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Myreløve

(Myrmeleon formicarius)

på Læsø

Af Harald førgensen
(Rosen vej 4, Hjørring)

Den 29. juli 1962 så jeg for første gang myreløvens (Myrmeleon
fo1'mica1'ius) karakteristiske tragte på Læsø. Det var i nærheden af
Østre Foldgård i Højsande. På en lille plet iagttog jeg 22 tragte og
over et noget større område blev det til i alt 41 tragte, så dyret kan
ikke siges at være sjældent på dette sted.

Fig.

l.

Tragte dannet af myreløvelarver. Læsø 1962.

H.

Jørgensen fot.

Det blev iagttaget, hvorledes larverne >>bombarderede« myrer med
sand, og hvorledes en bladlus blev fanget. Et par larver blev gravet
op, og de begyndte straks at grave sig ned igen og danne nye tragte.
På billedet ses foran tændstikæsken en sådan påbegyndt tragt.
I 1 963 fandtes myreløven også på nordkysten af Læsø, idetto tragte
iagttoges ved Horneks Odde. Dette kunne tyde på en fast bestand
med nogen udbredelse på øen. Myreløven kendes jo ellers kun fra få
steder her i landet: Tisvilde, Tibirke Bakker og Bromme på Sjælland,
Knagenborg Plantage på Fyn, Rønne og Dueodde på Bornholm. Her
til kommer nu de to nævnte lokaliteter på Læsø.
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Om smågnavere ved Øm Kloster 1960-62
Af H. G. Nielsen
(Øm K l oster Museum, Emborg pr. Skanderborg)

I løbet af sommeren og efteråret 1960 har jeg, dels gennem iagtta
gelser, men navnlig ved fangst med fælderækker, samlet et materiale,
der giver et billede af smågnaverfaunaen ved Øm Kloster i 1960. Des
uden omtales enkelte iagttagelser fra 1961-62.
Egnen omkring Øm Kloster og landsbyen Emborg er et temmelig
isoleret område, en slags halvø, begrænset mod nord og syd af hen
holdsvis Gudensø og Mossø og mod vest af Gudenåen, hvis løb her
kaldes Sønderå.
Fældefangst

1960

Fælderne var almindelige muse-smækfælder, der hovedsagelig var
opstillet på ejendommen »Mosevang«s jorder. De var anbragt i lige
rækker med 10 fælder i hver. Der var en afstand af 5 m mellem fæl
derne, og som madding anvendtes småstykker af rå gulerod og kartof
fel. Metoden nærmer sig den, der anvendes af de norske »Statens
Viltundersøkelser«. Dog benytter man i Norge udelukkende kartoffel
som madding, og forsøgene ved Øm synes også at vise, at kartoffel er
den bedste madding. Af i alt 1730 fældedøgn (l fældedøgn
l fælde
i l døgn) med en samlet fangst på 13 mus, var de 1 170 fældedøgn
med madding af rå gulerod, hvilket gav en fangst på 6 mus, medens
de resterende 560 fældedøgn med kartoffel som madding gav en
fangst på 7 mus.
De enkelte fælderækker blev opstillet i terrænet i kortere eller læn
gere perioder indenfor tidsrummet 30. august til 7. november 1960.
=

Tabel l. Fangstresultaterne på de forskellige biotoper
Biotop

Dyrket mark (harvet stub efter byg)
Eng og græsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plantage (mandshøje hvidgran) . . . . . . .

Antnl mus

Fældedøgn

360
680

o
l

690

12

Tabel 2. Fangstens fordeling på de tre arter
I alt

Art

Husmus (Mus muscul-us) . . . . . . . . . . . . .
Skovmus (Apodemus sylvaticus) . . . . . .
Markmus (Microtus agrestis) . . . . . . . . .

2

2

2
5
l

5

lO

De forskellige biotoper gav meget forskellige fangstresultater, som ta
bel l viser. I tabel 2 er vist, hvorledes fangsten af smågnavere fordel
te sig på de fundne tre arter. Desuden fangedes på græsningsområdet
l spidsmus (Sorex vulgaris).
Antallet af arter er forbavsende lavt, og i 1960 var individantallet
ligeledes ret ringe. Således er det ejendommeligt, at der kun fangedes
l markmus (i plantagen for øvrigt). På den dyrkede mark fandtes der
dog en hel del markmusehuller, og desuden er katte iagttaget med
markmus. Grunden til den ringe fangst af denne art er måske rige
ligheden af spildkorn på markerne, så den ikke fristes til at gå i fæl
derne. I høsttiden mener jeg dog at have fastslået, at der kun var få
markmus i området. Det synes, som om der netop i 1960 har været
minimumsoptræden af smågnavere her på egnen.

Diverse iagttagelser

Foruden de regulære fælderækker opsattes hist og her i området en
rotte-smækfælde. På kanten af en tørvegrav fangedes 2 stk. Vandrerot
te, Rattus noruegicus, på madding af gulerod. I parken ved Øm Kloster
fandtes et dødt eksemplar af samme art. På gårdene i landsbyen fin
des denne art til stadighed, dog ikke i så stort et antal som tidligere,
da man eksempelvis ved tærskearbejde på en af gårdene på en enkelt
dag dræbte over 80 rotter. Bedre bygninger og mere effektiv bekæm
pelse har ændret billedet meget i de senere år. Husmus forekommer
almindeligt i huse og staklader.
Vandrotten, Arvicola terrestris, er meget almindelig ved Øm. I en
gene ses dens muldskud mange steder, ja selv mellem klosterruinerne
har jeg fundet dens gange. I » Mosevang«s køkkenhave havde en
vandrotte i 1960 anlagt sin tunnel ind under et stort græskar, som den
havde gnavet sig op i og tømt for kerner. På en mark nær Gudensø
»håndfangede« jeg den 3. december 1960 to vandrotter, der blev
pløjet op sammen med deres forråd, der bestod af græssener.

Iagttagelser

1961-62

Siden ovennævnte undersøgelse afsluttedes er der konstateret Hals
båndmus, Apodemus fla.vicolUs, i området, idet der i løbet af vinte
ren 1961-62 i et ubeboet sommerhus fangedes 17 stk. af denne art. I
det hele taget synes 1961 at have været et maksimum-år for mange
smågnavere her på egnen.
Resultatet af samtlige iagttagelser blev altså konstateringen af føl
gende 6 arter af smågnavere på egnen omkring Øm Kloster: Vand
rotte(Arv·icola terrestris), Almindelig Markmus (Micmtus agrestis),
Vandrerotten (Rattus nO'I'uegicus), Husmus (Mus musculus), Skovmus
(Apodemus sylvaticus), Halsbåndmus (Apodennts fla.vicollis).
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Anmeldelser
K. Curry-Lindahl (red.): Våra fåglar i Norden. Bd. 4. 752 sider. 73 tavler med

i alt ll1 farvefotografier. Talrige tekstillustrationer. (Bd. 1-4, pris sv. kr. 430,00).
Bakforlaget Natur och Kultur. Stockholm 1963.
Med udsendelsen af fjerde bind afsluttes »Våra fåglar i Norden«, redigeret af
K. Curry-Lindahl, lederen af den naturhistoriske afdeling ved Nordiska Museet
og Skansen i Stockholm. De tre første bind er tidligere omtalt i »Flora og Fauna«
(1960, s. 54, 1960, s. 80, og 1962, s. 120), og interesserede henvises til disse anmel
delser. I nærværende bind afsluttes beskrivelsen af spurvefuglene og dermed gen
nemgangen af de »årsvissa« fugle i Sverige. Derefter følger et afsnit om »l Sve
rige tillHilligt antraffade fåglar«, og et om »l Danmark, Finland och Norge, men
icke i Sverige antraffade fåglar«. En systematisk fortegnelse over de fugle, der
træffes i Norden og et register til hele værket afslutter bindet.
Med »Våra fåglar i Norden<< har svenskerne fået et ornithologisk opslagsværk,
hvortil man sjældent vil gå forgæves, når man vil vide noget om en nordisk fugl.
Dertil kommer, at den gennemført ensartede disposition for hver enkelt art gør
det let at finde, hvad man søger. Der er virkelig tænkt på bogens bruger - både
med tekst og illustrationer. De mange farvefotografier, der for de flestes vedkom
mende viser museumseksemplarer, har til opgave at gøre folk fortrolige med
fuglenes udseende, og den opgave løser de tilfredsstillende - så gode, vellignende
og fint reproducerede, som de er. Derudover belyser et væld af tekstillustrationer
mange sider af arternes biologi. Både redaktør og de mange forfattere kan se med
nogen stolthed på det fuldførte arbejde, der med sine næsten 2300 sider udgør et
E. N.
helt ornithologisk bibliotek.
Naturens Verden 1963. Redigeret af N. Blædel. 384 sider. Rigt illustreret. Pris
kr. 52,00. Munksgaards Forlag. København 1963.
Af årgangens 44 artikler handler de 19 om biologiske emner omfattende ca. 145
sider, hvoraf omtrent halvdelen er billedstof. De enkelte artikler skal ikke kom
menteres her. Opmærksomheden skal blot henledes på, at naturhistorikere stadigE. N.
væk kan hente noget i ovennævnte tidsskrift.
Bengt Sjiigren: Oarna kring vinden. 292 sider. 28 tavler med i alt 42 fotografier.
Pris sv. kr. 29,50. Rab{m & Sji:igren. S tockholm 1963.
På to længere rejser i Vestindien har Bengt Sji:igren lært disse øer at kende, og
han giver i denne bog sin viden videre til læseren på den medlevende måde, man
kender fra hans andre skrifter. Øernes brogede historie fra før opdagelsernes tid
og helt frem til 1963 oprulles i de første kapitler. Geografien beskrives med
hovedvægten lagt på de øjeblikkelige erhvervsforhold og de indviklede politiske
betingelser på de forskellige øer. For en dansker er det af speciel interesse at læse
om, hvordan det i dag står til på Jomfruøerne, de tidligere danske besiddelser.
Mange forskellige mennesketyper passerer revy både i teksten og på de mange
udmærkede fotografier. Biologen Sji:igren fornægter sig heller ikke. Mærkelige
planter og dyr beskrives, både oprindelig vestindiske og de mange indførte for
mer, og i denne forbindelse drøftes, hvorledes mange af de arter, der er karakteri
stiske for øerne, går deres undergang i møde. I det hele taget har denne rejse- og
E. N.
naturskildring meget at bringe også til danske læsere.
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Saltholms flora
Af Alfred Hansen
(Botanisk Museum, Go t hersgade 130, København K)

