Polygonu m amphibium
Potentilla anserina.
e re eta
Pnm ella. rmlgaris
Rumex acetosa
Sueeisa pratensis
Trifolimn pratense
repens
Triglochin marWnwm
Valeriana dioeca.
Vicia. h irsuta

H
H
H
G
H
G
G
G
H
H
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HH
G
HH
H
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Th

100
96
36

18

40

16
8
8
8

16
12
4
8

16
48

lO

4
4
92
84
84
80
80
8
8
28
4
4
72
32
32
4
12
20
32
52
8
16
4
16
4
20
28
8
4
4
60
28
16
40
20
24
4

Fig. 4. Dybe, vandfyldte loer ved Bønvig.

Hemikryptofyterne udgør 67 °/o af arterne her, og bortset fra et par
sumpplanter (Ph:ragmites og Menyanthes) og en therofyt (Vicia hir
suta) er de øvrige geofyter.
3. Højere strandenge (svingel-enge)

Den højeste del af strandengene, som kun oversvømmes kortvarigt
ved stærke storme, og hvis oversvømmelser derfor er kortvarige, har
en plantevækst, som kun er svagt præget af saltvand. Bunden er ofte
stærkt tuet som følge af ujævn afgræsning og de tidligere omtalte
myretuer, hvis plantevækst ofte er noget afvigende fra omgivelsernes.
Floraen på disse enge er meget artsrig. Den dominerende art er
Festuca rubra, men ofte forekommer Agmstis stolanifem også meget
talrigt her.
Af andre karakteristiske arter kan nævnes: Achillea millefoUwm,
AgrosUs tenuis, Anthoxanthum odorattt:m, Armeria, Bellis, B riza, Cen
taurea jacea, F estuca anmdinacea, H olcus lanatus, June u s gerardi,
Leontodon auttt:n tnalis, Lotu.s tenuis, Onanis spinosa, Plantago m ar·i 
thna, Poa pratensis, Ranunculus acer, Rumex acetosa, Taraxacum.
spp. , Trifolium fragiferwm og T. repens.

Der er ofte i floristisk henseende jævne overgange fra svingel-en
gens artsrige græsmark til den tilsvarende på den diluviale bund læn
gere inde i landet, hvor der findes lave skrænter ud imod strand
engene.
På 4 lokaliteter er der udført analyse af plantebestanden, og resul
taterne er anført i tabel 3 .
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Om lokaliteterne nr. 1 1-14 kan oplyses følgende :
Nr. 1 1 :
Nr. 12:
Nr. 13:
Nr. 14:

Bønvig 23/7 1938. 15 m inden for lokalitet nr. 2 (tabel l).
Bønvig 7/8 1938. 10 m inden for lokalitet nr. 5 (tabel l).
Svinø nordstrand 7/8 1938. Sandjord med indlejrede lerlag.
Svinø sydstrand 24/7 1938. Ret tør sandjord med flade, brede loer.
Tabel 3. Højere strandenge

Frekvensprocenter

Livsform

Festuca rubra
Agrostis stolonifera
Juncus ger(ll·di
Plantago maritima

H
H
G
H

Ach illea m illefolium
Agropyron repens
Agrostis tenuis
Armeria maritima
Bromus m ollis
Bttplettru·m tenrl'issimwn
Carex elistans

H
G
H
H
Th
Th
H
H
Th
Ch
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HH
H
G
H
H
Ch
H
H
H
H
H
H

-

sp.

Centaureum v ulgare
Cerastilnn vulgare
Cirsitnn vulgare
Daucus carota
Festuco anmdinacea
Glar1x maritima
Holerts lanatus
Hordeum nodosu m
Inula britannica
Leontodon autumnalis
Limonium vulgare
Lotus tenu.is
Phragmites conl:lmtnis
Plantago coronopus
Poa pratensis
Potentilla anserina
R(//w nculus acer
Sagina procum.bens
SiegU.ngia decumbens
Tamxacmn spp.
Trifoliu.m fragiferum
pratense
repens
Triglochin mari.timum.

Lokalitet nr.
ll

12

13

11

100
88
20
100

100
96
20
88

100
100
4

100
96
84
100

8
12
4

8
4

4
4
8

4
32
4
36

64

8
60
4
52
32

12
24

4

72
8

48

24

56

20

60

4
4

4
20

32
52

4
24
72
32
8
8
4
72
4
48

48
36

16
16
16
24
8
4
4

36

Hemikryptofyterne er også stærkt dominerende i svingel-engene
(73-86 Ofo af arterne) . Af geofyter findes kun Juncus gerardi, Agro
pyron repens og Poa pratensis, af chamæfyter Cerastium vulgare og
96

Sagina procumbens, og endelig er der 3 therofyter,
mollis, Buplew'Win og Centaureum vulgare.

nemlig

Bmmus

Myretuerne forekommer især i svingel-engen. Deres plantevækst
afviger ofte lidt fra omgivelsernes, som det tidligere er omtalt, og her
skal meddeles en lille liste over arter, som særlig hyppigt træffes på
tuerne eller i randen af disse. De først nævnte 9 er de mest frem
trædende.
Achillea millefolium
Anneria maritima
Bupleu.rum ten.uissi:mum
Festuco aru.ndinacea
- mbra
Inula britann.ica
Leontodon. autumtwlis
Onanis spinosa
Plantago coronopus
Agropyron repens
Agrostis canina
- temlis
Antlwxanthttm odoratum
Atriplex sp.
Bri.za media
Call1ma vulgaris
Campanttia rotttndifolia
Chenopodi.um sp.
Cen.taurea jacea
Cerastium. vulgare

Cerastiu.m semidecandrum
Cochlearia sp.
Festuco ovina
Gali.mn oerum
Holcus lanatus
Lotus corn iculatus
- temt.is
Nardus stricta
Pi.mpi.nella saxifraga
Plantago maritima
Potentilla anserina
- mptans
Rall!m culus acer
Sagina mariti.ma
Sedtt.m acre
Siegli.ngia deelunbens
Sueeisa pratensis
Trifoliu:m fragiferum
- pratense
V icia cracca
Viola canina

Af disse arter er 77 °/o hemikryptofyter, 2 °/o geofyter, 7 °/o chamæ
fyter og 14 Ofo therofyter.
4. Hedearealer i tilslutning til strandengene

