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Fra redaktionen: 

I bladet »Natur og Ungdom« fra 
december 1963 røres der ved en 
sag, der må have den allerstørste 
interesse for vore naturhistoriske 
foreninger. Det foreslås heri, at 
»der skulle oprettes studiegårde 
eller anlægges studiehytter rundt 
om i landet, således at naturinter
esserede kunne have faste ud
gangspunkter for studieture - går
de eller hytter, der skulle være 
forsynet med nødvendigt appara
tur til studier, litteratur og even
tuelt faste studievejledere. Sådan
ne studiegårde skulle kunne ar
rangere kurser og stævner, der 
kunne samle interesserede fra alle 
kredse«. Vi bringer herved den ci
terede ide videre og håber, at den 
må blive overvejet i vore forenin
ger. Først må vi nok sikre os, at 
der rundt om i landet findes stør
re og mindre naturområder, som 
må benyttes af foreningernes med
lemmer i studieøjemed. Dernæst 
kan der i tilknytning til disse om
råder oprettes studiegårde, som 
foreslået i ovennævnte artikel. Den 
økonomiske basis for, at forenin
gerne kan påtage sig den slags 
større opgaver, er vel ikke til ste
de for øjeblikket. Men der må nok 
kunne findes på udveje. Som en 
mulighed er foreslået overtagelse 
af nedlagte gårde. Vi må altså 
være på udkig efter sådanne - og 
efter en mæcen. 

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. 



Hjalmar Ussing 90 år 

Den 13. marts 1964 fyldte urmager og biolog Hj. Ussing i Randers 
90 år. I denne anledning aflagde formanden for Naturhistorisk For
ening for Jylland den åndsfriske og strålende oplagte 90-årige et be
søg for at overbringe ham foreningens hilsen og lykønskning i form af 
en adresse med følgende indhold: 

Kære Hjalmar Ussing. Kære æresntedle1n. 

De har været med fra starten af vor forening, og allerede før 
den tid skrev De artikler i »Flora og Fauna« og fortsatte med 
det i mere end et halvt århundrede. I Deres artikler har man al
tid kunnet læse ikke blot om Deres store indsigt i naturens ver
den, men også om Deres inderlige kærlighed til alt levende og 
Deres begejstring for hver ny iagttagelse. 

På Deres 90 års fødselsdag vil jeg gerne på alle vore medlem
mers vegne overbringe Dem de bedste lykønskninger og samti
dig udtrykke foreningens store tak for Deres evne og vilje til at 
delagtiggøre andre i Deres indsigt, Deres kærlighed og Deres 
begejstring. 

For Naturhistorisk Forening for Jylland, 
Deres hengivne 

Knud Juul. 

Hjalmar Ussing takkede for foreningens hilsen i nedenstående 
brev, der foruden den gengivne tekst indeholdt en karakteristisk Hj. 
Ussing-tegning af Mallen fra Sorø Sø og et fotografi af Gudenfloden, 
hvor mange af hans undersøgelser er udført. 

Kære formand. 

Modtag her min inderligste tak for styrelsens smukke og sik
kert velmente adresse til mig på 90-årsdagen. - J a, det er helt 
underligt at blive så gammel. - At ældes med anstand tales der 
jo meget om. Er det mon lykkedes mig? - Jeg håber det. -Jeg 
tænker ofte på filosoffen og naturforskeren Rousseau, når han 
sagde: »De bedste fornøjelser er dem, du kan dele med folket
dem, du beholder for dig selv, har du egentlig ikke mere«. 

Bedste hilsen og tak, 
Deres hengivne 

Hjalmar Ussing. 
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Adela ochsenheimerella Hh. 

Nyt møl for den danske fauna 

Af H. K. Jensen 
(Hyllinge) 

I dagene 1.-3. juni 1963 havde »Naturhistorisk Forening for Sjæl
land« arrangeret en iøvrigt udmærket og vel tilrettelagt tur til Søn
derjylland. En af ekskursionerne gik selvfølgelig til Stensbæk plantage 
efter Epichnopteryx pulla Esp., som også blev fundet af samtlige del
tagere. Det var imidlertid ikke på det åbne terræn, hvor den havde 
fløjet i stor mængde en uges tid i forvejen, men derimod inde på 
brandbælterne og lysningerne i granskoven. Her sad den på græsstrå 
og lave planter og lod sig let fange med giftglas eller ketsjer. 