Øen Saltholm i Øresund har i århundreder nærmest sovet tornero
sesøvn, ikke synderligt påvirket af menneskelig virksomhed bortset
fra lidt opdyrkning, husdyrgræsning og nogen kalkstensbrydning. Tak
ket være sin lave beliggenhed med konstant fare for oversvømmelse
og sine specielle jordbundsforhold er øen aldrig blevet opdyrket i
større stil, og sommerhusbebyggelse har heldigvis hidtil ikke fået ind
pas. Der er i det hele taget noget mærkeligt, men yderst charmerende
i den kendsgerning, at der så få km fra en millionby findes et sådant
fristed for dyr og planter som Saltholm, et fristed, hvor man en som
mersøndag kan vandre alene rundt kun generet af skrigende fugle og
larm fra startende og landende maskiner i Kastrup Lufthavn.
I de senere år er det imidlertid oftere og oftere kommet på tale, at
øen skal omdannes snart til rekreativt område for københavnerne,
snart til lufthavn som erstatning for Kastrup og snart indgå som led i
en kommende broforbindelse mellem Amager og Malmø. Selv om
disse planer hverken realiseres i dag eller i morgen, kommer de dog
nok desværre til udførelse i nær fremtid, og alle sande naturvenner
må således befrygte, at Saltholms dejlige natur kort og godt bliver
totalt spoleret, selv om der skulle blive fredet et lille stykke, hvor
his sptwia kan få lov til at gro videre! Det kan måske derfor, mens tid
endnu er, være af interesse at give en lille oversigt over øens vege
tation.
Saltholm ligger i Øresund mellem Drogden og Flinterenden i en
afstand af ca. 5 km fra nærmeste punkt på Amagers østkyst. Dens
areal er ca. 16 km2, den måler fra nord til syd ca. 7 km og er på sit
bredeste sted ca. 3 km. Øen er opbygget af kalksten fra kridttidens
Daniurn-etage med kun et yderst tyndt muldlag over. (Om kalken på
Saltholm se K. Briinnich Nielsen, Danm. Geol. Unders. 4. rk., bd. l,
no. 20, 1926). Geologisk set er øen meget ung, idet den menes først
at være hævet over havets overflade engang i den senere oldtid. I
botanisk forstand kan den betegnes som en eneste stor strandfælled
eller et strandoverdrev, der ud imod havet stedvis går over i strand
enge, især langs vestsiden. Øen er kun hævet ca. 1,25 m over dagl.
vande, højest mod øst, hvor der findes svage strandvoldsdannelser,
der bevirker en forholdsvis lige kystlinie, og lavest mod vest, hvor
kysten bliver næsten skærgårdsagtig med tunger af syltenge. I øens
midte findes flere steder større sumpede partier, naturligvis især om
vinteren. Spredt over øen er opkastet små kunstige høje som tilflugts
steder for vildtet og græssende kreaturer, heste og får. Nævnte dyr
bevirker ofte en stærk forarmelse af vegetationen ved deres inten
sive græsning, men efterhånden som de sidste Amagerbønder, der
ejer øen, ophører med kvæghold, mindskes vel denne kalamitet.
Langs østkysten er der nogle steder plantet små lunde, » Remiser«, af
5

løv- og nåletræer, bl. a. » Lunden« oprettet på Friluftsrådets foran
staltning. Disse beplantninger må dog beskyttes mod oversvømmelser
og græssende dyr ved diger og trådhegn. Endvidere er der på øst
siden en del levende hegn mest med Hyld, og ligeledes mod øst samt
mod nord er visse partier under kultur, således små havearealer ved
»Barakkerne« (benævnelse der menes at stamme fra en pestbarak fra
år 1711) og ved >>Holmegaard« . Især i terrænet øst og nordøst for
Holmegaard har der været brudt kalksten, og terrænet er her små
kuperet af volde og opkastet materiale. Kalkbrydningen begyndte
allerede i Middelalderen, men betød især noget fra midten af det 18.
århundrede. I dag er den helt ophørt, men den giver sig som nævnt
til kende i landskabet i form af grave, volde og rester af udskibnings
ramper og -broer (om kalkbrydningen på Saltholm se udførlig redegø
relse hos Nicolaisen: Amagers historie, bd. 2, p. 166ff, 1909 og bd. 3,
p. 31 ff., 1915). Mod syd ligger de såkaldte Svaneklapper-holme, der
siden 1904 har været fuglereservatområde. En udmærket, almindelig
naturbeskrivelse af Saltholm findes iøvrigt i bogen >> Fuglenes ø i Øre
sund« af L. Svendsen, Kbhvn. 1 935.
Botanisk litteratur om Saltholm er yderst sparsom. Kylling omtaler
den første gang i sin >> Viridm·ium Danicwm.« 1688, idet han har øen
som findested for Iris spuria, der stadig er dens berømteste plante.
Kylling har således formentlig selv besøgt øen, og det samme har de
fleste senere, kendte Københavns-botanikere op til vore dage, hvilket
dog kun har givet sig udslag i spredte indsamlinger og korte florali
ster, som imidlertid aldrig er blevet trykt. L. de Thurah's berømte bog
om Amager og Saltholm fra 1758 (>> Omstændelig og tilforladelig be
skrivelse over den liden øe Amager og den, ej langt derfra situerede
endnu mindre øe Saltholm«) nævner intet om øens vegetation. C. F.
Schumacher's >> Enumeratio Plantarum etc . « fra 1801, der omfatter
dele af Nord- og Østsjælland, indeholder kun 2 direkte planteangivel
ser fra Saltholm: Iris spuria samlet af Kylling og Colsmann ( 17711830) og Limoniu:m. vulgam. For denne forfatters som for de neden
for nævnte forfattere, S. Drejer og H. Mortensen's vedkommende, må
man dog formode, at angivelser af planter som værende almindelige i
det behandlede område også kan gælde Saltholm. Kiel-botanikeren
E. F. Nolte, som i 20'erne i forrige århundrede opholdt sig i Køben
havn hos prof. J. W. Hornemann, besøgte sammen med O. Schlicht
krull Saltholm den 1 1 . juni 1826 og har som den første leveret en
længere planteliste, som opbevares i Botanisk Museum, Kbhvn., og
som omfatter 81 arter fanerogamer og 15 arter kryptogamer (mosser,
alger, likener). Denne planteliste har S. Drejer åbenbart ikke kendt,
idet han i sin >> Flora Exeursmia Hafniensis « fra 1838 kun omtaler 7
arter med direkte findested på Saltholm, nemlig - foruden Iris spul"ia
og Limonium vulgare - Blysm.us (SC'irpus) 1'Uf'tls, Juncus maritimus,
Cochlearia danica, Carex extensa og C. distans (sidste s. n. C. biner
vis). I H. Mortensen's >> Nordøstsjællands Flora« fra 1872 er øen kun
udtrykkelig nævnt som findested for 14 arter af fanerogamer, idet der
6
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Fig. l. Kortskitse over Saltholm med angivelse af de i ai-tik
len nævnte lokaliteter.

af nye arter er tilkommet Bmmus hedemceus, Ruppia spimlis, Juncus
gerardi, Plantago comnopus, Taraxacmn palustre, Lepidium. rudemle
og Cemstium. subtetmndrtt'ln (s. n. C. pumilu:m).
I løbet af det 19. århundrede vides følgende botanikere at have be
søgt Saltholm og indsamlet plantemateriale : O. Schlichtkrull, J. Vahl,
B. Kamphøvener, Th. Jensen, Joh. Lange, Tutein, J. Baagøe, A. Ben
zon, E. Rostrup, C. Raunkiær, Fr. E. Ahlfvengren (svensker), H. Mor
tensen, C. H. Ostenfeld, J. Hartz, Aa. Møller, O. Møller, og i indevæ
rende århundrede har K. Wiinstedt, C. Christensen, E. Warming, Aa.
Schæffer, Risom, Johs. Grontved, K. Jessen, J. Boye Petersen, Anfred
Pedersen, Th. Sørensen, Kai Larsen og forf. ligeledes besøgt øen og
leveret bidrag til kendskabet om dens flora. Iris spuria har altid lokket
og draget!
Bot. Forening har besøgt Saltholm 3 gange (20. 6. 1920, 15. 6. 1930
og 15. 6. 1945, og ekskursionsberetninger findes i Bot. Tids. 37, 1 921
(C. Christensen, dog ingen arter nævnt), Bot. Tids. 41, 1931 (K. Wiin
stedt, udførlig artsliste) og Bot. Tids. 48, 1946 (Th. Sørensen, 3 arter
nævnt). I J. Grontved's »Formationsstatistiske undersøgelser på nogle
danske overdrev« i Bot. Tids. 40, 1927, findes et par vegetationsana
lyser fra øen. Besøg af forfatteren i 1962 og 1963 resulterede i påvis7

ning af flere for øen nye arter, så alle på Saltholm forekommende ar
ter er næppe kendt endnu. Specielt besøg på øen i sensommeren og
en nærmere undersøgelse af floraen på de dyrkede arealer langs øst
kysten vil sikkert kunne give resultat.
Artsliste

(Fanerogamer ordnet alfabetisk. En foran arten angiver, at planten er noteret
allerede af Nolte i 1826. De fleste fundnotater stammer fra K. Wiinstedt (besøg
5. 6. og 13. 9. 1919), Aa. Schæffer (årene 1907-12), C. Christensen (besøg 20. 6.
1920 og 15. 6. 1930) og Johs. Grantved (besøg 13. 9. 1935 og 7. 6. 1936). Det be
nyttede materiale befinder sig i Topografisk-Botanisk Undersøgelses arkiv på Bot.
Museum):
•

Achillea millefoUum, Alm. Røllike - m. alm.
Aethusa cynapium, Hundepersille -bl. a. not. v. Holmegård 1963.
Agrostemma githago, Klinte - nu forsvundet.
Agrostis stolonifera, Krybende Hvene - alm.
- tenuis, Alm. Hvene -alm.
Aim praecox, Tidlig Dværgbunke - alm.
AlUu.m scorodoprasu.m, Skov-Løg - ikke sjælden sammen med Iris spuria på
voldene omkring de gamle kalkbrud. En ret ejendommelig forekomst for
denne plante, som ellers anses for at høre til i muldede skove og krat. Den
vokser dog også på strandbrinker og er i det hele taget kystbunden i sin
optræden.
Alm1s glutinosa, Røde! - kult.
Alopecu:rus geniculatus, Knæbøjet Rævehale - hh.
Anchusa aroensis, Krumhals el. Mark-Oksetunge - dyrket jord m. øst 1963, ny f.
øen.
Anthemis arvensis, Ager-Gåseurt.
Anthoxantlwm odoratum, Vellugtende Gulaks - fåtallig nær Holmegård 1962,
ny f. øen.
• Anthriscus caucaUs, Gærde-Kørvel - Lunden, på dyrket jord v. barakkerne,
endnu 1963.
- silvestris, Vild Kørvel -Holmegård og Lunden 1962, ny f. øen.
Arctium minus, Liden Burre -hh.
0 Arenaria serpyllifoUa, Markarve.
• Armeria maritima, Engelskgræs - alm.
Arrhenatheru.m pratense, Eng-Havre.
•
- pubescens, Dunet Havre -hh. på østkysten.
0Artemisia maritima, Strand-Bynke, Strand-Malurt - alm. på syd- og østkysten.
•
Asperugo procrtmbens, River.
• Aster t·r ipolium, Strand-Asters - alm.
Atriplex calotlieca, Skønbægret Mælde - østkysten 1963, ny f. øen.
- glabriuscula, Tykbladet Mælde -angives som alm. på østkysten, dog tvivl
som, ingen herbarieeksempl. foreligger.
- latifoUa, Spydbladet Mælde - alm. langs kysterne, især østkysten.
•
litoraUs, Strand Mælde - t. alm. på østkysten, også var. serrata er kendt.
longipes ssp. kattegatensis, Stilk-Mælde -østkysten 1963, ny f. øen.
•