På to områder, nemlig Stejlebanke ved Ring Strand og flyvesands
terrænet på Svinø sydstrand, findes der lyngklædte arealer.
På Stejlebanke har lyngen været vigende, siden undersøgelsen blev
foretaget for 25 år siden, mens den på Svinø har bredt sig lidt.
Plantevæksten er de to steder præget af lyngen og en række andre
hede- og sandjordsplanter, og det er disse områder, der i floralisten
er betegnet som »bakke og lynghede«, idet den overvejende græs
klædte skråning af Stejlebanke imod engen også er medtaget.
I tabel 4 er lokaliteterne nr. 15-16 fra lyngterrænet oven på Stejle
banke og nr. 17-18 fra heden på Svinø. De to områder er undersøgt
21/7 og 24/7 1938.
Calluna er dominerende på disse lokaliteter, og i øvrigt er der
grund til at fremhæve Anthoxanthu:m odoratum., Agmstis canina.,
Festuca ovina, Nmpin ella sa.xifmga. og Thymus serpyllum på bakken.
I Svinø-området er følgende fremtrædende: Ca.rex a.renar·ia, De
scha.mpsia flexuosa, Hiemcium umbellatum, PotenUlla erecta og
Sieglingia decu.mbens.
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Fig. 5. lvlyretuer på Svinø syclstrancl.

Floraliste
I den efterfølgende liste er optaget de arter, som er iagttaget i det
undersøgte område. Kolonnerne 1-4 angiver de forskellige typer af
plantesamfund, idet l er røsumpene, 2 de lave, fugtige enge, 3 de
højere enge og 4 Stejlebanke og lyngterrænet på Svinø sydstrand.
Karaktererne for arternes forekomst har følgende betydning:
l
meget sjælden, 2
sjælden, 3
hist og her, 4
temmelig
almindelig, 5
almindelig, 6
meget almindelig.
Nomenklaturen og livsform-symbolerne er efter Raunkjær (1950).
=

=

=

=

=

=

Livsform

Karakter for hyppighed
Rorsump

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Agropyron repens
Agrostis callilla
stolonifera
telluis
Aira caryophyllea
praecox
Allium. olerace11m
scorodoprasum.

l

Strandenge
lavere
2

H

H

G
H
H
H
Th
Th
G
G

6
5

l

�

Bakke
og ede

5

6

3
3
5
5

4

l

4
4

hojere
3

l

2

4
3
3
3
3
99

Livsform
Alopecu.rus geniettiatus
Anchusa officinalis
Angel·ica silvestris
Anthoxanthu.m odoratum
Anthyllis vulneraria
Aphanes arvensis
Apiwn gravealens
Arabis hirsuta
Arenaria serpyllifoUa
Anneria mari.tima.
Artenrisia campestris
maritima.
Aster tri.poli u.m
At·riple�· hastata
littora le
Ave1w. elatior
pratensis
pubescens
Baldingem anmdinacea
Batrachiwn fluitans
sceleratmn
Bellis perennis
Bentia angust·ifolia
B idens tripartita
Botrychium lu.naria
B rassica nigra
Briza. media
Bromus m ollis
Bupleu.nnn tenuissim um
Gakile m aritima.
Calamintha. acinos
Calluna mtlga.ris
Galt/w palustris
Campanula mt·undifolia
Cardmnine p ratensis
Cm·ex arenaria
caryoph yllea.
demissa.
dioica
distans
distic/w
echinata
extenso
flacca
goodenoughii
hirta
lwstiana
lepidocarpa
leporina
otrubae
panicea
paniculata.
pulicaris
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H
H
H
H
H
Th
H
H
Th
H
H
Ch
H
Th
Th
H
H
H
HH
HH
Th
H
HH
Th
G
Th
H
Th
Th
Th
Th
Ch
H
H
H
G
G
H
G
H
HH
H
H
G
G
G
H
H
H
H
G
H
H

Karakter for hyppighed
Rørsump

St randenge
lavere

højere

4
4

2
3

4
4
4

3

2

3
5
3
3

2
2
3
3
2
3

l
3

4
4

3
3

3
3
4
5
3

2

4
6

3

4
3
3
3
6
3
2

2

Bakke
og hede

3
5

4
5

l

5

4
4
4
2
3
5
4

3
4

3
4
4

5

3

4
4
3

l
l
3
4
l
6

3
3

4

5

5
4

3
3
3
3
4

Livsform
Catabrosa aquatica
Cen.tau:rea. jacea
scabiosa
Centaudum pulchellum
iJulgare
Cerasti.u.m semidecandrum
vulgare
Chenopodium albu.m.
Chrysanthem.um leucanthenwm
Cirsiu.m acaule
arvense
- palustre
vulgare
Cochlearia anglica
- danica
- officinalis
ConiJolvulus ariJensis
- sepit1m
Corynephorus eanescens
Cmpis biennis
- cupillaris
tectormn
Cynoglossmn offici.nale
Cynosu.rus cristatus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Descham.psia caespitosa
- flexuosa
Diantlws deltaides
- superbus
Echiu.m iJulgare
Epilobi.um. hi.rsutum
- pamiflorum
E q 'lliset.um. ariJense
E riophonnn angustifoli.um.
E rodium cicutarium
Krophi/a vema
E uphrasia breiJipila
- curta
- tem1is
Festuca an111dinacea
- elatior
oiJina
ru bra
Filago m:inima
Filipendu/a ulmaria
- vulgaris
Fmgaria vi1·idis
Galeapsis tetrahit
Galium. aparine
- palt1stre
- u liginosum
IJerum

H
H
H
Th
Th
Th
Ch
Th
H
H
G
H
H
Th
Th
Th
H
H
H
H
Th
Th
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
G
G
Th
Th
Th
Th
Th
H
H
H
H
Th
H
H
H
Th
Th
H
H
H