Under min søgen i græsset dels efter en nyklækket E. pulla dels ef
ter sække af samme opdagede jeg en hun af en Adela, som nok kunne 
minde en del om vor almindelige Adela degeerella L., men som var 
betydelig stærkere tegnet og også var afvigende i tegning især i vin
gespidsen udenfor tværbæltet Dyret blev indfanget til senere under
søgelse, men først ved hjemkomsten kunne jeg ved hjælp af »Spuler« 
konstatere, at det var en ny art for vor fauna nemlig: Adela ochsen
heimerella Hb. 

Fig. l. Adela ochsenheimerella Hb. (X 2,5) 

En times tid senere blev endnu et eksemplar af arten indfanget af 
malermester T. Jensen, Ulse, der imidlertid venligst overlod den til 
ing. W. van Deurs, og dagen efter supplerede fabrikant Traugott
Olsen med ikke mindre end fire eksemplarer fra Frøslev mose. 

Den af mig fangede hun er 14 mm i vingefang. Størrelsen angives 
til l4-16 mm, altså gennemgående lidt mindre end A. degeerella. Den 
er ifølge »Spuler« taget i Tyskland, Østrig, Ungarn, Svejts og Frank
rig, men ikke tidligere i Skandinavien. 

At så mange eksemplarer af en for vor fauna ukendt art kan tages 
på så forskellige og på så fjernt fra hinanden beliggende lokaliteter, 
tyder på, at arten har godt fodfæste her i landet, men blot er blevet 
overset på grund af sin lighed med den overalt almindelige slægt
ning. 
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Mytilicola intestinalis Stener, 

en parasitisk Copepod ny for den danske fauna 

Af Bent Friis Theisen 

(Dnnmnrks Fiskeri· og Havundersøgelser, Charlottenlund Slot) 

With nn English Summary 

I januar 1964 fandt jeg i blåmuslinger fra Visby Bredning i Lim
fjorden talrige eksemplarer af den berygtede parasitiske capepod 
Mytilicola intestinalis Steuer, som hermed for første gang er konsta· 
teret i danske farvande. 

Mytilicola intestinalis lever i tarmen hos blåmuslinger (Mytilus 
galloprovincialis Lam. og M. edulis L.). Den findes overvejende i 
den del af muslingens tarmkanal, som danner en slynge frem i den 
forreste del af muslingen, samt i tarmens bageste del (se fig. l E). Da 
M. intestinalis har en kraftig rød farve, ses den meget let ved dissek
tion af værten, og i tilfælde af kraftig infektion vil den røde farve 
tydeligt ses gennem kappen og indvoldene i en åbnet blåmusling. 

Hannen (fig. l B) hos M. intestinalis kan blive op til 5 mm lang og 
hunnen (fig l A) op til lO mm. Hunnen bærer ofte, især om somme
ren, 2 ægsække med tilsammen et par hundrede æg. Nauplierne (fig. 
l C), som klækkes af æggene, forlader værten og svømmer frit om i 
vandet. De er i begyndelsen positivt fototaktiske og findes derfor 
nær vandoverfladen, hvilket giver den største mulighed for spred
ning; men når de efter et par hudskifter går over i det næste larve
stacHum (copepodit) (fig. l D), findes de nær bunden, og det er i 
dette stadium, parasitten atter søger ind i en musling. Under labora
torieforhold er det lykkedes at holde fritlevende larver i live op til 
15 dage (Bolster 1954), men det må antages, at larvelivet normalt er 
kortere. Korringa (1951, 1953) har vist, at forplantningen om foråret 
først begynder, når temperaturen kommer over 7-8°, samt at para
sitten om sommeren kan opnå kønsmodenhed i løbet af 7-8 uger. 
Parasittens hurtige opvækst bevirker, at den meget hurtigt vil kunne 
inficere en blåmuslingebestand voldsomt, såfremt bestanden er tæt. 
Er der tale om en tynd bestand af muslinger, vil der derimod ikke 
forekomme noget kraftigt angreb af M. intestinalis. Selv om man 
tænkte sig, at muslingerne i en tynd bestand var blevet kraftigt infi
ceret, er det klart, at den kraftige infektion ikke vil kunne oprethol
des i samme grad som i en tæt bestand. Der vil nemlig i den tynde 
bestand for det første være tale om et langt ringere antal larver pr. 
arealenhed, og for det andet vil den enkelte larves chance for at finde 
en ny vært også være langt ringere. M. intestinalis vil derfor vanske
ligt kunne sprede sig over områder, hvor der kun findes en tynd be
stand af blåmuslinger, så meget mere som det forhold, at arten er 
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særkønnet, betyder, at såvel en hun som en han må finde samme 
vært, for at forplantningen kan fortsættes. 