-
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- patula., Svine-Mælde.
Bellis perennis, Tusindfryd -alm.
Betula verntcosa., Vorte-Birk - kult.
0 Blysmus r-uftts, Rødbrun Kogleaks - nordkysten.
Briza. media, Hjertegræs - sj.
0Bromus lwrdeaceus (B. mollis), Blød Hejre.
- var. thominii, 'Liggende Hejre -t. alm.
- secalinus, Rug-Hejre - nu forsvundet.
- tectonun, Tag-Hejre -rampe v. Holmegård 1962, ny f. øen.
Bupleumm tenuissimmn, Smalbladet Hareøre -alm.
Ca.lystegia sepittm, Gærde-Snerle -Lunden 1963, ny f. øen.
Campanula ra.prmculoides, Ensidig Klokke el. Havepest.
Capsella. bursa-pastoris, Hyrdetaske - alm. v. husene.
Ca�·duus crispus, Kmset Tidsel - hh., især på vestkysten.
Ca.rex contigua, Spidskapslet Star - alm.
distans, Fjernakset Star -m. alm.
extenso, Udspilet Star.
- f/acca, Blågrøn Star - t. alm.
hirta, Håret Star.
- leporina., Hare-Star.
- oederi, Dværg-Star -hh. midt på øen.
- otr-ubae, Sylt-Star - hh. på østkysten.
- panicea, Hirse-Star -t. sj.
Car·um ca·roi, Kommen - Lunden 1962, ny f. øen.
Centaur-ir11n pulchellum, Liden Tusindgylden -hh.
- vulgare, Strand-Tusindgylden - nord!. del af øen.
Cerastitun glomeratum, Opret Hønsetarm.
- glutinosum, Klæbrig Hønsetarm - nordspidsen.
o
holosteoides (C. caespitosum) + var. glabrescens, Alm. Hønsetarm.
o
semidecandrmn, Femhannet Hønsetarm - hh.
subtetrandru.m, Øresunds-Hønsetarm - alm.
Chaerophyllum temulum, Hulsvøb -Lunden, Picea.-plantning på sydkysten.
Cha.maenerium angusUfolium, Gederams.
°Chenopodium album, Hvidmelet Gåsefod - m. alm. på dyrket jord mod øst.
0
glaucum, Blågrå Gåsefod -alm.
- murale, Mur-Gåsefod -v. Holmegård, v. havnen og Barakkerne 1963.
- r-ubntm, Rød Gåsefod - hh. på dyrket jord mod øst.
Chrysa.nthemum leucanthemum, Hvid Okseøje.
Cirsium acaule, Lav Tidsel - t. alm.
0 - arvense, Ager-Tidsel -t. alm. mod vest.
0 - vulgare, Horse-Tidsel - alm.
°Cochlearia danica, Dansk Kokleare - østkysten.
- a.nglica, Engelsk Kokleare.
- offici.nalis, Læge-Kokleare.
°Conittm maculatum, Skarntyde -hh. m. øst, v. pumpeværket nær Holmegård.
Convolvulus arvensis, Ager-Snerle - på dyrket jord m. øst.
Comus alba. ssp. stolonifera, Hvid Kornel -kult.
0
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Caronopus squamatus, Ravnefod - i mængde v. Barakkerne 1945, v. havnen 1963.
Crataegus monogyna, Eengriflet Hvidtjørn - kult.
"Cynoglosswm officinale, Hundetunge.
Dactylis glomerata, Hundegræs.
Daucus carota, Vild Gulerod.
• Descu.rain·ia sophia, Finbladet Vejsennep - Holmegård, østkysten 1963.
Di.psacus strigosus, Pindsvine-Kartebolle - forvildet v. Barakkerne, kendt på ste
det i hvert fald siden 1957.
Elymus arenarius, Marehalm.
"Elytrigia repens, Alm. Kvik - alm.
Epilobi.u.m mantanu.m, Glat Dueurt.
Erigeran acre, Bitter Bakkestjerne - l individ v. Holmegård 1962, dog angivet
allerede af Raunkiær.
Emph:ila vema, Vår-GræsJingblomst - m. alm.
Euphrasia curta, Småblomstret Øjentrøst - alm. på tørre steder.
Festuca anmdinacea, Strand-Svingel - hh. - t. alm.
- elatiar, Eng-Svingel.
- ovina, Fåre-Svingel - sj.
•
- rubra, Rød Svingel - m. alm.
Fraxinus excel.sior, Ask - kult.
Galeapsis bifida, Skov-Hanekro - y. Barakkerne og sydspidsen.
GaUttm aparine, Burre-Snerre.
- mollttgo, Hvid Snerre.
u ligitwstnn, Sump-Snerre.
o
·verum, Gul Snerre -m. alm.
Gentianella tdiginosa, Eng-Ensian -hh.
Geranium columbi.nu.m, Storbægret Storkenæb.
- dissectum, Kløftet Storkenæb.
- malle, Blød Storkenæb.
•
- pusillum, Liden Storkenæb - hh. v. husene.
Geum urbanum, Feber-Nellikerod.
"Glaux maritima, Sandkryb.
Glechama hederacea, Korsknap - Lunden.
CnaphaUum uliginasum, Sump-Evighedsblomst - på dyrket jord m. øst 1 963,
ny f. øen.
Heleocharis wJ.iglumis, Eenskællet Sumpstrå.
Hieracium auricula, Lancetbladet Høgeurt.
0 - pilosel/a, Håret Høgemt - alm.
Holcus lanatus, Alm. Hestegræs, Fløjlsgræs.
0 Hanekenya peplaides, Strandarve.
Httmulus lupulus, Humle.
0Hyoscyamus n iger, Bulmeurt -v. Holmegård, v. den tidl. kalkovn, østkysten.
• Iris spuria, Blå Iris - yderst alm. i et område på øens nordende nærmest øst
kysten, findes især på de opkastede volde rundt om de gamle kalkbryd
ningshuller på et niveau, der normalt ikke nås af højvande. A1ten synes
ikke at brede sig på øen, idet dens areal på nordenden i 1963 i store træk
stemmer overens med udbredelsen vist på et kort hos H. Mortensen i

lO

»Nordøstsjællands Flora«, Bot. Tids. 5, 1872. Den er også angivet fra
Svaneklapperne (A. Mentz: Naturfredning særlig i Danmark, Kbhvn.
1909). Spørgsmålet om plantens oprindelighed her i landet er stadig uaf
klaret. Som bekendt er de danske forekomster (udover Saltholm Aflands
hage på Amager og tidl. nogle småøer i Nakskov Fjord, Svendborg Sund
og Odense Fjord) fjernet meget langt fra plantens mellemeuropæiske fo
rekomster. En reliktforekomst er således sandsynlig, men der foreligger
også den mulighed, at planten relativt sent er kommet til Danmark ved
spredning med fugle. De danske voksesteder er pladser, hvor trækkende
fugle utvivlsomt raster, og det kan vel ikke udelukkes, at plantens relativt
store frø fortæres af visse fugle og på den måde kan spredes. En vand
spredning er med stor sandsynlighed i nyere tid foregået over Øresund til
Skånes vestkyst, hvor planten i 1958 blev påvist i området mellem Lim
hamn og Klagsharon (Perby i Bot. Notiser 111, 1958), ved Barsebacks havn
1959 (Nilsson, Bot. Notiser 112, 1959) og på Knosen v. Skaniir 1962 (Rick
man, Bot. Notiser 115, 1962). Det er vist, at plantens frø i nogen tid kan
flyde i saltvand (K. Jessen, Bot. Tids. 43, p. 93, 1935 og Bot. Tids. 54,
1958). Om Iris spuria se iøvrigt Westergaard : Karyotypes af the collective
species Iris spu.ria L. , D. Bot. Arkiv 9 (5), 1938.
0
Juncus bufoni.us, Tudse-Siv.
0
gerardi, Botnisk Siv, Harrilgræs -m. alm.
- mari.ti:mus, Strand-Siv - alm. nær sydkysten samt i lavninger på øens
nord!. del.
Lactuca serriola, Tornet Salat - l eksempl. i apskyl på østkysten 1963, ny f. øen.
Lamium alb!tm, Hvid Døvnælde - Lunden 1963, ny f. øen.
- amplex·icaule, Liden Døvnælde - på dyrket jord m. øst.
- p!trp!treltm, Rød Døvnælde - som forrige, endv. v. Barakkerne.
Lampsana communis, Haremad.
Lathyms pratensis, Gul Fladbælg - hh.
"Leontodon alttunuwlis, Høst-Borst - alm.
Leonul'lls cardiaca, Alm. Hjertespan - alm. v. husene, Lunden.
Lepidium latifolium., Bredbladet Karse - nær havnen 1963, ny f. øen.
" - ruderale, Stinkende Karse -Holmegaard, anløbsbroen.
Limonium humile, Lav Hindebæger - sydkysten, tvivlsom.
- vulgare, Tætblomstret Hindebæger - sydkysten.
Linltm catharticmn, Vild Hør - m. alm.
LoUum perenne, Alm. Rajgræs - alm.
• Lotus comiculatus, Alm. Kællingetand.
- tenuis, Smalbladet Kællingetand - t. alm.
L uzttla campestris, Mark-Frytle -alm.
Lycium hali:mifoUum, Bukketorn -kult.
Maloa. alcea, Rosen-Katost.
- neglecta, Rundbladet Katost - hh. v. husene.
- pusilla, Liden Katost.
- siloestris, Alm. Katost - landgangsbroen samt et fund på østkysten.
• Matricaria. recuti.ta, Ægte Kamille.
- matricarioides, Skive-Kamille.
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"Medicago lupulina, Humle-Sneglebælg -alm.
- salt-iiJa, Lucerne - forv. på dyrket jord m. øst 1963.
0 Melandrium album., Aften-Pragtstjerne - hh. v. husene, Lunden, på dyrket jord
m. øst 1963.
Melandrium noctiflorum, Nat-Limurt - ikke sj. på dyrket jord m. øst.
Myosotis aruensis, Mark-Forglemmigej.
- discolor, Forskelligfarvet Forglemmigej.
- hispida, Bakke-Forglemmigej - t. alm.
- stricta, Rank Forglemmigej - Lunden.
"Myosurus minimus, Musehale - hh.
Myriophyllum spicat-um, Aks-Tusindblad.
00bione pedunculata, Stilk-Kilebæger - alm. især m. vest.
"Odontites vema ssp. seroti1w, Høst-Rødtop - t. alm.
Ophioglossum vulgatum, Slangetunge - nord!. del 1956.
PapaiJer argemone, Kølle-Valmue - på kalkdynge v. Holmegård 1962, ny f. øen.
- dubium, Gærde-Valmue.
Parapholis strigosa, Spidshale - nær Holmegård.
Phleum pratense, Eng-Rottehale.
"Phragmites communis, Tagrør -spredt på sydkysten, Lunden 1963.
Picea sitchensis, Sitkagran - kult.
Pi.mpinella saxifraga, Alm. Pimpinelle - markdige m. øst 1963, ny f. øen.
• Plantago coronopus, Fliget Vejbred - m. alm.
•
lanceolata, Lancetbladet Vejbred -t. alm.
- ma;or, Stor Vejbred -hh.
0 - maritima, Strand-Vejbred - m. alm.
Poa annua, Eenårig Rapgræs - alm.
- pratensis ssp. irrigata, Eng-Rapgræs -m. alm. 1962-63.
- pratensis ssp. pratensis, Eng-Rapgræs m. alm.
•
- triiJialis, Alm. Rapgræs -på østkysten.
"Polygonum aiJiculare s. 1.. Vej-Pileurt -alm. v. husene.
- coniJolvulus, Snerle-Pileurt -hh. v. husene og på dyrket jord m. øst.
- lapathifolium, Bleg Pileurt - t. alm. på dyrket jord mod øst.
Populus alba, Sølv-Poppel - kult.
- alba x tremula (P. x canescens), Grå Poppel -kult.
- gileadensis, Ontarisk Poppel - kult.
- nigra var. italica, Pyramide-Poppel - kult.
Potumageton pectinatus, Børstebladet Vandaks - hh. i vandhuller.
- pusillus, Liden Vandaks -vandhul på vestsiden.
• Potentilla anserina, Gåse-Potentil - m. alm.
•
- reptans, Krybende Potentil -alm.
Ranunculus acer, Bidende Ranunkel - t. alm.
- baudotii (Batrachium b.), Strand-Vandranunkel.
•
bulbosus, Løgrodet Ranunkel -t. alm .
- repens, Lav Ranunkel.
- sceleratus (Batrachium s.), Tigger-Ranunkel.
- trichophyllus (Batrachium t.), Hårfliget Vandranunkel. -hh. i vandhullerne.