Karakter for hyppighed
Rorsump

Strandenge
lavere

3
4
4
3
2

3
2

2
2
2
4
3
2

hujcrc

5

3
5

3

4

2

4
4
4
3

3
2

3
5

2
3

l
3
4
4
2
3
3

5
3
3
2
4
3
6

l

5
4
4
5
3

2
4
3
4
4

3

2
2

2

4

Bakke
og hede

2
2
2

l
l
l
3

l

3
3

4

4
3
2

5
4
2
5
3

5
1 01

Livsform
Geranium mol/e
Geum riuale
Glmtx maritima
Glyceria flu -itans
Gnaphalium a-renarimn
1-Ieleocharis acicularis
palustris
uniglwnis
1-Ierminimn monorchis
1-Iemiaria globra
1-1 ieraciwn pilosel/a
umbellatwn
1-Iippuris uulgaris
1-Iolcus lanatus
1-1 orde u m. nodosmn
1-Iydrocotyle uulgaris
1-1 yoscyam us niger
1-Iyperiwm maculatum
perforatu m
1-1 ypochoeris mawlata.
radicata
lnula. britannica
Jasione montana
Juncus bufonius
articulatus
conglomeratus
effusrts
gerardi
maritinws
squarrosus
Knorttia aruensis
Lathyrus pratensis
Lemtw nrinor
Leontodon autrmuwlis
Lepidirun latifoliwn
Lepturus filifonnis
Limoniu·m uulgare
Linaria u ulgaris
Lolium perenne
Lotus comiculatus
tellltis
- uliginosus
Luzula campestris
pilosa
Lycl111is flos-cuculi
Lycopus eu.mpaeus
Lysimachia nwnmularia
Lythrum salicaria
Matricaria ·inodora
Medicago lupulina
minima
Melandrium album
Meli/otus altissimus

1 02

Th
H
H
HH
H
HH
G
G
G
H
H
H
HH
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Th
H
H
H
G
G
H
H
H
HH
H
H
Th
H
G
H
H
H
H
H
H
H
HH
Ch
H
H
H
Th
Th
H

Karakter for hyppighed
Rorsump

l

Strandenge
lavere

hojere

4

3
6

4
3

5

2
3
4

3

l
3
4
l

4

l

3

3
4

2
4
4
3
6
4

4
4

3
2

2

4
2

2
2
4

4
3
4

l

Bakke
og hede

3

4

l
3
3

l
6
5

6
4

5

4
5
3

3
4
3
3
6

3

3
5
3
3
3
5

3

5
3
4

5
3
5
2

3
2

3
2
2
2

Livsform
dentatus
M ent/w aquatica
Menyanthes frifoliata
Malinia coerulea
M yosotis caespi.tosa.
hispie/a
palustris
st·ricta
Myosu·rus min i.mus
Nardus stricta
Nasturtium un iseriatum.
Nepeta hederacea
Nymplwea alba
Obione pedunculata
Odontites litaralis
seroti.1w
Oenanthe lachenalii
Onanis repens
spinosa
Orcl1is incamata
majalis
morio
Om ithopus perpusill·us
Papaver argemane
Pastinaca satiua
Pedicularis palustris
Phleu·m nodoswn
praten se
Phragmites commu.nis
Pim.pinella. saxi.f-raga.
Pinguicula uulgaris
Plantago coronopus
lanceolata.
major
nwri.tima.
media
Poa annua
angustifoUa.
com.pressa
pratensis
triuialis
Polygala. vulgare
Polygonwn am.phibium
conuolvultts
l1eterophyllu.m
Potentilla anserina.
argentea
erecta
palustris
repfans
Primula ueris
P·runella vulga.·ris
Puccinellia. elistans

H
H
HH
H
Th
Th
H
Th
Th
H
HH
H
HH
Th
Th
Th
H
H
H
G
G
G
Th
Th
H
H
H
H
HH
H
H
H
H
H
H
H
Th
G
H
G
H
H
H
Th
Th
H
H
H
HH
H
H
H
H

Karakter for hyppighed
Rorsump

3
3

l

Strandenge
lavere

3

2
5
2
3

3

2

l
2
3
l
3
4
4

3

6

3
2
l

6
3

3

4
4

3

3

l
3

2
5
3

3
3

4

Bakke
og hede

3
3
l

3

5
3
l

3
3

l

l

2
2

l

4

hojere

2
5
3
4
2
5
4
3

3

2
l
3
5
3
3
4
3

3
5
3
4
l
4
3
4
3
3

3
3
4
4
4

1 03

Livs·form
maritima
Pulsatilla pratensis
Rammcul·us acer
bulbosus
- flamm ula
ling u a
polyanthenws
mpens
sardous
Rh:inantlws serotinus
Rumex acetosa
- acetosella
- crispus
Sagina marit-ima
nodosa
- procum bens
Salicomia herbacea coll.
Samolus valerancli.
Saxifraga gra-mdata
Scabiosa colwnbaria
Seirpus marit·imus
- planifolius
- ru fus
- tabemaem ontani.
Scleranth us perennis
Swtellaria galel'iculata
Sedum acre
Senecia iacobaea
vulga·ris
S ieglingia decumbens
S ilene cucubahts
Sol·idago v irga-aurea
Solanum dulcamara
Sonehus a mensis
- aspe r
- paluster
Sarbus aucuparia
Spergularia margi.nata
- ntbra
Stellaria alsine
crassi.folia
- graminea
- ·palttstris
Suaeda maritima
Sueeisa pratensis
Taraxacum spp.
Teesdalia nudicauUs
Thalictrum flovrun
Thymrts pulegiaides
- serpyll-u·m
Tragopogon p ratensis
Trifolium arvense
campestre
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H
H
H
H
H
HH
H
H
H
Th
H
G
H
Th
H
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Th
H
H
H
HH
G
G
HH
H
H
Ch
H
Th
H
H
H
N
G
Th
H
M
H
Th
H
H
H
H
Th
H
H
Th
H
Ch
Ch
H
H
Th

Karakter for hyppighed
Rorsump

3

S trandenge
lavere

6
3

2
2

2
3
4
6
3
3
4

4

3
3
4
3
4

2

hojere

2
2
3
3
3
2

3
3
l
5

4
4

2

5
2

3
4

l
3
l
2

2

4
3
5

3

3

l
3

BakkP
og hede

4
3

3

3

l

6
3
2
3
2
3

l
4
3
2
2
3
3

3
4
5

3

3

4
4
5
4
2
4
4

Livsform
-

Karakter for hyppighed
Rorsump

l

Th
H
H

dubimn
fragiferum
- m edium
- praten se
- ·repens
- striatum
Triglochin maritinwm.
- palustris
Tussilago farfora
Urtica. dioica
Valeriana dioica
- sam bucifolia
Veronica arvensis
- beccabunga
clwmaedrys
- off'icinalis
- triphyl/a
V·icia. cracca.
- h irsut.a.
lathyroides
V·iola. canina
- tricolor
V.iscaria vulgaris
-