Såfremt der kun findes nogle få individer af M. intestinalis i en 
blåmusling, synes muslingen ikke at være påvirket af snylteren, men 
optræder de i større tal (5-10 individer og derover i en blåmusling), 
er det tydeligt, at muslingen er generet af det. Ved moderate infek
tioner (under 15-20 individer pr. musling) viser den skadelige virk
ning sig som en mere eller mindre kraftig afmagring af muslingen, og 
ved kraftigere infektion bliver muslingen så stærkt svækket, at der 
kan blive tale om dens død, hvad enten dødsårsagen er parasitten 
som sådan eller en følge af den svækkede muslings større modtage
lighed for andre sygdomme. Meyer og Mann (1950) har vist, at 
stofskiftet hos blåmuslinger, som er inficeret med M. intestinalis, lig
ger væsentligt over det normale. Desuden var de angrebne muslingers 
filtrationsevne og dermed deres fødeoptagelse stærkt nedsat, og det 
er klart, at der under sådanne forhold må finde en afmagring sted. 

MytUicola intesti.nalis Steuer er beskrevet i 1902 på materiale fra 
bugten ved Trieste. Den synes udbredt overalt ved Middelhavets 
kyster, hvor der findes tilstrækkelig tætte blåmuslingebestande, og 
der er næppe tvivl om, at Middelhavet er artens oprindelige udbre
delsesområde, hvorfra den er blevet indslæbt til Nordeuropa. 

I Nordvesteuropa blev M. intestinalis først konstateret i 1939 i 
Vadehavet ud for Elben og Weser (Caspers 1939), idet et enkelt indi
vid dog blev fundet ved Portsmouth i 1937 (Cole 1951), og i 1947 
fandtes den ved Østengland (Northumberland) (Ellenby 1947). I 
1949-50 skulle det vise sig, hvilken ubehagelig snyltegæst man hav
de fået indslæbt. Der optrådte da i de hollandske muslingekulturer i 
Zeeland en epidemisk infektion af Mytilicola intestinalis, som i løbet 
af et år reducerede den zeelandske blåmuslingebestand så kraftigt, at 
man i 1950 kun var i stand til at fiske omkring 5.000 t blåmuslinger 
mod normalt 50.000 t. 

Det er klart, at man efter denne katastrofale udvikling satte me
get ind på at undersøge dels udbredelsen af M. intestinalis og dels 
muligheden for at afværge lignende katastrofer i andre blåmuslinge
bestande. 

Udbredelsen af M. intestinalis i Nordvesteuropa viser klart, at 
det drejer sig om en art, som er blevet indslæbt i nyere tid. Den er 
så iøjnefaldende, at der er ringe chance for, at den skulle være overset 
gennem længere tid, også selv om den eventuelt ikke har været helt 
almindelig; endvidere er de første fund alle gjort i nærheden af større 
havne, og det synes givet, at parasitten er indslæbt med blåmuslinger, 
som har siddet på skibe, der er kommet til Nordeuropa fra Middel
havet. Også artens videre udbredelse synes i første række at være be
tinget af skibsfarten, idet M. intestinalis som nævnt kun vanskeligt 
kan brede sig over områder, hvor der ikke findes forholdsvis tætte 
bestande af blåmuslinger, og kontinuerlige tætte bestande findes sjæl
dent over længere kyststrækninger. Bolster (1954) har f. eks. meget 
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Fig. l. Mytilicola intestinalis Steuer. A :  Hun med tømte ægsække. B: Han. 
C :  Nauplius. D :  Copepodit. E: Skematisk angivelse af tarmkanalens belig
genhed i en blåmusling. Det prikkede afsnit angiver den del af tarmen, hvor 
M. ·intesti.twlis hyppigst findes. f: Fod. m: Lukkemuskel. C. og D. efter 
Lambert 1951. 

tydeligt påvist, hvordan M. intestinalis ved kysterne af Vestengland 
og Wales har sine udbredelsescentrer ved havne, hvortil der efter 
krigen blev slæbt skibe fra Holland og Tyskland. 