12

Raphanus mphanistrum, Kiddike - på dyrket jord m. øst.
Rhinanthtts m inor s. l., Liden Skjaller - ret alm.
Rosa rugosa, Rynket Rose - et par eksempl. på kysten v. Holmegård 1962,
ny f. øen.
Rttbus caesius, Korbær -Lunden.
Rumex acetosa, Alm. Syre - hh. v. husene.
- acetosella, Rødknæ.
" - crispus, Kruset Skræppe -t. alm.
Ruppia. spiralis, Langstilket Havgæs - nordkysten.
Sagina a.petala, Kronløs Firling -i en kløvermark m. øst.
"
maritima, Rank Firling - m. alm.
- nodosa, Knude-Firling - alm.
0
- procumbens, Alm. Firling - t. alm.
"Salicomia. herbacea, Kveller - alm.
Salix aurita, Øret Pil -kult.
- cinerea, Grå-Pil - kult.
- vimina.lis, Bånd-Pil - kult.
Sambucus nigra, Alm. Hyld - kult. v. husene, på markhegn m. øst.
Saxifraga granulata, Kornet Stenbræk -et par bestande nær Holmegård 1962,
ny f. øen.
Saxifraga tridactyUtes, Trekløft-Stenbræk - hh.
Sci1'ptts marit'imtts, Strand-Kogleaks - hh. -alm.
"Sedum acre, Bidende Stenurt - t. alm.
Senecia jacobaea, Eng-Brandbæger.
- silvaticus, Skov-Brandbæger, et enkelt eksempl. v. havnen 1963, ny f. øen.
viscosus, Klæbrig Brandbæger - v. havnen 1963, ny f. øen.
vulgaris, Alm. Brandbæger -alm. v. husene.
Sieglingia decumbens, Tandbælg.
Silene cucubalus, Blæresmelde.
• Sinapis ærvensis, Agersennep - hh. m. øst.
Solamun n·igrum, Sort Natskygge - t. alm. på dyrket jord m. øst.
"Sonehus arvensis, Ager-Svinemælk - dyrket jord m. øst.
Sarbus auct�paria, Alm. Røn -kult.
Spergula arvensis, Alm. Spergel - dyrket jord m. øst.
"Spergularia marginata., Vingefrøet Hindeknæ -alm.
" - salina, Kødet Hindeknæ - m. alm.
Stellaria graminea, Græsbladet Fladstjerne -alm.
- media, Fuglegræs-Fladstjerne - på dyrket jord m. øst.
- pallida, Bleg Fuglegræs-Fladstjerne - på dyrket jord m. øst samt v.
barakkerne.
"Sttaeda maritima, Strand-Gåsefod - m. alm.
Sueeisa pratensis, Djævelsbid - en lokalitet m. øst.
S ymphoricarpus rivularis, Snebær - kult.
Syringa vulgaris, Syren -kult.
Taraxacum vulgare, Mælkebøtte - alm.
"Thlaspi arvense, Pengeurt.
Tragopogon pratensis, Eng-Gedeskæg.
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TrifoUu.m campestre, Udstrakt Kløver - t. alm.
- dubium, Fin Kløver - alm.
- fmgifewm, Jordbær-Kløver -alm.
- hybridum, Alsike-Kløver - på dyrket jord m. øst.
- pratense, Rødkløver - t. alm.
mpens, Hvidkløver.
0
0 Triglochi.n mari.timum, Strand-Trehage - alm.
"Tripleurosperm:ttm maritimmn ssp. inodowm, Lugtløs Kamille - alm. på dyrket
jord m. øst.
Tussilago farfara, Følfod, Lunden, udskibningsrampe v. havnen.
Ulmus glabm, Elm - kult.
0 Urtica dioica, Stor Nælde -lunden samt v. husene.
- ·urens, Liden Nælde - t. alm. v. husene.
Valerianella locusta, Tandfri Vårsalat - t. alm.
Veronica agresUs, Flerfarvet Æ renpris- på dyrket jord m. øst.
- aroensis, Mark-Ærenpris - t. alm.
- officinalis, Læge-Ærenpris.
- persica, Storkronet Ærenpris -dyrket jord m. øst 1963, ny f. øen.
Vicia angustifolia, Smalbladet Vikke - t. alm.
cracca, Muse-Vikke -hh.
- hirsuta, Lådden Vikke.
- lathyroides, Vår-Vikke - t. alm.
Viola canina, Hunde-Viol - t. alm.
Zannichellla palustris var. major, Alm. Vandkrans.
"Zostera marina, Alm. Bændeltang.

Anmeldelser
Detlev Miiller: Planterne som kemisk fabrik. 84 sider. Pris kr. 8,50. Søndags

universitetet nr. 32. Munksgaards Forlag. København 1963.
Man fristes til at begynde læsningen i en lænestol. De første kapitler behand
ler relativt enkle forhold i »verdens eneste egentlige sukkerfabrikker«, de grønne
blade. Fremstillingen er levende med talrige velvalgte eksempler, krydret med
fornøjelige bemærkninger, rammende udtryk og ofte overraskende talopgivelser.
Det mest værdifulde ved bogen er dog, at professor Detlev Muller har evnet
den ulige vanskeligere opgave, at udrede de sidste års vigtige resultater af forsk
ningen af fotosyntesen, på en sådan måde, at læseren stadig fastholdes. Ganske
vist må man op af lænestolen og finde blyanten frem for at gøre sine notater Men
jeg tvivler på, at så indviklede processer, som brinthammerens og kuldioxyd
acceptorens virksomhed, kan fremstilles mere klart, end det er gjort her.
De største vanskeligheder, når man skal fremstille og forklare vor nuværende
viden om fotosyntesen, ligger deri, at hverken de energirige fosfatforbindelsers
eller »de mere end 40 enzymers« virksomhed, kan vises i lettilgængelige formler
eller billeder. Men det er vel netop det, som kendetegner den virkelig gode po
pulærvidenskabelige fremstilling, at den videbegærlige, som møder med pas
sende forudsætninger - i dette tilfælde et vist kendskab til organisk kemi - kan
få sin trang til mere vielen og bedre forståelse tilgodeset.
Det er tilfældet med denne lille fordringsløse bog.
N. Knattrup.
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Lemonia dumi

L.

(Lepidoptera, Lemoniidae)

En larveklækning
Af Knud Juul

(Provstebakken 24, Århus V)

På et entomologmøde i 1962 på Naturhistorisk Museum i Århus
fremviste en ung sommerfuglesamler, Knud Erik Larsen, en klynge
æg, som var af spinderen Lemania dumi L.
Medens jeg havde lejlighed til at se på æggene, kradsede jeg en
lille skitse ned for at kunne huske, hvordan ægget ser ud. Det er ikke
meget karakteristisk, et gråt til sepiabrunt æg med en mørkere plet på
polen, samt en mørk ring 1/4 nede på ægbuen.
Det faldt mig senere ind, at der her bød sig en lejlighed til at få
tegnet larven i dens forskellige stadier, hvilket turde have særlig inte
resse, da der - mig bekendt - endnu ikke er publiceret en tegning af
dumi-larven. Knud Erik Larsen viste sig straks interesseret og lovede
at låne mig larver, efterhånden som de klækkedes og gik fra det ene
hudskifte til det andet.
Æggene blev taget ind fra kold kælder til stuetemperatur den 22.
december 1962 og klækkedes til larver den 6. januar 1963.
Larven æder toppen af æggeskallen for at komme ud, men æder
ellers ikke af skallen. Først 2-3 dage senere synes den at få ædelyst og·
går i gang med de »indpottede« Mælkebøtter (Taraxacum).
Den er kulsort i det første stadium med tæt hårbeklædning, der be
står af sorte hår, som i spidserne er hvide og derfor vanskeligt ses i
hele deres længde. Når hertil kommer, at de er overordentlig tynde,
forstås det, at man først ved et nøjere eftersyn med lup konstaterer, at
hårene faktisk er dobbelt så lange som kroppens tværsnint. Den er 3
mm lang.
Den 1 1 . januar skiftede larven hud og blev 7 mm lang. Den er her
ikke væsentlig forskellig fra l. stadium. Mellem dorsalvorterne på 3 .
og 4 . led er en mindre grålig- okkerfarvet plet. P å subdorsalen e r der
3 kransvorter, som indrammer en plet af samme farve. løvrigt begyn
der den dybsorte farve at gå over i brunt.
3. hudskifte fandt sted for de første larvers vedkommende den 30.
januar, og de var nu 13 mm lange. De var på det nærmeste stadig
rent sorte, men dog som i 2. hudskifte med en anelse af et brunt skær
over sig. På 3. og 4. led er rygpletterne mere rødgule og lyser tyde
ligt op, desuden er de nu trekantede.
4. hudskifte den 7. februar. Larvens længde er nu 19 mm.
Kroppen er helt sort med mørkebrune hår, der forholdsvis knapt er
så lange som tidligere. For de længste hårs vedkommende gælder, at
de stadig er hvide i spidserne. Rygpletterne er blevet forholdsvis min
dre og afdæmpede i farven, vel nærmest okker - karryfarvede.
I 5. hudskifte er de gule pletter forsvundet, til gengæld ses en sær
lig kraftig og rent brun behåring om stedet, hvor de gule pletter var.
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6. og sidste hudskifte fandt sted den 1 9. marts 1963, hvor larven
nåede en totallængde på 50 mm.
Hos larven i 6. hudskifte, der her er tegnet lige før forpupningen,
er bundfarven blevet noget lysere, nærmest gråbrun. Hårene er bru
ne, og der er fløjssorte pletter fra midten af leddet og fremefter, hvor
de begrænses af en kraftig brun farve, der afslutter det enkelte led.
Hårbeklædningen er tættest på de forreste af leddene. Spiraklerne er
skarpt sorte.
Jeg har i skrivende stund endnu ikke set kliche af mine tegninger,
men har det indtryk, at alle tegningerne burde have været en anelse
mørkere. Det er vel et spørgsmål, om ikke den slags gengivelser burde
overlades fotograferne, hvorfra man i de senere år har set rent ud
forbløffende resultater. En eller anden af disse dygtige folk skulle gå
i gang med en systematisk fotografering af vore sommerfuglelarver.

Figurforklaring til tavle I :
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l . l. hudskifte. Længde 3 mm.
2. 2. hudskifte. Længde 7 mm.
3. 2. hudskifte, detalje yderligere forstørret.
4 og 5. 3. hudskifte. Længde 13 mm.
6. 4. hudskifte. Længde 19 mm.
7. 6. hudskifte. Længde 50 mm.

Anmeldelser
Frank Wenzel: Hvad højen fortalte. 130 sider. 32 farvetavler. Pris kr. 39,50.