H

H
Th
H
H
G
H
H
H
Th
HH
Ch
Ch
Th
H
Th
Th
H
Th
H

S trandenge
lavere

hojcre

4

3
5

4

4
4

6
2

5
2
2

2
4

4

l

l

Bakke
og hede

2
2
3
2
2

3

3

3
2

3
3
2
2
l

3
3

2

5

Antal arter: I alt 298

113

127

82

126

Biologisk spektrum

%
%
%
%
%
%

F
HH
G
H
Ch
Th

1,2
13,4
12,2
58,6
0,0
14,6

0,0
8,7
11,0
60,7
3,1
16,5

0,0
0,9
9,7
72,6
1,8
15,0

0,8
0,0
7,9
61,2
7,1
23,0

Det biologiske spektrum, som afslutter floralisten, viser, at hemi
kryptofyterne dominerer i alle plantesamfundene. I rørsumpen og de
fugtige enge er der også et ret betydeligt indslag af hydra- og helo
fyter, og geofyterne udgør omtrent lO 0/o af alle arterne i samtlige
samfund, mens chamæfyterne kun betyder meget lidt. Der findes en
del therofyter især på sandjorden, hvor bunden ikke er dækket så
stærkt af grønsvær som i engene. Rørsumpens therofyter vokser især
på opskyl, der er havnet omkring de høje, stive planter.
Litteratur
Iversen, Johs., 1936 : Biologische Pflanzentypen als Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. - Mitteil. aus dem Skallinglaboratorium.
Raunkiær, C., 1916 : Om Valensmetoden. - Bot. Tidsskr. 34.
Raunkiær, C., 1950 : Dansk Ekskursion-Flora. 7. Udgave v. K. Wiinstedt.
Warming, Eug., 1906: Dansk Plantevækst. l. Strandvegetationen.
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C. L Nielsen
19. juni 1883 - 29. marts 1963

Den 29. marts 1963 døde gartner C. L. Nielsen, Sorø, uden forudgående syg
dom. Han ville den 19. juni være fyldt 80 år.
Gartner Nielsen var »Lepidopterologisk Forening<<S store, gamle mand og hørte
til foreningens ældste medlemmer. Hans kendte skikkelse vil blive husket og
savnet langt ud i fremtiden.
Født i Løng ved Sorø og uddannet som handelsgartner havde han gennem
årene flere gartnerier, bl. a. i København, inden han i 1926 slog sig ned på sin
hjemstavn, hvor han med årene oparbejdede en ret betydelig virksomhed inden
for sit felt.
Mere end 60 års samlerglæde er endt. Han nåede at opstille to store sommer
fuglesamlinger, idet han i 1927 afhændede sin første samling. Den nuværende
omfatter 1 18 kasser storsommerfugle af alle grupperne samt ca. 50 kasser udeluk
kende dagsommerfugle, opstillet efter varieteter - et imponerende og meget smukt
udført arbejde, som han udelukkende skabte inden for de sidste 6-8 år.
Nielsen havde en egen evne til at inspirere sine medsamlere - på ture med
dårligt udbytte var han optimisten til det sidste. Ikke så få er de samlere, der
gennem et næsten uendeligt åremål har besøgt det meget gæstfrie hjem, hvor der
altid var tid til at vise frem af samlingerne. Der var hyggeligt oppe på sommer
fugleværelset l
Ud over en liste: >>Sommerfugle fra Midtsjælland<< i medlemsbladet »Lepidop
tera<< 1950 har C. L. Nielsen ikke publiceret nogen af sine fund. Dette dog langt
fra for at hemmeligholde fundene, men Nielsen var først og fremmest samleren
og naturvennen, og tiden skulle først og fremmest forbeholdes fangst og præpa
ration - og så var han beskedenheden selv.
Han vil blive husket og savnet som det stilfærdige og inspirerende menneske,
Gregers Jørgensen.
han var.
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1962
Meddelelser fra de lepidopterologiske foreninger i Danmark
Af S v. Kaaber
(Holme 1\Iøllevej 35, Viby J.)

og Ib Norgaard
( Lyngbygårdsvej 87, Kgs. Lyngby)
\Vith an Euglish Snmmnry

Den følgende liste slutter sig ved sit indhold nøje til den tidligere, der publi
ceredes i »Flora og Fauna« 68 : 1962: 180-184. Hvad angår gruppeinddeling og
øvrige fælles træk henviser vi derfor til dens indledning.
Om året 1962 kan siges, at samlerarbejdet ikke begunstigedes af de rent vejr
mæssige forhold. Undtagelsesvis noteredes der allerede nyklækkede dyr tidligt på
året, således l stk. Xanthorhoe fluctuata L. ved Haderslev den 19. januar (Hans
Lind), men først fra midt i februar begyndte forårsmålerne rigtigt at vise sig.
Klækningerne hæmmedes dog i hele forårssæsonen af køligt vejr med mange
frostnætter. Arterne i maj var dog tildels fremme til sædvanlig tid, men køligt og
regnfuldt vejr her og gennem hele sommeren medførte kraftige forskydninger
både i antal og fremkomsttid for hele sommerfaunaen. Karakteristisk for efterårs
perioden er derfor notater om sene fund, der ikke bør tydes som partielle 2. gene
rationsforekomsteL Således omtales 2 stk. Eu.proctis similis Fuessl. og l stk.
Lithasia deplana L. ved Hyrup i Sønderjylland den 2/10 1962 af Ole Rich. For de
notoriske immigranters vedkommende udeblev næsten alle arter; kun Vanessa
cardui L. og Plusia gamma L. havde en indflyvning, der satte et indfødt kuld i
eftersommeren. De få sjældnere strejferes forekomst omtales i den specielle del
som gruppe D.
Når listen alligevel medtager næsten lige så mange arter som sin forgænger,
skyldes det udelukkende de mange ivrige, tildels unge samlere, der har været i
stand til at afse megen tid på denne side af sagen. Desværre er der stadig en
overvejende tendens til hellere at opsøge arterne på de gammelkendte lokaliteter
end selv at søge dem på nye; men såfremt de følgende angivelser kan anspore
flere end hidtil til også at samle >>faunistish, vil et vigtigt formål med disse
publikationer være tilgodeset.
Rhopalocera
Coenonym.pha arcania L. (B) : J y l l. : ny lokalitet: Gaarsdal Krat v. Viborg,
talrig (Sv. Kaaber). Arten er tilsyneladende forsvundet fra sine sydjyske lokaliteter
(Grimstrup Krat og Nørholm v. Varde) og findes nu vist kun i egekrattene om
kring Viborg.
Apatma iris L. (C) : J y l !. : Haderslev, l larve 30/5-62, kl. l o (Hans Lind).
E uphydryas aurinia Rott. (B) : J y l !. : Løgstør (G. Dam Jeppesen).
Fabriciana niobe L. (A) : S j æ l !. : Holmegaards Mose, l o var. eris lvleig.
17/7-62 (U. Terndrup).
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Vanessa. cardui L. (D) : Havde kraftig indflyvning i juni; de første sås v.
Haderslev 15/6-62 (H. Lind). Det indfødte kuld i aug.-sept. optrådte enkeltvist,
men er noteret fra hele landet.
Cu.pido minimus Fuessl. (A) : J y l i. : Haderslev 3/6-62 (H. Lind).