I øjeblikket findes M. intestinalis ved de fleste vest- og nm·deuro
pæiske kyster fra Portugal til Elbmundingen, selv om det ikke er alle 
blåmuslingebestande i dette område, som er inficeret endnu. Ved Elb
mundingen blev den som ovenfor nævnt fundet allerede i 1939, og 
senere (Meyer og Mann 1950) er den fundet i området mellem Elben 
og Eiderstedt. Den forekommer imidlertid kun i ringe tal i dette om
råde, på trods af at der her findes store bestande af blåmuslinger, og 
den er aldrig konstateret i Vadehavet nord for Eiderstedt. Dette 
tydede på, at der her var tale om en naturlig nordgrænse for M. inte
stina.Z.is, hvorfor man her i landet har håbet, at vi befandt os nord for 
det område, hvor denne oprindeligt mediterrane art var i stand til at 
klare sig. Et håb som nu er bristet med fundet af parasitten i Lim
fjorden. 
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Der er ingen tvivl om, at M. intestinalis er indslæbt til Limfjorden 
indenfor de sidste få år. Som nævnt er den meget iøjnefaldende, og 
den har, siden man blev klar over risikoen for dens tilstedeværelse, 
været eftersøgt uden resultat. Den sandsynligste mulighed er, at den 
er indslæbt med blåmuslinger, som har siddet på skibe, der er kom
met fra områder, hvor snylteren er almindelig. Der foreligger dog 
også den mulighed, at den er blevet indført med hollandsk østers
yngel, idet Baii·d, Bolster og Cole (1951) har påvist, at M. intestinalis 
er i stand til at leve i østers. 

Hvad betyder nu tilstedeværelsen af Mytilicola intestinalis i de 
danske farvande? Risikerer vi en lignende epidemi som den, der op
trådte i Holland omkring 1950? Det er der heldigvis ikke nogen stor 
sandsynlighed for. Den katastrofale virkning i Holland var først og 
fremmest betinget af, at man på de zeelandske blåmuslingekultur
banker arbejdede med meget tætte muslingebestande, hvorved man 
netop gav snylteren de allerbedste betingelser, og det skal bemærkes, 
at man i Holland næsten helt har forvundet virkningerne af Myti
licola-angrebet, dels ved at udtynde bestandene på de zeelandske 
banker, og dels ved at flytte muslingekulturerne til andre områder. 
Så tætte blåmuslingebestande, som man havde på de zeelandske 
banker, træffes kun undtagelsesvis og meget lokalt i de danske far
vande, og der er derfor al mulig grund til at tro, at M. in testinalis her 
i landet ikke vil få katastrofale virkninger for blåmuslingebestanden. 
Derimod kan man nok regne med, at parasitten nogle steder vil be
virke, at blåmuslingerne afmagres så meget, at deres fiskerimæssige 
værdi forringes, og der er således al mulig grund til at holde et vågent 
øje med Mytilicola intestinalis i de danske farvande. 

Summary 

Mytilicola intestinalis Stener, 

a parasitic Capepod new to the Danish fauna 

M ytilicola intesthwlis Steuer is record ed for the first time in Denmark from 
Visby Bredning in the Limfjord. Its distribution and its effect an the mussel is 
discussed, and attention is drawn to the faet that there may be a risk of a harmful 
effect an the Danish musselfisheries. 
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Anmeldelse 

Bengt Sjogren: Småluyp i svenska marker. 166 sider. 30 tekstfigurer. Pris sv. 
kr. 18,50. Zindermanns Forlag. Gateborg 1963. 

Som motto for denne bog har forfatteren sat følgende citat fra Carl von Linne: 
»Har i dessa små, och af oss så foraktade kriiken, kunne vi finna de storsta Natu
rens miisterstycken«. Som både titel og motto antyder, handler bogen om insekter 
og andre smådyr. Men det er ikke nogen vejledning i indsamling, præparation 
eller bestemmelse. Det er en bog for insektiagttageren. Thi - udtrykt meq for
fatterens egne ord - »varfor skall man inte kunna iaktta småkryp utan att samla 
på dem? Fågelskådarna samlar ju inte sina studieobjekt . . .  « I 25 småkapitler 
beskriver forfatteren forskellige livsforhold hos et antal insekter og insektgrupper, 
medens K. Holmquist i sine smukke tegninger viser nogle af de omtalte dyr og 
situationer. Ideen er god, og trods al sin knaphed og deraf følgende ufuldstæn
dighed kan Sjogrens let læste bog måske nok sætte nogen i gang med insektbiolo
giske iagttagelser. Men der skal ganske givet meget mere til, før entomologien 
bliver den begejstrede iagttagelse af levende dyr, som fuglekenderens studium er 
det i dag, og som Sjogren og med ham mange andre ønsker det. Vi venter altså 
stadig på den fyldige og inciterende insektbiologi, der kan føre frem til den om-
talte ønskværdige situation. E. N. 