Gyldendals Forlag. København 1963.
Frank Wenzel er en særdeles dygtig naturfotograf, der forstår at finde frem til
sjældent sete situationer, og han er i stand til på mesterlig vis at fæstne dem på
farvefilmen. Forlaget har fulgt fotografen op og har ladet billederne smukt repro
ducere på store tavler. Teksten - 64 halvfyldte sider - fortæller jævnt om de
afbildede fugle og pattedyr. Stilen gør det vanskeligt at se, hvad der er referat,
og hvad der er selvoplevede tildragelser. Det er absolut for billedernes skyld, at
man anskaffer bogen.
E. N.
K. Curry-Lindahl: Arktis og tropik. 244 sider. 22 tavler med 43 fotografier.
Pris sv. kr. 33,50. Bonniers. Stockholm 1963.
Den vidtberejste og meget skrivende førsteintendent ved Skansen i S tockholm
har i denne bog samlet indtryk fra ekspeditioner til mange egne af jorden. Som
aktiv naturforsker og international anset foregangsmand for naturfredning, har
han haft lejlighed til at besøge fjerne lande, og med aldrig svigtende oplagthed,
forstår han at delagtiggøre læseren i de oplevelser, han har haft. Bogens største
afsnit handler om Afrika, og han indrømmer da også selv, at Kongo er hans ene
store kærlighed. Den anden er Lapland, der får en næsten lige så grundig omtale
i bogen. Desuden beskrives rejser i Amerika, ligesom også problemer vedrøren
de Australiens dyreliv behandles. Som en ledetråd gennem hans skildringer går
den opfattelse, at det kan blive til uoprettelig skade, hvis balancen i naturen for
rykkes ved hensynsløs udryddelse af de vilde dyr. Hans argumentation er klar og
sund, og bogen bør læses af alle, der interesserer sig for naturfredning i jordomE. N.
spændende format.
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TAVLE I

(Juul)

1.

Lemonia dumi L.

Mus og spidsmus i Sydthy
Af Sigurd Rosendahl
(•Mølkjærslund•, Hørning)

M ens man i de østlige dele af Danmark har foretaget særdeles om
fattende indsamlinger af småpattedyr, er noget sådant kun i mindre
udstrækning foretaget i Thy. Ganske vist har Carsten Pedersen i de
senere år publiceret forskellige undersøgelsesresultater; men disse
undersøgelser har især været koncentreret om Nordthy og Hanher
rederne (Pedersen 1956 og 1961 ).
Det var derfor ikke helt tilfældigt, at jeg, da jeg i 1 962 for et halvt
år blev omplantet til Thy, straks gik i gang med en undersøgelse over
landsdelens mindre pattedyr. Mine bestræbelser var i begyndelsen
især koncentreret om at klarlægge birkemusens forekomst; resultatet
af denne undersøgelse vil senere blive publiceret i Flora og Fauna.
Imidlertid kunne jeg ikke undgå også at komme til at beskæftige
mig med de andre småpattedyr, og efterhånden intensiveredes ind
samlingen af disse arter, således at jeg i det halve år, jeg opholdt mig
i Thy, indsamlede ikke færre end 342 stykker fordelt på 8 arter.
Indsamlingerne er udelukkende foretaget i Sydthy, især på halvøen
Boddum i Boddum -Ydby kommune, og jeg har bestræbt mig på at
benytte så forskelligartede indsamlingsmetoder som muligt.
Indsam ling

F æ l d e fa n g s t
I alt 9 0 af de indsamlede dyr er fanget i fælder, dels slusefælder af
træ fabrikeret i Danmark, dels engelske Longworth-traps, som er frem
stillet specielt med videnskabelig fangst af småpattedyr for øje. (Be
skrivelse af fældetypen findes i Dennis Chitty and D. A. Kempson
1949 .) De sidstnævnte fælder var venligst udlånt af cand. mag. Car
sten Pedersen.
Fælderne blev opstillet i rækker med tyve skridts mellemrum mel
lem fælderne, og fælderne flyttedes fra tid til anden fra biotop til
biotop. Straks efter opstillingen blev de stillet til fangst, hvorpå de
daglig blev røgtet i de 6 til 17 døgn, de var opstillet.
I alt har fælderne været stillet til fangst i 847 >>fældenætter« (antal
fælder multipliceret med antal nætter de var stillet til fangst), og der
blev som nævnt fanget 90 smågnavere og spidsmus.
Fangstområderne var som nævnt valgt på forskellige biotoper:
O m r å d e A. Fælderne opstilledes på grænsen mellem Dover
Plantage og Brokjær, et fugtigt område, som skiller halvøen Boddum
fra det øvrige Thy. Plantagen består hovedsagelig af nåletræsplant
ninger, men nogen birkeopvækst findes, især langs med kæret, og
skovbunden er de fleste steder dækket af en yppig vegetation af lyng
og græsser. 1 1 7 fældenætter.
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Fig. l . Kort over Sydthy. Det skraverede område er halvøen Boddum. De udfyldte
cirkler viser de lokaliteter, hvor der uden for Boddum er foretaget indsamlinger.

O m r å d e B. Fælderne opstilledes ved Dovermøllegård NV for
Doverodde på et skeldige mellem en havremark på den ene side og
en kålroemark på den anden. Begge marker var ret fugtige, mens
diget var temmelig tørt. Bevoksningen på diget bestod især af forskel
lige græsser, men enkelte buske, især tjørn, fandtes også. 100 fælde
nætter.
O m r å d e C. Fælderne opstillet langs en skelgrøft ved Dovermøl
legaard. På den ene side af den vandfyldte grøft fandtes en roemark,
mens der på den anden side dyrkedes byg. Grøftens sider var bevok
set med græsser og forskellige arter af pileurt. Et enkelt sted fandtes
en del tagrør. 180 fældenætter.
O m r å d e D. Engbjergdiget, Boddum Havreland. Biotopen ret
tør, karakteriseret ved bevoksning af knopurt, røllike, klokke, snerre
m. fl. I umiddelbar nærhed findes dog meget fugtige lokaliteter. 120
fældenætter.
O m r å d e E. Fælderne opstillet på stubmark efter byg i Boddum
Havreland. Kornhobene stod endnu på marken, der er ret tør. 160
fældenætter.
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O m r å d e F. Fælderne opstillet på skeldige i Boddum Havreland.
På skellets ene side fandtes en bygstubmark, på den anden side kål
roer. Det ret brede dige er i hele sin udstrækning beplantet med pil,
røn og tjørn. Begge marker og også diget er tørre.
Fælderne opstilledes her to og to med en indbyrdes afstand af 1 0
meter. 170 fældenætter.
Resultatet af fældefangsten fremgår af tabel l.
Tabel l . Resultat af fældefangsten. Se teksten

l A l
1 117 l

Område
Fældenætter
Alm. Spidsmus (Sorex araneus)
Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Markmus (Microtus agrestis) . . .
Husmus(Mus musculus)
Dværgmus (Micromys minutus)
Skovmus (Apodemus sylvaticus)
• • • • •

o

. .
....
....
.

.

I alt
Fangstprocent

l
160 1

2

9

8

l

6

l

lO

.

2
2

..

....

l
120 1

100

• • • • •

.

l
180 1
C

B

D

5

4
4

l

l

8

l
1 1 2,0 l 9,0 l 8,9 , 1 3, 3 1
l

14

9

l

16

16

12
7,5

F
1 70

l

l

5

l
1

I alt
847
35
7

8

2

3

l
l

E

l

15

15

24

23
1 3,5

l

1
1

90
10,6

I n d l e v e r e d e p a t t e dyr
Foruden ved fældefangst foretoges der også indsamling med hjælp
af skolebørnene i Boddum Skole. Der udlovedes en dusør for alle mus
og spidsmus svingede fra 10 til 50 øre. Resultatet blev overvælden
de stort, idet ikke færre end 225 mus og spidsmus blev indleveret i
tidsrummet fra 14. 9. til H . 10. 1962. (Høsttiden).
Artsfordelingen fremgår af tabel 2 .
Hvordan de indleverede pattedyr e r tilvejebragt, er kun oplyst for
en del af eksemplarernes vedkommende; men langt de fleste er utvivl
somt fanget på markerne under arbejdet med at køre kornet ind. En
mindre del er fanget i fælder, mens den resterende del sikkert for
trinsvis er fanget ved tærskning og lignende på gårdene.
Tabel 2. Artsfordelingen af småpattedyr indsamlet af
skolebørn i Boddum i perioden fra 14. 9. til l l. 10. 1962

Alm. Spidsmus (Sorex araneus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vandspidsmus (Neomys fodiens) . . . . . . . . . . . . . . .
Birkemus (Sicista betuli.na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markmus (Microtus agrestis)
Husmus (Mus musculus)
.
.. .
.
. .
Dværgmus (Micromys mi.n utus) . . . . . . . . . . . . . . . .
Skovmus (Apodemus sylvaticus)
. .
. . .
.

.

.

I alt

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . • . . . . . . . . .
.

. . . . .

. . . . .

. . . . . .

.

. . . .

.

. . . . .

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . .

.

.

. . . .

.

. .
.

.

.

.

. .

27
l

2
70
40
11

74
225
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H å n d fa n g s t
Ved at følge selvbindere o g mejetærskere har jeg også foretaget
indsamling, idet de skræmte dyr blev grebet med hænderne, når de
flygtede for maskinerne. Denne fangst blev praktiseret fire steder, og
gav et resultat på ialt 27 eksemplarer. (Tabel 3).
Tabel 3 . Småpattedyr fanget med hånden p å 4 forskellige lokaliteter i Sydthy i efter·
året 1962
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..
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�

�
"

-

-

>

Alm. Spidsmus (Sorex araneus) . . . . . . .
Markmus (Microt· u s agrestis)
Vandrerotte (Rattus 11orvegicus)
Husmus (M·us musculus) . . . . . . . . . . . . .
Dværgmus (Micromys mhwtus) . . . . .
Skovmus (A podemus sylvaticus)
•

•

•

•

o

• •

o

• •

3

l
l
5

l

7
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l

o
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3

.

I
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o
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l

l

\ 5

l

l

2

8

9

2

2

lO

l

l

2

12

l

3

l

27

P r æ p a r ati o n

De indsamlede pattedyr blev straks efter indlevering eller fangst
vejet, hvorpå de blev aflivet for senere præparation. (Et antal blev
dog holdt i fangenskab for biologiske studier) .
Præparationen indskrænker sig til e n simpel skindlægning efter El
tons metode (Elton 1938), når dette tidsmæssigt var muligt, mens dy
rene i andre tilfælde præpareredes med formalin. I alle tilfælde blev
dyrene målt inden præparationen.
Resultater

Resultatet af indsamlingen blev som nævnt ikke færre end 342 pat
tedyr, der artsmæssigt er fordelt, som det fremgår af tabel 4.
Rent umiddelbart synes undersøgelsen ikke at byde på noget sær
ligt overraskende ; men ser man lidt nærmere på de enkelte arter, kan
der nok være et og andet, som er af interesse.
A l m . S p i d s m u s ( S o r e x a r a n e u s)
Materiale: 63 eksemplarer.
Det meget store antal spidsmus virker iøjnefaldende ; mere end l
sjettedel af alle dyr er spidsmus. Når det så oven i købet tages i be
h·agtning, at spidsmusene er fanget på alle områder, hvor fælder var
opstillet, selv om disse ikke umiddelbart gjorde indtryk af at være
egnede for arten, kommer man næppe uden om, at antallet af spids
mus i efteråret 1962 var usædvanlig stort i det undersøgte område.
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Tabel 4. Fordelingeo af de iodsamlede pattedyr
Fælde·
fangst

Alm. Spidsmus (Sorex araneus) .
Vandspidsmus (Neomys fodiens)
Birkemus (Sicista. betulina.) . .
Markmus (Microtus agrestis)
.
Vandrerotte (Rattus 110I'I)egicus)
Husmus (Mtt� 11wsctdus)
Dværgmus (Micromys m·inu.tus)
Skovmus (Apodemus sylvaticus)

.