Sphinges etc.
lviimas tiliae L. (C) : F y n : Nørre Søby l <j? 24/6-1959 (H. Henriksen). Første
sikre fynske fund, der må ses i relation til artens ekspansion i Sydjylland. S j æ l i. :
Vemmetofte 1962 (R. Torp). Viskinge l <3 5/7-62 (C. Muller).
Cerum bicuspis Bkh. (B) : S j æ l !. : Asserbo 3 stk. 6-12/7-62 (fl. samlere).
B o r n h. : Sandkaas l <3 1 9/7-62 (H. K. Jensen).
Gltl.ph isia. crenata. Esp. (B) : F a l s t e r : Bøtø 2 <3 <3 12/7-62 (G. Jørgensen),
7 <3 <3 20/7-62 (Niels Madsen).
Hopl-itis m ilhauseri. F. (B) : F a I s t e r : B ø tø 10/7-62 (H. K. Jensen).
Lophopt.eryx cucul/a. Esp. (A, C) : J y l l. : genfundet v. Haderslev : Damende
l <3 12/7-62 (0. Rich), l <3 23/7-62 (H. Lind). Haderslev l <3 3/9-62 (0. Rich).
Pali.mpsestis fluctuosa. Hh. (A) : S a m s ø : Mårup (K. G. Nielsen).
Dasychi.ra. a b ietis Schiff. (A, C) : B o r n h . : Dueodde l <3 3/8-62 (J. Chr. Jensen),
Ølene 12 <3 <3 13/7-21/8-62 (fl. samlere). S j æ l !. : Hillerød l <3 aug. 62 (Skat
Hoffmeyer).
E uproctis chrysorrhoea. L. (B) : F a l s t e r : Mellemskoven (0. Rich).
Gastropacha. q uercifolia. L. (A) : L o I l. : Engestofte 2 <3 <3 1962 (meldt af Niels
Madsen).
Philea. irrorella Cl. (A) : S j æ l !. : Stenstrup v. Hornbæk, i antal (J. & R. Jacob
sen).
Coscin.ia. cribraria. L. (A) : J y l l. : Helherskov v. Als Odde l <3 , 2 <j?<j? 12/8-62
(P. Jørgensen, A. Rasmussen).
Spilosama m en tlrastri Esp. : B o r n h . : l stk. var. godcn·ti. Ob th. Boderne 30/6-62
(H. Hendriksen).
H yphoraia. auUca. L. (A) : J y l i . : Hanstedreservatet 35 larver 18-23/4-62, kl. lO
<3 <3 & 10 <j? <j? (H. & V. Lind).
Sphecia. crabron iformis Lew. (A) : S j æ l !. : Vangede 3 larver juni 62, kl. l <3
25/8-62 (Pr. Bjørn). Døde larver og pupper er omtalt fra følgende steder: Konge
lunelen 1962 (0. Karsholt), København 1962, hvor den optrådte som skadedyr i
piletræer i Sydhavnen (iflg. Statens Skadedyrslaboratorium, omtalt af P. L. Holst).
Sesia. scol-iaefonnis Bkh. (A) : S j æ l i. : Holmegaards Mose, kl. ex l. et p. (M.
Fibiger & N. Madsen).
Ses ia sphecifonnis Gern. (A) : S j æ l i. : Lyngby lviose og Farum Mose, i antal
som puppe (N. Madsen m. fl. sml.).
Sesia. fonnicaefonnis Esp. (A) : J y l i. : Ilskov v. Herning ex p. (N. Madsen),
Thorsager kl. ex p. og 8 imagines (G. Pallesen).
Dipsosphecia ichneumon i.fonnis F. (A) : S j æ I l . : Ganløse fl. pupper 1962 (N.
Madsen).
Pachytelia u illasel/a O. (A) : J y I l. : sjældnere end i 1961, ikke mindst i Stens
bæk Pl. (fl. samlere). Nye lokaliteter: Abkjær (0. Rich), Henne (N. Madsen).
Plwlacropteryx graslinella Bdv. (A) : J y I l. : den danske stamme er toårig og
synes kun at klække i lige år. Optrådte i antal flere steder i 1962. Stensbæk (H.
Lind, O. Rich), Nørholm (G. Pallesen m. fl.), Isenbjerg v. Gludsted (Sv. Kaaber),
Sejs (P. O. Johannesen).
Epichnopteryx p u/la Esp. (A) : J y I l. : Abkjær lviose l <3 -sæk 25/3-62, kl. 7/4-62
(0. Rich), Stensbæk 2 <j?-sække 18/5-62 (K. Larsen), ca. 20 <3 <3 fra 25/5-3/6-62
(I. Norgaard, O. Rich m. fl.).
Epichnopteryx reticella. Newm. (A) : J y l l. : Frøslev l <j?-sæk (P. O. Johannesen),
Fiilsø v. Henne 2 <3 <3 10/6-62 (N. Madsen), Legind, Mors, 16 larver 18-24/4-62,
kl. 3 <3 o & 13 <j?<j? (Sv. Kaaber).
Bacotia. sepiu.m Spr. (A) : J y I l. : artens udbredelsesområde synes at være bety
deligt. Fundet i 1962 inde i Midtjylland : Højkol v. Rye Sønderskov l larve
24/4-62 (G. Pallesen), Skanderborg l larve 12/4-62 (Sv. Kaaber), Moesgaard v.
1 08

Århus gl. sæk (G. Pallesen), i øvrigt Løvenholm (G. Pallesen), Fjeldskov 2 2-sække
(K. Larsen), Mejlgaard N ederskov 17 sække 1/7-62 (G. Pallesen). S j æ 1 1 . : Broksø,
gl. sække (G. Pallesen), Jungshoved 1961, gl. sække (N. L. Wolff).
Heterogenea asel/a Schiff. (A) : J y l l. : Snaptun (0. Høegh-Guldberg).
Noctuidae
Rhyacia subrosea

(0. Rich).