Acleris permutana Dup. og Cacoecia semialbana Gn. 

(Lepidoptera, Tortricidae) nye for den danske fauna 

Af P. L. Holst 

(Rødovrevej 221 A, Vanløse) 

With nn English summary 

Acleris permutana Dup. 

Ved et par ekskursioner til skrænterne ved Arnager ( ca. 8 km sydøst 
for Rønne, Bornholm) den 4. og 12. august 1959 fandt jeg, hvad jeg 
mente var en besynderlig form af Acleris var·iegana Schiff., rigt re
præsenteret på grenene af Prunus spinosa, der på lokaliteten danner 
et tæt, lavt krat. Jeg tog i alt 4 eksemplarer med hjem til senere under
søgelse. 

Imidlertid blev de indrangeret blandt mine va1·iegana og lykkeligt 
glemt, indtil min gode ven N. L. Wolff under et besøg for nylig gjorde 
mig opmærksom på, at jeg burde kigge nøjere på dem. En genital
bestemmelse viste omgående, at der var tale om en ny dansk art. 

Acleris permutana Dup. var ikke ventet her i landet, idet nord
grænsen for artens hidtil kendte udbredelsesområde gik fra det syd-

40 

Fig. l. Habitus af a: Acleris pennutana 
Dup., o, Dania, Bornholm, Arnager 4 .8. 
1959, P. L. Holst. PLH 502. (X 2,4). 
b: A. va1·iegana Schiff., o, Dania, Sjæl
land, Hyllinge 8.9. 1956, P. L. Holst. 
PLH 503. ( X 2,4). c: Cacoecia seminal
bana Gn., o, Dania, Bornholm, Slotslyn
gen 12.7. 1963, P. L. Holst. PLH 555. 
( X  2,4). 
(B. vV. Rasmussen fat.) 



Fig. 2. Genitalapparat hos: 
a: Acleris pennutana Dup., o, 
genitalpræparat PLH 505. ( X 30). 
b: A. variegana Schiff., o, geni
talpræparat PLH 504. ( X 30). 
c :  Cacoecia sem:ialbana G n., o, 
genitalpræparat PLH 555. ( X 30). 

(P. L. Holst praep. & del.) 

lige England over Mellemtyskland; men efter, at den var blevet er
kendt som dansk, er den nu også konstateret i Sverige (Skåne, Troile 
Ljungby, I. Svensson leg. et det.). 

Arten er let at kende fra variegana, som den ligner mest, på, at 
forvingens grundfarve er gullig, ikke hvid, at dens ydre partier er 
gulbrune, langt lysere end hos variegana, samt at skælduskene er min
dre, hvorved vingen får et glat udseende. I øvrigt henvises til figuren. 

Genitalapparatet er meget forskelligt hos de to arter, hvilket for 
o' ens vedkommende fremgår af figuren. Desværre må jeg afstå fra 
at bringe en tegning af S?-genitalierne, da jeg ikke er i besiddelse af 
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en <j> af per·muta.na. Interesserede kan finde dem afbildet f. eks. hos 
Pierce (1922). 

Arten flyver, som de fleste i slægten Acleris, overvinh·ende fra 
august - om den er i stand til at overvintre her i landet, er endnu uaf
klaret ; variega.na er f. eks. aldrig fundet efter overvintringen i Dan
mark. Larven lever - som va.riegana.'s - om sommeren mellem sarn
menspundne blade på Frunus spinosa L., den angives også at være 
fundet på Rosa spinosissima L. 

I W. van Deurs viklerbog (1956) indføres pennutana Dup. pas
sende efter va.riegana Schiff. 

Cacoecia sernialbana Gn. 