.

. .

•

•

•

•

•

•

.
....
...
. . .

.

. .

.

.

o

o • •

•

•

•

o

...

.

•

o

o .

I alt

l

l

I

H�nd·
fangst

alt

35
7

27
l

l

63

B

70

Bl

15

40

3
2

24

74

2

l

l

Skolebørn

90

l

B

2
2

9

64

2

100

11

lO

22S

27

22

l

342

Imidlertid- er det jo kendt, at småpattedyrenes antal veksler stærkt
fra år til år, og der er næppe tvivl om, at spidsmusebestanden i 1 962
havde nået en kulmination.
At frugtbarheden blandt spidsmusene var stor det pågældende år,
fremgår endvidere af, at mange drægtige hunner fandtes helt til om
kring den l. oktober, ligesom også antallet af fostre var forholdsvis
stort i de undersøgte eksemplarer.
Blandt de fældefangede spidsmus var der som nævnt repræsentan
ter for alle 6 fangstbiotoper, men flest er dog fanget på områderne
A, C og D. Det er karakteristisk, at alle tre lokaliteter var ret fugtige,
noget spidsmusene synes at foretrække. Område D var dog i sig selv
tørt, men grænsede op til fugtigere arealer, som altså øjensynlig har
tilfredsstillet spidsmusene. Det store antal fangster i område A kan
næppe undre. Allerede Lohrl har jo påvist, at spidsmusen i Sydtysk
land var hyppigere i skov og krat end på åbent land, ligesom han også
fandt, at tætheden var større på fugtigere arealer end på tørre. (Lohrl
1938).
Den biotop, som synes at være ideel for spidsmusen, er altså en
fugtig kratskov, og dersom sagen undersøges til bunds, skal det også
nok vise sige, at sådanne lokaliteter kan opvise det optimale antal dyr
pr. arealenhed.
Va n d s p i d s m u s (N e o m y s Jo d i e ns)
Materiale: 8 eksemplarer.
Af vandspidsmus er kun få eksemplarer tidligere kendt fra Thy;
men arten er utvivlsomt udbredt på alle egnede lokaliteter.
Det er karakteristisk, at områderne A og C, som netop var de mest
fugtige, opviste alle fældefangede eksemplarer.
Arten træffes altid i umiddelbar nærhed af vand, hvorimod den
ikke i særlig grad synes at være knyttet til trævækst eller vegetation i
det hele taget.
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E. Nørgaard fot.

Fig. 2. Dværgmusen har nu fast fodfæste i Thy og er udbredt såvel i de
østlige som i de vestlige egne.

B i r k e m u s (Si c is t a b e t u l i n a)
2 eksemplarer indbragtes af en dreng i skolen, begge var fra Bod
dum Havreland. En nærmere redegørelse for birkemusens forekomst
og udbredelse vil senere fremkomme.
M ar k m u s (Mi c r o t u s a g r e s t i s)
Materiale: 81 eksemplarer.
Alle de fældefangede markmus er taget på mere eller mindre udyr
kede arealer. Område A og D var således rene naturområder, så rene,
som de kan blive i Danmark, D grænsede ganske vist op til en dyrket
mark, men kun på den ene side. Område F var skeldige mellem to
kulturmarker, men diget, hvor fælderne opstilledes, var temmelig
bredt, og kunne i sig selv være tilstrækkeligt for markmusene. Disse
dyr flytter sig nemlig kun ganske lidt, hvorimod vore Apodemus-arter
bevæger sig meget længere omkring. (Egne upublicerede undersøgel
ser).
Det lille antal fældefangede eksemplarer, som forbavser noget i
sammenligning med det store antal, skolebørnene indleverede, kan
muligvis også tilskrives, at arten simpelt hen ikke bevæger sig så me
get omkring, at den støder på fælderne. I øvrigt er netop markmusen
stærkt bundet af sine gangsystemer i vegetationen, og kun sjældent
22

S.

Rosendahl fot.

Fig. 3. Skovmusen er den eneste art af slægten Apodemus, som hidtil er
fundet i Thy. Her ses en � med unge.

bevæger den sig uden for disse, hvorved den også lettere undgår fæl
derne, hvis de da ikke placeres lige op ad en markmusevekseL Det
store antal fanget af børnene kan muligvis også forklares ved, at
markmusen er ulige lettere at fange end f. eks. vore Apodemus arter.
En del forskere er enige om, at markmusen fortrinsvis er knyttet til
fugtige lokaliteter (Barrett-Hamilton and Hinton 191 1-21, Reinwaldt
1927, Li:ihrl 1938 og Zimmermann 1934), mens andre hælder til den
opfattelse, at rigelig græsvækst er af større betydning for arten. (Cal
let 1912).
J eg tror, at man for det undersøgte områdes vedkommende må
støtte den sidste anskuelse, idet de tre biotoper, hvor markmus fan
gedes, alle er rige på græsvækst, hvorimod de ikke alle er særlig fug
tige.
Som ventet fangedes ingen Sydmarkmus (Microtus arvalis); denne
art er altså fortsat ikke truffet nord for Limfjorden.
-

Va n d r e r o tt e (R a t t u s n o r v e g i c us)
To rotter fangedes på kornmarker i høstens tid.
H u s m u s (.M u s m u s c u l u s)
Materiale: 64 eksemplarer.
Som det var at vente, er alle husmus fanget i umiddelbar nærhed af
kornmarker, som utvivlsomt er betingelsen for, at husmusen overho
vedet kan forekomme i Danmark. Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt,
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at så få husmus er indleveret af skolebørnene. Normalt ville man have
regnet med en tydelig overvægt af denne art, men dette har ikke væ
ret tilfældet.
Som det var at vente, tilhørte alle husmusene racen M. m. muscu
lus. (Ursin 1952).
D v æ r g m u s (M i c r o m y s m i n u t�us)
Materiale: 22 eksemplarer.
Dværgmusen er sikkert først indvandret til Thy i dette århundrede,
idet det første eksemplar blev taget så sent som 1945 (Foged 1946),
men siden er den fundet flere steder i landsdelen, bl. a. i Tved Plan
tage (Pedersen 1956).
Det ret store antal, som er indsamlet, beviser, at arten nu er tem
melig talrig i Sydthy, både i de østlige egne (Boddum) og længere
mod vest( Vestervig). Øjensynlig er dværgmusen fortrinsvis knyttet til
de dyrkede marker, idet så godt som alle eksemplarer er fanget på
kulturjorder, enten af skolebørnene eller af mig selv.
S k o v m u s (Ap o d e m u s s y l v a t i c u s)

Materiale: 100 eksemplarer.
Som påvist af Carsten Pedersen (Pedersen 1961) er skovmusen den
eneste Apodem:us art, der er udbredt i Thy, idet halsbåndmusen (A.
flavicollis) på sin vandring mod vest foreløbig kun er nået til egnen
ved Fjerritslev.
Det er mit indtryk, at skovmusen i Sydthy fortrinsvis er knyttet til
det åbne land, selv om den ikke mangler i plantagerne, hvor den
ligesom i Nordthy udfylder' den økologiske niche, som halsbåndmu
sen optager i egne, hvor den forekommer.
Af de 74 eksemplarer, som skolebørnene indleverede, er langt de
fleste fanget på markerne, og ingen i egentlig skov. Imidlertid ved
jeg fra andre endnu ikke publicerede undersøgelser, at skovmusen op
træder overalt i Sydthys plantager. løvrigt er vel ingen af vore muse
arter i så høj grad knyttet til kultursteppen som netop skovmusen, og
det er vel egentlig denne art, som rettelig burde bære navnet » Mark
mus«. I alt fald optræder den på markerne hele året, hvorimod mark
musen ofte søger ind i skove og krat i den kolde tid, og selv om som
meren foretrækker markmusen skeldiger og udyrkede arealer frem for
kulturfladerne. (Egne upublicerede undersøgelser).
Ursin (1948) hælder også til den anskuelse, at skovmusen er helt
uafhængig af skov, hvorimod andre forskere mener, at træbevoksede
områder foretrækkes frem for kulturlandet (Barrett-Hamilton and
Hinton 1911 -2 1 ) .
-

Det interessanteste bidrag denne undersøgelse kan bringe til fauni
stikken er vel nok konstateringen af, at Dværgmus nu er så hyp24

pig i Thy, som det er tilfældet; men også de talrige fund af Ahn.
Spidsmus og fundene af Vandspidsmus er vel af nogen interesse.
Til slut vil jeg gerne bringe en tak til de mange, som på forskellig
måde har bistået mig. I første række cand. mag. Carsten Pedersen og
førstelærer E . Foged. Også børnene i Boddum Skole, som med aldrig
svigtende interesse bragte mig deres »fangster«, er jeg tak skyldig.
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Anm eldelser
S. Jonsson og K. Curry-Lindahl: Djuren på Skanse n. 1 10 sider. 94 fotografier.

Pris sv. kr. 20,00. LT's Forlag. Stockholm 1963.
Omkring to millioner mennesker besøger årligt Skansen i Stockholm, og fler
tallet af disse gæster kommer der sandsynligvis på grund af den smukke dyre
park, der med sine 1300 dyr fordelt på 213 arter nok er værd at gæste. I den fo
religgende bog præsenteres vi for et udsnit af Skansens dyreliv gennem en række
pragtfulde fotografier af Sixten J onsson. Hertil slutter sig en vejledende tekst af
Kai Curry-Lindahl. Foruden konkrete oplysninger om de afbildede dyr, får vi
også noget at vide om den forskning af bl. a. dyrepsykologisk art, der er knyttet
E. N.
til parken. Både fotograf og forfatter har ære af den smukke bog.
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Niditinea piercella

Bentinck

Nyt møl for den danske fauna
Af H. K. Jensen
(Hyllinge)

I foråret 1961 konstaterede Bent W. Rasmussen, at jeg havde en
Tinea coltnnbariella Wck siddende i min Tinea pellio n ella-række, og
på min jagt efter flere eksemplarer fandt jeg kort efter i Niditinea
fuscip u.nctella rækken et eksemplar fanget her i Hyllinge 19. 7. 57,
der efter genitalapparatet at dømme ikke kunne tilhøre nogle af de
nævnte arter.
Da den tilsyneladende ikke var afbildet i Gunther Petersens ar
tikel: »Die Genitalien der palæarktischen Tineiden«, blev den sendt
ind til Bent W. Rasmussen, hvor den blev stillet til side indtil foråret
1963. Da nåede jeg under vinterarbejdet frem til et møl taget på Ulvs
hale l. 7. 62, hvis genitalapparat ikke passede på nogen af de mig be
kendte Tinea- ell. Niditinea-arter, og da jeg ved et besøg hos Bent W .
Rasmussen erfarede, a t e t arbejde om d e danske T·inea var under ud
arbejdelse, mente jeg, at denne måtte have interesse.
Den blev dog på nævnte sted straks henvist til gruppen: Niditinea,
og samtidig verificeret som den ret ukendte art: Niditinea piercella
Bentinck - ny for vor fauna - og det den 19. 7 . 57 fangede eksem
plar var også denne art. Den er beskrevet af Bentinck i: Tijdschrift
voor Entomologie 78 p. 238, 1935, under navnet Tinea piercella, og
senere af Zagulajev i Ent. Obozr. 35 p. 154, 1956, men under navnet:
Tinea ignotella, og den skulle også være identisk med den af G. Peter
sen beskrevne Niditinea distinguenda i: Beitriige zur Entomologie
1957.
Med hensyn til beskrivelse af dyret henvises til disse artikler. Den
kan dog næppe med sikkerhed skelnes fra nærstående arter som Ni
ditinea fuscipunctella - Tinea pellionella - T. truncicolella og T. co
lumbm·iella undtagen ved genitalundersøgelse.
Arten er sikkert udbredt over hele Europa, men er blandet sammen
med Niditinea fuscipunctella; sikre eksemplarer kendes kun fra Hol
land, Tyskland, Ungarn, Finland og Sovjet, og nu også fra Danmark.
Bent W. Rasmussen har undersøgt Zoologisk Museums rækker af
N. fuscipunctella og også der fundet et eksemplar af N. piercella da
teret Dyrehaven efteråret 1921 .
Larven angiver Bentinck at have fundet så forskellige steder som i
reder af Allike og Muldvarp.
Det bedste kendetegn er som nævnt geni talapparatet, og her har
hannen af N. piercella dm·salt på gnathos nogle små tænder, som både
N. fuscipunctella og N. truncicolla mangler jvf. fig. 3. Fotografierne af
de hanlige genitalier skyldes Bent W. Rasmussen.
-
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Fig. l . Niditinea fuscipunctella Haw . o (X 35) .