Stph. (A) : J y l l. : Stensbæk talrig 1962 (0. Rich), Hyrup

Rhyacia simulans Hfn. (B) : Havde - trods enkeltvis forekomst - et udpræget
flyveår i 1962. J y I l. : Kandestederne (K. Larsen), Femmøller (Sv. Kaaber).
S j æ l !. : Viskinge (C. Miiller), Bodal (H. K. Jensen), Ørholm (Pr. Bjørn). F a l s t e r :
Mellemskoven (G. Jørgensen) . B o r n h . : Boderne (G. Pallesen), Ypnasted (J. Chr.
Jensen).
D iorsia sobrina G n. (A) : J y I l. : Helherskov v. Als Odde l stk. 12/8-62 (P.
Lindum).
Ammocon.ia caecimacula F. (C) : J y I l. : Sostrup (K. Lemvigh-Hammer), Ryam
gård (U. Terndrup).
E u.retagrotis agathina Dup. (A, C) : J y I l. : Abkjær Mose l o 13/8-61 (0. Rich),
Esbjerg 4 stk. 1962 (F. Schepler).
Mamestm glau.ca Hb. (A) : S j æ i l. : Ordrup Næs 23/6-62 (H. K. Jensen).
Aplecta advena F. (A) : J y I l. : Haderslev 1962 (H. Lind) - øvrige sydjyske fund:
Kollund 1960 (G. Pallesen), Frøslev 1961 (K. Larsen).
Hyphilare albipuncta F. (D) : L o l l. : Hanemose l stk. 3/10-62 (Kaj Petersen).
Cucullia artemisiae Hfn. (B): B o r n h. : Svaneke 29/7-62 (R. Torp), Boderne
1/8-62 (G. Pallesen).
Brachionyclw nubeculosa Esp. (B) : J y I l . : artens hyppighedsår ligger sædvan
ligvis i lige år. Således også i 1962, hvor arten optrådte talrigt ved Sejs (fl. saml.).
Aporophyla lutulenta liineburgensis Frr. (B) : B o r n h . : Stampen 1962 (J. Chr.
Jensen). M ø n: Ulfshale 1962 (H. Hendriksen).
Xanthia ocellaris Bkh. (A, C) : B o r n h. : Rønne 34 stk. 14/9-10/10-62 (J. Chr.
Jensen & Johs. Jensen). S j æ I l. : København l o 3/10-62 (N. L. Wolff).
Hadena hepatica Hb. (C) : J y I l . : Snaptun 2 stk. 1962 (0. Høegh-Guldberg).
B o r n h. : Svaneke 29/7-62 (G. Pallesen).
Hadena -illyria Frr. (A, C) : J y I l. : Høstemark 2 stk. 1962 (K. Nielsen, Gram
Larsen).
Hydrilla palustris Hb. (A) : J y I l. : Hou skov (Vendsyssel) l stk. 1962 (B. Johan
nesen) .
Calymnia aff'i.nis L. (D) : M ø n : Ulfshale l stk. 31/8-62 (Forum Petersen) .
Sedina b iittneri. Her. (A, C): J y I l. : Haderslev l stk. 20/10-62 (H. Lind).
S j æ I l. : Frederiksdal v. Lyngby ca. 300 stk. mellem l/lO og 24/10-62, dels på
Hg-lys, men især lygtet mellem kl. 20,30 og 22,00 på strå af Carex acuti.fonnis
(Niels Madsen m. fl.).
Arehanara sparganii. Esp. (A) : J y I l. : Starup og Damende (0. Rich, H. Lind),
Dyrby (G. Pallesen).
Nonagria m ariUma Tausch. var. wismariensis Schmidt: J y I l . : Brabrand 20/7-62
(R. Holm). S j æ I l. : Asserbo ll/7-62 (Niels Madsen).
Heliothis scutosa Schiff. (D) : S j æ i l. : Til belysning af artens indflyvning i 1960
kan det tilføjes, at dens larve optrådte talrigt ved Lumsås 13/9-1960; af indsam
lede larver klækkedes 2 stk. 24/4-62 (H. K. Jensen) og 2 stk. aug. 1962 (G. Jørgen
sen), altså efter halvandet og to års puppehvile.
A1wrta cordigera Thbg. (A, B) : S j æ I l. : Buresø i Grib Skov l stk. 9/6-62
(E. Vilsund).
E ustrotia oUva1w Schiff. (A, C) : M ø n: Ulfshale l stk. 5/8-62 (Forum Petersen).
Hapaiatis venustula Hb. (C) : J y l l. : Nr. Saltum (Vendsyssel) l o aug. 1962
(V. Bering leg. et det., Sv. Kaaber verific.).
Plusia b ractea F. : (C?, D) : B o r n h. : Onsbæk l 2 2/7-1961 (Johs. Jensen), Ons
bæk l 2 31/7-62 og l o 5/8-62 (Johs. Jensen), Stampen l o 5/8-62 (G. Pallesen),
Saltuna 2 stk. 4/8 & 5/8-62 (E. Vilsund), Ekkodalen l stk. 7/8-62 (J . Jacobsen).
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Plusia ·interrogationis L. (B) : J y I L: Trenel l <3 2/8-62 (F. Naabye). Givetvis et
indfødt dansk eksemplar.
Toxocampa pastim1m Tr. (A) : J y I L : Glatved (S v. Kaaber).
Zanclognatha tarsicrinalis Knoch. (A) : B o 1· n h. : Slotslyngen l stk. 18/7-62
(H. K. Jensen).
Hypenodes costaestrigaUs Stph. (A) : J y I L : Leg ind, Mors (S v. Kaaber).

Geornetridae
Cosymbia porata L. (C, D) : J y l l. : Henne l stk. 10/6-62 (N. Madsen).
Cosymbia quercimontaria Baste]b. (A) : J y l L: Tversted Pl. (0. Høegh-Guldberg).
Odezia atrata L. (A) : J y l l. : Thy : Vester Vandet og Visby pr. Villersted (H.