Af denne art kom et eksemplar til Hg-lys i Slotslyngen på Bom
holms nordspids 12. juli 1963. Den er af van Deurs (1956) beskrevet 
som en i høj grad ventet art, idet den findes, om end ret sjælden, i de 
fleste af vore omgivelser. Figuren viser det danske eksemplar, der 
er noget affløjet, og dets genitalapparat. 

Summai'Y 

Two Tortricids: Acleris pennutana. Dup. and Cacoecia. semialbana. Gn. are 
recorded new to Denmark. They were both captured on the island of Born
holm in the Baltic sea. The former which was very plentiful on the locality in 
August, 1959, was most unexpected in our country. 

Littemtur 

Deurs, W. van, 1956: Viklere- Danmarks Fauna 61. - København. 
Pierce, F. N., and Metcalfe, J. W., 1922: The Genitalia of the Tortricidæ.

O und le. 

Dompap som ynglefugl. En opfordring. Da jeg arbejder med undersøgelser 
vedrørende forekomst af Dompap som ynglefugl i Danmark, opfordrer jeg alle 
læsere af »Flora og Fauna«, som skulle ligge inde med oplysninger om denne art, 
om venligst at sende disse til nedennævnte adresse. Især har oplysninger om 
regulære ynglefund - enten æg eller unger (eventuelt kuldstørrelse) - min inter
esse. Også oplysninger om formodet ynglen eller om, hvor fuglene ikke har været 
på en ellers benyttet ynglebiotop har interesse. Angivelse af sted, årstal og dato 
er selvsagt vigtig. Med håb om et godt samarbejde siger jeg på forhånd tak. 

Grønningen 12, Arhus C. H. C. Hansen. 



Echinochloe colona (L.) Linck - Spinkel Hanespore 

Af L. Ingerslev 

(Valnæsvej S, Nykøbing F.) 

I de senere år findes på vore ruderater stadig hyppigere en Hane
spore-art, der ikke lader sig bestemme efter vore to gængse floraer. 
For den, der er fortrolig med Echin. crus-galli's mange former, falder 
den nye Echin. colona straks rent habituelt i øjnene ved sin spinkle 
vækst. En nøgle til adskillelse mellem de to arter, hvoraf især Echin. 
cnts-galli varierer stærkt, gives her. 

Echin. crus-galli - Alm. Hanespore 

Blade tiest mere end 9 mm brede 

Småaks 3-4 mm 

Yderavnerne med stak eller i det 
mindste tydelig brod 

Hovedaksen ved leddene stift 
børstehåret 

Kromosomtal 2n fra 28 til 56 

Echi.n. colona - Spinkel Hanespore 

Blade tiest 5-7 mm brede, ofte pur
purrandede 

Småaks 2-3 mm 

Yderavnerne højest med meget kort 
brod, tiest uden 

Hovedaksen ved leddene glat, undta
gelsesvis med korte bløde hår 

Kromosomtal 2n = 72 

Begge arter varierer fra næsten opret - opstigende til næsten fladt 
udbredt vækst. De angives af Hylancler (1953) som næsten kosmo
politter i varmere egne. Medens Echin. crus-galli er en gammel 
dansk kending, som jeg har set naturaliseret enkelte steder, synes der 
først i de sidste femten år at være kommet fart i Echin. colona's ind
slæbning med korn og hønsefoder. Om mulig indslæbning med fugle
frø tør jeg intet afgørende sige. Mine egne iagttagelser tyder ikke 
derpå. 

Echin. colona's linnæiske navn: Panicmn colonum, har iflg. J. Jen
sen (1944) en ganske snurrig oprindelse. Det betyder nybyggerhirse, 
idet frø af arten tilfældigt blev tilført de nordiske lande med hjem
vendende skibe. Da direkte oversættelse ikke synes mig god, foreslår 
jeg som dansk navn: Spinkel Hanespore. 

Hvor rivende indslæbningen har udviklet sig i de sidste femten år, 
viser antallet af kendte fund, som angivet i nedenstående oversigt. 