2.

Bent W. Rasmussen

fot.

Fig. 2. Niditinea piercello Bent. o ( X 60).
Fig. 3 og 4. Niditinea piercel/a o gnathos ( X 200).
Fig. 5 og 6. Niditinea piercel/a o aedoeagus ( X 130).
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Axel B. K linge
14·. januar 1907 . 26. apl'il 1963

Grosserer Axel B. Klinges død vakte stor sorg i vide kredse og ikke
mindst hos medlemmerne af Randers naturhistoriske Forening, i hvis
bestyrelse han havde siddet i en årrække, og hvis formand han var
ved sin død.
Axel B. Klinge var født i Esbjerg i 1907, men levede hele sit liv i
og ved Randers. Klinge, der var forretningsmand, havde en glødende
interesse for naturen. Særlig havde han et grundigt kendskab til bo
tanik i alle dens afskygninger. Oprindelig var det de højere planter,
han gav sig af med. Men i de sidste 15-20 år kastede han sig navnlig
over svampefloraen. Om hans interesse for blomsterplanterne vidner
et omfangsrigt og sirligt herbarium, medens hans studier i mykolo
gien er nedfældet i et manuskript om Danmarks Myxomyceter, som
han udarbejdede sammen med K. Bjørnekær. Klinge nåede ikke at
se dette arbejde trykt, idet han døde den 26. april 1963.
I Randers naturhistoriske Forening var Klinge en af de drivende
kræfter. Altid var han veloplagt, uanset om det drejede sig om et
fagligt møde eller om en ekskursion. Selv ledede han mange ekskur
sioner med umådelig dygtighed - ikke blot for den stedlige forening,
men også for andre. Her skal nævnes den beredvillighed, hvormed
han ledede flere særdeles vellykkede ekskursioner for Naturhistorisk
Forening for Jylland, en forening Klinge gennem en årrække var
medlem af.
Axel B. Klinge var et stilfærdigt menneske. Han besad den særlige
form for ydmyghed, som kendetegner mange af de naturfagsfolk, der
virkelig har sat sig ind i bestemte områder af naturens forgrenede
verden. Han vil blive savnet dybt her i Randers. Men også i andre
kredse vil man føle et sugende savn ved tanken om, at denne stilfær
dige og fine personlighed ikke er mere.
H. Givskov Dein.
F01·eningsmeddelelser
Naturhistorisk Fo rening fo r Lo lland-Falster

Ekskursioner 1963
21. 4.: Ornithologisk tur til Radsted mose under ledelse af Lindhat-clt Hansen.
12. 5. : Ornithologisk tur til Fejø med samme leder. Der blev bl. a. iagttaget en
and og en fasan, der rugede i samme rede.
26. 5. : Nattur til Maribo sø med morgenkaffe på Borgø under ledelse af lærer
K. Eriksen, Slagelse. Foruden mere almindelige arter hørtes Kærsanger, medens
Græshoppesanger, der plejer at optræde her, ikke blev hørt.
16. 6 . : Botanisk tur til Ulvshale på Møn under ledelse af konsulent N. Jensen,
Vordingborg. De fleste karakteristiske arter blev iagttaget, men ingen nye fund
blev gjort.
18. 8. : Botanisk tur til Stejlebanken ved Dybsø fjord samt til Glænø under
ledelse af lektor Anfred Pedersen, Vordingborg. Stejlebanken er en sandbakke
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med vældfyldte skrænter mod stranden. Mellem vældene er der en næringsrig
eng, nærmere stranden strandeng og yderst I'Øl'Sump. De ydre dele er beskrevet
af P. Grøntved i Flora og Fauna 1963. Selve bakken er hedepræget med lyng
bevoksninger. Her forekommer bl. a. arter som Gul Evighedsblomst (GnaphaUum
arenarium) og Lielen Fuglelela (Omithopus perpusillus). På Glænø iagttoges næ
sten alle de derfra kendte arter, specielt kan nævnes Tarmvrid-Røn (Sorbus tormi
nalis), Strand-Nellike (Dianthus wperbus), Sort Fladbælg (Lathyt•us niger), Kant
bælg (Tertmgonolobus maritimus) og Tætblomstret Hindebæger (Limonium vul
gare). Ved Borreby slot sås Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis).
E. Worsøe.
7. 9 . : Svampetur til Hannenav Skov på Falster. Der blev iagttaget ca. 100 arter.
22. 9 . : Svampetur til Møns Klint og Strandskoven ved Ryclsbæk. 20 deltagere.
Parkeringspladsen ved Hotel Storeklint var udgangs- og slutpunkt for formid
dagens ekskursion, hvor meget af ticlen gik med at drøfte de indsamlede svampe.
På godt tre timer foretoges en rundtur i det sydøstlige hjørne af Klinteskoven.
Bortset fra en ret tør smal bræmme yderst ved klinten, var skovbunden passende
fugtig, og mange svampe var fremme.
Af svampelistens 1 14 arter skal følgende nævnes : Hydmtm cyathiforme, nigrum
og zonat·um på nåledækket i en tæt granbevoksning; Trogia faginea, en flok små
eksemplarer på en tyk bøgegren i skovbunden; Lepiota haematospenna og acutes
quamosa fra bøgeskov og en større flok L. castanea fra nåleskov; Tricholoma
aurantium og crassifoUum langs vej i granstykke; Collybia erythropus i bøgeløvet;
Pluteus umbrasus Fr. sensu Lange på trøsket bøgestød; Inocybe Rickenii, et
enkelt eksemplar samt I. ittrana og pyriodora; Crepidot·us cinnahurinus og calo
lepis på gamle bøgegrene på jorden; Chlorosplenium aeruginosum med smukt
udviklede fmgtlegemer; Peziza coccinea, unge individer på tynd løvtræsgren mel
lem brændenælder i lysning og P. Howsei på nøgen jord.
Af formiddagens fund bør yderligere omtales to kulkernesvampe : Bombardia
fascicttlata i vældige skarer på gammelt savsmuld og Lasiosphaeria punctata på
mør, afbarket løvtræsgren.
Om eftermiddagen besøgtes Strandskoven ved Rydsbæk, hvor et parti bøge
træer på begge sider af en skovvej gav et godt udbytte. Her blev bl. a. følgende
arter noteret: Tomentelia fusco-cinerea; Lactarius pterospor·us og fuliginosus;
Rusw/a farini.pes og rosea; Hygroplwrus obrusseus Fr. sensu Lange; Amanita
strangulata og phalloides; CUtocybe aggregata og cerussata; Triclwloma orirubens
og se;unctum. Besøget i denne udmærkede svampelokalitet gav yderligere 34 arter,
således at dagens samlede udbytte blev 148 arter. Mens Klinteskoven ikke havde
budt på ret mange spisesvampe, spiselig rørhat fandtes overhovedet ikke og spise
lig kantarel kun i ganske få eksemplarer, blev Strandskoven ved Rydsbæk en
glædelig overraskelse, idet det vrimlede med trompetsvampe, og kurvene
blev fyldt.
Det vil være rimeligt til slut at give en kort beskrivelse af Pluteus timbrosus
(Pers.) Fr. fra Møns Klint, en af vore stateligste skæ1mhatte. Desværre optræder
to forskellige arter under dette navn i den danske svampelitteratur. Svampen fra
Klinteskoven er identisk med den i Jakob E. Lange: Flora Agaricina Danica be
skrevne, men ikke afbildede art. Nedenstående beskrivelse er baseret på fundet
af 5 individer i forskellige udviklingsstadier.
Hat 5112-7 cm bred, med fint filtet mørkebrun overflade. Iøjnefaldende er et
uregelmæssigt netværk af mørkebrune ribber i hattens midte. Overhuden har
tendens til at sprække, således at hattens hvide kød kommer til syne. Hatover
hudens celler er lange, smalle og med brunt indhold, 120-270 X 18-30 fl. Lamel
lerne er frie, tætte, blegt kødrøde med brun eg. På lameleggen sideler talrige gul
brune flaske- eller ballonformede cystider, 44-74 X 16-32 fl. Gystiderne på lamel
siden er ret spredte, 44-85 X 14-28 fl. Stokken 70-140 X 6-12 mm, svagt længde
stribet, hvidlig, overalt beklædt med fnugagtige brune skæl. Sporer 5-6 X 4-5 fl.
Smag mild og lugt svag, løgagtig. Svampene voksede med stokken dybt i gam
mel mør bøgestub.
Plu.teus umbrosus Pers. (Skygge-skæ1mhat), som er beskrevet i C. Ferdinandsen
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og Ø. Winge: Mykologisk ekskursionsflora er en helt anden art, der står Pluteus
ceroinus meget nær. Den adskiller sig bl. a. fra den ovenfor beskrevne art ved ikke
at have en furet-Iynket hatmidte.
Leif Døssing.
Natu rhistorisk Forening for Jyllan d

Ekskursioner 1962
23.-24. juni: Børsmose og Kærgård plantage ved Henne. Sommerfuglefolkene
havde ingen særlig spændende resultater fra lørdagens fangst. Om søndagen
havde vi en dejlig tur gennem egekrattet i klitlandskabet ud til havet. Det var
meget blæsende, så der iagttoges ikke mange flyvende dyr, men forskellige myre
arter blev demonstreret. Interessen samledes ellers især om plantevæksten. Træ
erne i egekrattet var af meget beskeden vækst og så mærkelige ud i klitterne. I et
vindbrud sås det tydeligt, hvorledes et af træerne engang må have været helt
dækket af sand for derefter igen at skyde frem op over den dækkende klit. Ind
imellem de højere klitter fandtes lavninger med en meget forskelligartet vegeta
tion, hvor de botanisk interesserede gjorde gode fund.
24. juni : Generalforsamling i Henne Kro. Formanden aflagde beretning, der
godkendtes. Forsamlingen godkendte ligeledes uden diskussion kassererens regn
skab, der balancerede med kr. 16.715. Til bestyrelsen genvalgtes provisor Preben
Jørgensen og kommunalarbejder N. Blach-Petersen, og som revisor genvalgtes
viceinspektør H. Brandt-Lassen. Under eventuelt udspandt der sig en diskussion
om betimeligheden af at sætte kontingentet op på grund af de stadig stigende
trykkeudgifter. Det vedtoges at udsætte afgørelsen til næste år.
9. september : Ekskursion til Hansted skov ved Horsens. I samarbejde med
Naturhistorisk Forening for Horsens og Omegn foretoges en ekskursion under
ledelse af seminarielektor Edwin Nørgaard. Emne: edderkoppebiologi. Der blev
lejlighed til at stifte bekendtskab med en hel del af de almindeligere edderkappe
former og deres spind. Deltagerne fik et glimrende kig ind i den spændende tilværelse, som edderkoppernes liv frembyder.
Knud Juul.