Lind), Legincl, Mors (Sv. Kaaber).
Chloroclysta ·miata L. (B, D): J y l l. : Nr. Saltum (Vendsyssel) l <3 medio sept.
62 (V. Bering).
Coenotephria berberata Schiff. (A) : S j æ I l. : Mølleskoven v. Alinelelille l stk.
4/9-62 (Kaj Jensen). 2. danske lokalitet]
Coenotephria sagittata F. (B) : S j æ l l. : Hønsehalsen v. Holbæk, larver i antal
på Tlwlictnnn minus L. 12/8-62 (A. Andersen).
Euphyia cuculata Hfn. (A) : J y 1 1. : Legincl, Mors (S v. Kaaber).
E-uphy-ia wwngulata Hw. (A) : J y l l. : Haderslev (H. Lind), Ebeltoft 3/7 &
11/7-62 (R. Holm).
Perizoma hydmta Tr. (A) : B o r n h . : Vang l stk. 16/6-62 (L Norgaard).
Peri.zoma bifasciata Hw. (A) : J y l l. : Århus, flere Cj?Cj? 17/8-62 siddende på Odon
tites-planter; larven talrig sammesteds sept.-okt. 1962 (Sv. Kaaber), Sejs l Cj?
18/8-62 (K. Larsen), Lysbro v. Silkeborg (P. O. Johannesen).
Venusia cmnbrica Curt. (A) : M ø n : Ulfshale l stk. 20/8-62 (Forum Petersen).
Eupi.thecia subnotata Hb. (B) : J y I L : Grærup Strand (J. Rosschou Jensen).
Ettpithecia egenaria H. S. (B) : M ø n: Ulfshale l <3 23/6-62 (K. Larsen).
Chiasma clathrata L. (B) : M ø n : Røvblege 1/7-62 (H. K. Jensen).
Ennomos autmmwria Wernb. (A) : J y I L : Haderslev (H. Lind). S j æ I L : Viskinge
(C. Miiller).
Boannia rhomboidaria Schiff. (A, C) : J y I L : Henne Strand l <3 25/7-62 (K.
Larsen), Haderslev l <3 20/8-62 (O. Rich). S a m s ø : Mårup (K. G. Nielsen).
Summal' Y

This survey af Danish finels of M acrolepidoptera cluring 1962 concerns mainly
species related to the foliowing four groups :
A : species with inadequately known Danish distribution.
B : species which are ar are becoming rare in Denmark
C: species which are extending their distributional area in Denmark
D : regular and casual immigrants.
The obvious expansion af several species, which has taken place cluring the last
fifteen years, continued 1962 in species as Euretagrotis agathina Dup. in Western
Denmark and Xanthia ocellaris Bkh., Sedina b ii.ttneri Her. and Plusia b ractea F.
in Southern and Eastern Denmark

Anmeldelser
Philip Brown and George Waterston: The Return of the Osprey. 223 s., 8 dob
belte sorttavler, et par kortskitser. Pris: 21 sh. Collins, London 1962.
Det vakte stor opmærksomhed, da Fiskeørnen påny slog sig ned i Skotland,
hvorfra arten forsvandt som ynglefugl i begyndelsen af 1900-tallet. 1955 og 1956
gav yngleforsøgene intet resultat. 1958 var der fast vagt ved reden, men øjen
synlig ikke effektiv nok. Forfatteren (Brown) så en skygge ved reden og slog
alarm, hvorefter skikkelsen forsvandt i hast i nattens mulm, og dens identitet
blev ikke opklaret. Det blev til et par ituslåede æg i skovbunden og 2 malede
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hønseæg, men ingen unger i fiskeørnereclen. Affæren førte til omfattende avis
omtale og stor publicity, og i de følgende 3 år er ca. 70.000 mennesker kommet
til stedet fra nær og fjern, leelet af iøjnefaldende vejviserskilte. Parkeringsplads
og observationspost blev indrettet, og fuglene vænnedes til turismen; de fik unger
på vingerne og har sandsynligvis skaffet gode penge til arbejdets videreførelse.
I ornithologisk henseende er dette afsnit, som er bogens første og har dets titel
som overskrift, svagere end det følgende kapitel, hvor Waterston giver en ud
mærket fremstilling af »The natura! history of the Osprey«; for en stor del
rekapituleres gamle kilder, og nye iagttagelser sammenføres med æsultater fra
andre lande.
Stoffet om Fiskeørnene fylder kun godt 2/3 af bogen, som endvidere indeholeler
2 kapitler om Klyder af henholdsvis Gwen Davies og Ph. Crown, l om Stor
Kobbersneppe af Peter Conder og l om forskellige andre fuglearter, bl. a. Rør
clrum og Rørhøg, samt et forord af R. S. R. Fitter.
B. Løppenthin.
Guy Mountfort: Portrait of a River. The wildlife of the Danube from the Black
Sea to Budapest. Illustratecl by Eric Hosking. Foreword by Peter Scott. 207 s.,
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farvetavle, 28 dobbelte sorttavler, en del vignetter. Pris : 35 sh. Hutchinson,
London 1962.
En smuk bog om 2 forårsrejser til Donau-området 1960 og 1961 ; den første
havde Bulgarien som mål, den anclen Ungarn. I den sidste deltog skattekontrollør
Erik Hansen herfra; men i øvrigt var de to grupper sammensat af britiske orni
thologer og enkelte, henholdsvis bulgarske og ungarske kolleger, som ydede for
skellig værelifuld bistand og selvsagt bl. a. fungerede som tolke. Rejsedeltagerne
fordelte de forskellige opgaver mellem sig og sled i det fra tidlig morgen til sen
aften med iagttagelser, fotografering, lydoptagelser og journalføring; men de
glemte alligevel ikke at hygge sig, når lejlighed gaves. Tekst og billeeler giver
udmærkede indtryk af forholdene, idet forfatteren dog enkelte steder har givet
udtryk for strøtanker, som burde være rettet efter hånclbogopslag. Hærfugle
ungernes ildelugt skyldes således ikke »koglekirtlen«, som er et hjerneafsnit, og
ved en skrivefejl har Middelhavet fået en saltkoncentration, som ligger betydelig
over Det døde Havs. Bogen er en velskrevet rejsebeskrivelse, hvor fugle, land
skaber, mennesker og kulturobjekter, samt gode og mindre gode tildragelser, er
føjet sammen i en fængslende stil; den drejer sig om en gruppe voksne menne
sker, der er rejst ud for at se noget og lære noget, og samticlig med, at de søgte
afveksling fra den hjemlige hverdag, fik de noget bestilt.
B. Løppenthin.
T. H. Savory: De små dyrs verden. 127 sider. 21 illustrationer. Pris kr. 8,50.
Munksgaarcls Forlag. København 1963.
Uneler fællestitlen »Den levende natur<< og med T. W. Langer som reelaktør
har Munksgaarcls Forlag påbegyndt udgivelsen af en serie småbøger med emner
fra naturen. Tre bind er udkommet, og fælles for disse må siges, at papir, typo
grafi og indbinding gør dem til smukke repræsentanter for den moderne billig
bog. Prisen berettiger også fuldt ud denne betegnelse.
Seriens første bind er Sav01-y's bog om de små dyrs verden, der udkom på
engelsk i 1955. Heri forfægter forfatteren den anskuelse, at unge naturhistorikere
vil få størst fornøjelse af deres studium, hvis de tager en af de mindre populære
grupper af små, hvirvelløse dyr som speciale. Foruden at begrunde dette stancl
punkt ser forfatteren det som sin opgave at give en introduktion til studiet af
småclyrene. Bogens første halvdel indeholeler almindelige anvisninger på, hvor
leeles undersøgelserne kan gribes an, og i anclen halvdel omtales ganske kort en
række dyregrupper spænelende fra regnorme over forskellige ledelyr til nøgne
snegle. Som man ser, er det en spænelende ide, og den engelske udgave opfyldte
fuldt ud de forventninger, man kunne stille. Knap så godt står det til med den
elanske udgave ved T. W. Langer. Her er tre af de for en begyndende samler
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allervigtigste kapitler i bogens første del udeladt, nemlig: indsamling, præpara
tion og undersøgelse. Det er en disposition, som anm. står ganske uforstående
overfor. Mere forståelig - men ikke mindre uheldig - er udeladelsen af de sim
plificerede bestemmelsestabeller inden for de enkelte grupper. Omplantningen
af disse tabeller til dansk ville nemlig have krævet specialviden om de behandlede
grupper. Bortset fra nævnte og efter anmelderens mening meget væsentlige mang
ler er oversættelsen i orden og indarbejdelsen af henvisninger til danske forhold
og især til dansk naturhistorisk litteratur er forbilledlig. Forfatterens ide og le
vende argumentation bør skaffe bogen stor udbredelse og gerne sætte mange unge
E. N.
i gang med at studere smådyrenes liv.
T . W . Langer: Sommerfugleliv. 126 sider. 44 illustrationer. Pris kr. 8,50. Munks
gaards Forlag. København 1963.
Som bd. 2 af ovennævnte serie har T. W. Langer skrevet et originalt arbejde
om dagsommerfuglene. Forfatteren kalder selv bogen et strejftog i sommerfug
lenes verden. Den er skrevet for den almindeligt naturinteresserede - og ikke for
sommerfuglespecialisten. Med 25 års samlererfaring fra det meste af Europa og
med indgående kendskab til l itteraturen om sommerfuglene som grunellag giver
T. W. Langer et fyldigt billede af dagsommerfuglenes levevis og udbredelse.
Mange problemer ber01·es : indvandring og uddøen, arvelighed og overvintring,
variation og navngivning - for blot at nævne nogle få. Drøftelsen af de forskel
lige spørgsmål kan på den beskedne plads, der er til rådighed, ikke være særlig
dybtgående, men mange interessante forhold drages frem. Formen er let og spro
get levende, så bogen læses med stor fornøjelse. Billederne stammer fra to klas
siske sommerfugleværker, der udkom i Paris i 1834 og 1845, og det må indrøm
mes, at disse sorte stregtegninger virker lige så illustrerende som mange moderne
farvetavler. Sammenfattenele må denne bog karakteriseres som en værdifuld forøgelse af vor sparsomme populærvidenskabelige litteratur om insekter.
E. N.