1889"': Haveukrudt i København. 1932"', 1956: Islands Brygge. 
1936"': Hundie skole. 1938"': Gentofte fyldeplads. 1949"': Videvang 
pr. Troldhede. 1949: Hønsegård i Vigsnæs, Lolland. 1950, 1962, 
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1963: Københavns frihavn. 1955, 1957-62: Nykøbing F's gamle losse
plads. 1955, 1956-63: Slagelse losseplads. 1955: Nakskov havn. 1957, 
1960: Nakskov losseplads. 1960, 1962-63: Næstved losseplads. 1960-
63: Kastrup losseplads. 1960, 1962-63: Korsør losseplads. 1962: Kor
sør havn. 1962°: Århus formuldningsanstal t. 1962°: Ålborg formuld
ningsanstalt. 1963: Odense østre losseplads. (De med 0 mærkede fund 
har jeg med tak fået oplyst af amanuensis Alfred Hansen, Botanisk 
Museum. De øvrige er egne fund). 

Jeg nærer ingen tvivl om, at udbredt kendskab til de to arter vil 
vise, at Echin. colona kunne og burde være angivet fra langt flere fin
desteder, men er blevet fejlbestemt som Echin. crus-galli, den eneste i 
vore floraer anførte. Echi.n.  colona anføres i vore nabolandes floraer. 

Litteratm· 

Christiansen, vV., 1953: Neue kritische Flora von Schleswig-Holstein. - Rendsburg. 
Hubbard, C. E., 1959: Grasses. - Bungay, Suffolk. 
Hylander, N., 1953: Nordisk Karlvaxtflora. - Stockholm. 
Jensen, J . ,  1944: Ordbog for gartnere og botanikere. - København. 
Ooststroom, H. van, 1962: Flora van Nederland. - Groningen. 
Raunkiær, C., 1950: Dansk ekskursionsflora. 7. udg. - København. 
Rostrup-Jørgensen, 1961: Den danske flora. 19. udg. - København. 
Weimark, H., 1963 : Skånes Flora . - Lund. 

En Echinochloe-varietet. - En Hanespore-varietet. I tilknytning til min mtikel 
om Echinocloe colona (Flora og Fauna 1964, s .  43) vil jeg ganske kort frem
hæve en af Echin. crus-galU's hyppigst forekommende og mest særprægede 
varieteter : Echin. cnts-galli var fntmentaceum (LK) \Vight, oprindelig artsopstil
let som Panicum frumentaceum Roxby. I forhold til uulgaris-varieteten af Alm. 
Hanespore virker den straks iøjnefaldende ved sin næsten duskformede, som regel 
rødlige blomsterstand, dannet af tætstående, opretstillede sidegrene, der bærer 
stærkt hvælvede, stakløse småaks. Den dyrkes i Asien og Afrika og indblandes i 
fuglefrø,' lworfor den i de senere år langt hyppigere end uulgaris-varieteten fore
findes på lossepladser, grøftekanter og lignende steder. Som egne fund kan jeg 
anføre: 1949 på affaldsdynger ved Oringe hospital, og i årene derefter på losse
pladser i Nykøbing F., Stubbekøbing, Nysted, Sakskøbing, Nakskov, Næstved, 
Præstø, Slagelse, Korsør, Kastrup Kbh., Odense, Stige (Fyn), Åbenrå samt på 
grøftekanter syd for Sundby (Loll.) og øst for Nysted og i en have i Nykøbing F. 

Valnæsvej 5, Nykøbing F. L. Ingerslev. 



Om nødvendigheden af kildekritik 

i entomologisk fannistik 

Af Svend Kaaber 

(Holme Møllevej 35, Viby J.) 

With an English summnry 

l. Indledning 

Studiet af den danske sommerfuglefauna har hidtil overvejende 
ligget i hænderne på interesserede amatører. For at dette arbejde kan 
have sin videnskabelige værdi, er det uomgængeligt, at det kun byg
ger på veldokumenterede oplysninger. Desværre har den nyere dan
ske håndbogslitteratur om »storsommerfugle« ikke helt ud fulgt dette 
fundamentale princip, idet den foruden at hente sine oplysninger om 
de enkelte arters tilstedeværelse i Danmark fra veldokumenterede 
fund også i flere tilfælde har benyttet angivelser, hvor dokumen
tationsmaterialet enten mangler eller er af tvivlsom værdi. 

I en årrække har jeg arbejdet med den danske sommerfuglefaunas 
geografiske problemer for om muligt at kunne analysere nogle af de 
forhold, der betinger en række arters udbredelse i dette område. 
Herunder er jeg gang på gang stødt på disse angivelser, der i lyset af 
vort nuværende kendskab ofte står helt isolerede i en ellers harmonisk 
sammenhæng af enten tidsmæssig eller geografisk art. Kilden til fler
tallet af disse angivelser er samleren L. P. Clintholm. 