Ekskursioner 1963
25.-26. maj : Ekskursion til halvøen Kås ved Lihme. Forsommerekskursionen gik
til det fredede egekrat på halvøen Kås, der ejes af tobaksfabrikant Færch, Holste
bro. Han havde gæstfrit stillet området til vor disposition, og som lokalkendt sør
gede førstelærer K. Enna Jensen og lærer H. Eriksen for, at vi fik den bedst
mulige lejlighed til at lære terrænet at kende.
Lørdag aften den 25. mødtes nogle af sommerfuglesamlerne til natekskursion på
halvøen, og selv om der næsten ikke var nogen flyvning, gav det alligevel et
smukt resultat, idet der blev fanget 12-15 eksemplarer af den sjældne E-wpithecia
irriguata Hb. Den kom først omkring midnat, hvor en regnbyge skabte uro i træ
toppene, hvorfra dyrene fløj ud.
Dagekskursionen søndag den 26. maj gik igen ud på den lyng- og egekratbevok
sede halvø. Ca. 30 medlemmer og gæster udnyttede det smukke vejr til studier og
indsamlinger. Mange gode ting fandtes, og alle var betaget af den smukke og
særprægede natur med krat af ege og ene på skrænterne ned mod brakvands
lagunen Kås Sø. En af de deltagende botanikere, hr. A. C. Borchersen, skriver:
»Der blev fundet en hel del mærkværdige eksemplarer af Hvid Anemone (A. ne
morosa). Jeg husker særlig en med en lysegrøn, fed blomst, lignende de dyrkede
højsommerarter. Cand. mag. Alfred Hansen, Botanisk Museum, har meddelt mig,
at det drejer sig om syge anemoner - angrebet af virus eller snyltesvampe. Det,
der botanisk imponerede mig mest ved floraen, var den fantastiske frodighed på
skovbunden under de svage træer. Jeg har aldrig før set så prægtig en vegetation
af Storblomstret Kodriver (P. acaulis). At jeg for første gang så Strand-Hornskulpe
(Glaucirtm flavwn) på naturligt voksested - selv om ikke i blomst - var jo en op
levelse af de betydelige.« Zoologisk var sensationen vel fundet af en koloni af den
sorte edderkop, Eresus niger, i en lysning mellem lyngplanterne. Det smukke vejr
og det uberørte landskab gav os alle en udbytterig dag.
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26. maj : Generalforsamling i Lihme Skole. Formanden indledte sin beretning
med at mindes de af foreningens medlemmer, der var afgået ved døden i det
forløbne år, og tankerne gik naturligt nok i særlig grad til vor tidligere formand,
Sigfred Knudsen, foreningens skaber og mangeårig redaktør af » Flora og Fauna«.
Desuden omtaltes biskop Skat Hoffmeyers smukke gestus med at tilegne den nye
udgave af »Uglebogen« til foreningen. Kassereren aflagde derefter regnskabet, der
balancerede med kr. 22.516. Både beretning og regnskab godkendtes. Under
punktet kontingentforhøjelse oplystes, at fremstillingsomkostningerne til »Flora
og Fauna« overstiger det nuværende kontingent, og at vi kun har klaret de sene
ste år ved hjælp af specielle tilskud fra Carlsbergfondet og jubilerende foreninger.
Det vedtoges derfor at sætte kontingentet op til kr. 20 pr. år. Der blev fra flere
sider slået til lyd for at optage studerende og andre unge under uddannelse til
halv kontingent. Bestyrelsen lovede at overveje denne mulighed. På valg til besty
relsen var kommunalarbejder N. Blach-Pedersen og provisor Preben Jørgensen,
der begge genvalgtes, ligesom også praktildeder Hans A. Rasmussen genvalgtes
som revisor.
5. oktober: Ekskursion til skovene ved Femmøller. Sammen med Jysk Forening
for Naturvidenskab afholdtes svampeekskursion under ledelse af overlærer Knud
Christensen. Deltagerne fik en udbytterig eftermiddag, og der sluttedes af ved
Svampedam-lejren, hvor lederen med stor grundighed gennemgik de fundne
svampearter.
Knud Juul.

Mindre meddelelser
Død snog (Natrix natrix) fundet i Thy. Den 26. maj 1962 fik jeg af Jørgen Gas
bjerg, Tved, forevist en snog opbevaret i en spritflaske. Dyret, som blev taget ud
til nærmere undersøgelse, var let kendelig på nakkepletterne samt rygsidens og
bugens farvetegning. Længden var 83 cm. Snogen var af Gasbjerg primo juli 1961
fundet nylig død ved vejsiden nær »Skjelsgaard<< nord for Tved i Thy.
I sin oversigt i »Flora og Fauna« over krybdyrenes udbredelse her i landet an
giver Hvass i 1945, at snogen ikke er påvist i Thy. Dette fund af et dødt eksem
plar er ikke noget stort eller særlig vægtigt bevismateriale, men det burde imid
lertid anspore til grundigere undersøgelser.
Tved plantørbolig, pr. Thisted.
Poul Hald Mortensen.
Primula farinosa i Jylland. Her på Horsens-egnen har vi botanisk vakt interesse
med vore tre særlige sjældenheder: Trekløft-Alant (Imda conyza), Stivhåret Høn
setarm (Cerastium brachypetalum) og Melet Kodriver (Pri:nwla farinosa). De to
første lever i bedste velgående på samme steder som angivet i vViinstedts »Hor
sens-egnens Flora« fra 1915. Anderledes er det gået med Primula farinosa. I 1930
fandt jeg et pænt antal af dem i engen øst for Torsted skole, og dens andet op
holdssted i en indhegning ved Stenderup bød på flere eksemplarer i 1952. Den
er nu grundet på afvanding totalt udryddet begge steder. Det tredje findested engene mellem Boller og Horsens - har jeg eftersøgt uden resultat. I Hostrups
Flora 1961 angives stadig distrikt 24 som eneste findested for P. farinosa i Jylland.
Så vidt jeg kan regne ud, er der kun mulighed for at finde den på et af Wiinstedt
angivet område mellem Odder og Horsens. Såfremt nogen kender den herfra, var
det meget interessant at få at vide, om denne yndige lille plante endnu har mu
lighed for at overleve i et rimeligt antal - selvfølgelig uden at angive det nøjag
tige voksested!
A .. C. Borchersen.
Oensballegaard, Horsens.
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Thorshane (Phalaropus fulicarius) ved Vejle fjord. Den 22. november 1963
iagttog jeg sammen med Niels Chr. Hansen, Vejle, en Thorshane (Phalaropus
ful·icarius L.) på et lille inddæmmet areal ved Sønderåens udløb i Vejle fjord.
Fuglen, der var meget tillidsfuld, bestemtes på den blågrå ryg, det korte kraftige
næb, de lyse ben og det hvide markante vingebånd. Den 23. november sås fuglen
af 12 deltagere i en ekskursion, arrangeret af Vejle naturhistoriske Forenings ung
domsafdeling. Den 25. november havde cand. mag. E. Torp Pedersen med frue,
Jelling, lejlighed til at iagttage og bestemme fuglen.
Grejsdalsvej 12, Vejle.
Ole Jørgensen.
Xanthia citrago på Horsensegnen. Xanthia citrago er en sjælden sommerfugl,
ikke mindst i Jylland, hvor vi kun tager den enkeltvis og med års mellemrum. Det
første eksemplar, jeg fangede, blev taget i Bygholm skov ved Horsens den 13.
september 1961. Trods mange sukkertakningsture blev det ikke til flere hverken
i 1961 eller i 1962. Men den 29. august 1963, da jeg lyslokkede ved Nørrestrand
nord for Horsens, kom to friske o o af Xanthia cit·rago til lyset tidligt på aftenen. I
tiden fra den l . til den 10 september besøgte jeg derefter lokaliteten, hvor der
var en del lindetræer, seks gange med lys- og sukkerlokning - to gange sammen
med samlevenner fra Arhus, og vi fik citrago hver gang. Bedst var sukkerloknin
gen nær ved lindetræerne, hvor vi den 5. september fik 14 <j? <j? og 8 o o i giftglasse
ne. Sukkerlokning i Bygholm skov gennem fem aftener i samme tidsrum gav kun
en enkelt <j? den 30 august. Noget tyder på, at den talrige forekomst ved Nørre
strand ikke skyldes et gunstigt år alene, men at X. citrago virkelig her har fundet
et sikkert fodfæste i Østjylland.
E. Strandbæk
Frederiksberggade 10, Horsens.

A nmeldelser
D. Summers-Smith: The House Sparrow. The New Naturalist Monograph 19.
244 sider. l farvetavle, 12 dobbelt sorttavler. 36 tekstfigurer (kort, diagrammer og
fugle i særlige stillinger). Pris 25 sh. Collins. London 1963.
En fortrinlig og vel gennemarbejdet fremstilling af gråspurven, menneskets
ønskede eller uønskede følgesvend overalt, undtagen i arktiske og subarktiske
egne uden egentlig kornavl og i landene omkring Ækvator. I Mrika er den kun
svagt repræsenteret, i Atlaslandene og Nildalen som naturligt forekommende og
som indslæbt i Sydafrika; størsteparten af dette kontinent beherskes af den jævn
store og konkurrencedygtige Swainsons Spurv. I Australien, hvorfra alarmerende
rygter om artens trivsel har lydt, har den kun sat sig fast i sydøstlandet Disse for
hold er dog kun biting i bogen. Væsentligt er resultaterne af forf.s mangeårige
studier over de hjemlige gråspurves tilværelse i byerne og på landet. Fuglenes
ynglecyklus genemgås i alle dens stadier og afskygninger. Et kapitel om bevægel
ser viser deres stedbundethed. De finder let hjem, hvis de er sluppet løs et par
km fra ringmærkningsstedet, og over 10 km fandt en snes pct. tilbage.
En del angivelser fra litteraturen om gråspurve, som har klaret væsentlig læn
gere strækninger, er samlet i et tillæg. I et andet tillæg gives korte oplysninger
om mål og vægt, temperatur, hyppighed af hjerteslag, åndedrag, vingeslag o. s. v.
Andre kapitler behandler sygdomme og snyltere, økologi, populationsundersøgel
ser og forhold til mennesket. Listen over den benyttede litteratur var så lang, at
trykning skønnedes uoverkommelig. Et uddrag findes bag i bogen; men til brug
for andre forskere er eksemplarer af den fuldstændige litteraturliste deponeret på
Edward Grey Iustitute i Oxford og på British Museum (Natura! History) i London.
B. Løppenthin.
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Manuskriptet bør helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar
gin i venstre side. Kun den ene side af papiret anvendes. Latinske slægts- og ruts
navne undersb·eges. Som illusb·ationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke
afb·yk) 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). Illustrationerne 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 manushiplet betales af forfatteren. Om ønskes kan
forfattere til støn·e artikler få 50 særb·yk gratis.
Folmændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad:

Jylland: overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Århus V.
Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted.
Lolland-Falster: dyrlæge E. Worsoe, Ullerslev, pr. Aunede St.
Fyn: adjunkt Jørgen Aarup, Abels Alle 45, Fruens Bøge.
Bornholm: overlærer, redaktør Th. Sorensen, Aakirkeby.
Lepidopterologisk Forening: kriminaJoverbetjent Ib Norgaard, Lyngbygårdsvej 87,
Kgs. Lyngby.