M. Maeterlinck: Myrernes liv. 119 sider. Pris kr. 8,50. Munksgaards Forlag. Kø
benhavn 1963.
En ny oversættelse ved T. W. Langer af Maeterlincks kendte bog om myrerne
er udkommet som nr. 3 i serien »Den Ievenele natur«. Indholdet er en digters
syntese af, hvad man i sin tid mente at vide om myrernes biologi set i relation
til fænomener i det menneskelige samfund. De litterære kvaliteter skal ikke be
dømmes her, heller ikke Maeterlincks filosofiske udlægninger. Derimod vil anm.
kritisere, at man i det hele taget har valgt at indlemme bogen i den nye natur
serie og har gjort det uden så meget som nævne originalens udgivelsesår. Læ
serne kunne let få den opfattelse, at indholdet dækker, hvad man i dag ved om
myrernes liv, og at myreforskere arbejder og udtrykker sig som Maeterlinck. Som
en første indførelse i myrebiologi for den vordende naturiagttager må dette bind
E. N.
af den ellers så lovende serie betragtes som en forbier.

F. Salomonsen: Oversigt over Danmarks fugle. 156 sider. Pris kr. 18,00. Munks
gaards Forlag. København 1963.
Denne oversigt over Danmarks fugle afviger fra tidligere fortegnelser, der nær
mest var navnelister, ved en mere fyldig tekst. For hver art er angivet dens fore
komst og ynglestatus i Danmark, omtrent som vi kender det fra forfatterens bog
om fugletrækket, men her i en udvidet og ajourført f01m (indtil l. januar 1963).
Derefter følger en beskrivelse af artens øvrige udbredelse og visse andre oplys
ninger. Det er imponerende, så mange kendsgerninger forfatteren har kunnet
presse ind i den korte form, der er benyttet. For den alvorligt arbejdende orni
tholog er oversigten uundværlig. Ud fra denne vil han kunne bedømme værdien
af egne iagttagelser og afgøre, om en eventuel publikation er af nogen større
værdi. Det må derfor anses for sandsynligt, at bogen vil blive solgt, og at nye,
E. N .
reviderede udgaver, som forfatteren stiller i udsigt, vil blive påkrævet.
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Manushiplet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og arts
navne understreges. Som illustrationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
aftryk) og tegninger udført med tusch på hvidt tegnepapir. Både fotografier og
tegninger bedes leveret i større format end det, hvori de ønskes reproduceret
(gerne dobbelt størrelse). Illusb·ationerne til en artikel nummereres fortløbende, og
billedteksterne samles på et (eller flere) ark med vedføjede figurnumre. Citater
angives i teksten ved forfatternavn, udgivelsesår og side (eks. : Knudsen 1955, s. 25).
Den anvendte litteratur samles i en liste, hvor de citerede forfattere nævnes i alfa
betisk orden efter følgende mønster:
Knudsen, S., 1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.
Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen
omgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis.
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