Clintholm, der døde i 1949, var i sin samlerperiode en ærgerrig og 
overordentlig aktiv samler, jævnfør Hoffmeyer og Knudsens omtale 
heraf i Flora og Fauna 1931 pg. 129. Desværre var denne iver i en 
lang periode ikke parret med en tilsvarende sans for nøjeregnende og 
omhyggelig etikettering, og da hans samling i samme periode yder
mere bevisligt rummede et kraftigt islæt af udenlandsk artsmateriale, 
førte disse forhold i forening til flere aldeles forbløffende angivelser. 
På den ordinære generalforsamling 8. maj 1932 i Naturhistorisk For
ening for Sjælland, hvor Clintholm var medlem, udtaltes der - efter 
en gennemgang af en række konkrete tilfælde - en enstemmig mis
billigelse af bl. a. dette forhold, og på en ekstraordinær generalfor
samling 29. januar 1933, som Clintholm selv havde taget skridtet til 
at indkalde, og som han selv tog del i, vedtog man - ligeledes enstem
migt - at ekskludere ham af foreningen på grund af arten af de frem
komne oplysninger. 

Disse begivenheder førte dog ikke til en ønsket afklaring af sagen, 
idet Hoffmeyer og Knudsen i senere publikationer, ikke mindst i de
res jyske fortegnelse i 1938 foretog en kraftig opskrivning af en lang 
række gamle glintholmske angivelsers værdi. Denne vurdering er se
nere stort set blevet bibeholdt uændret i Hoffmeyers egne håndbøger 
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fra 1948, 194.9, 1952 og i disse. bøgers senere udgaver fra 1960 og 
1962. Langer har i sin liste (1957) og i sine bøger om de danske dag
sommerfugle (1958?, 1960) omtalt de vigtigste af dem, uden egentlig 
stillingtagen. Mange af disse angivelser figurerer efterhånden uden 
kildeangivelse i håndbøgerne og virker troværdige på det store flertal 
af læserne, der ikke har mulighed for at øve kildekritik, men er hen
vist til at stole på forfatternes evne til at sortere deres oplysninger på 
dette område. Ikke mindst af denne grund har jeg fundet det nød
vendigt at tage dette i mange henseender ubehagelige emne op til 
nærmere belysning. 

I det følgende er det først og fremmest hensigten at omtale de vig
tigste af de ældre glintholmske angivelser nærmere, da de fleste af 
dem har et vist enhedspræg, når de vurderes i lyset af den periode, 
hvorfra de er daterede. Det drejer sig - såvidt det kan oplyses - over
alt om angivelser fra før 1932, i de fleste tilfælde om arter, der på 
daværende tidspunkt kun kendtes i et eller ganske få angiveligt dan
ske eksemplarer. Endvidere har Clintholm selv kun publiceret en af 
dem, mens de øvrige er blevet publicerede af Hoffmeyer og Knudsen. 

I første række er det følgende arter: dagsommerfuglene Melanargia 
galathea L., Lime·nitis papuli L., »spinderne« Geleria eupharbiae L., 
Odantasia cannelita Esp., Drepana binaria Hfn., Lemania dumi L., 
Procris pruni callunae Spul., Sesia ?nyapaefarmis Bkh., Sesia vespifar
mis L., Pachytelia unicalar Hfn., agrotiderne Bryaphila muralis Forst., 
Cucu.llia pre·nanthis Bdv., Brachianycha nubecu.lasa Esp., Hapalatis 
venustula Hb., Lithacaelia deceptaria Sc., Plu.sia bractea F., Nycteala 
degenerana Hh. og gearnetriderne Ennamas.autu.mnm·ia Werneb. og 
Gnaphas myrtillata Hb. 

Med en baggrund som den forannævnte havde det været mest 
korrekt uden videre at slette alle disse tvivlsomme angivelser og lade 
det være nok. Men da de alle i over 25 år uanfægtet af enhver kritik 
har stået i de hidtidige fortegnelser, er det klart, at en nærmere 
motivering er påkrævet i hvert enkelt tilfælde. At syv af de oven
nævnte artsangivelser efterhånden stort set er ene om at repræsen
tere arten i Danmark, mens r.esten ganske vist senere er fundet igen 
af andre, tildels i antal, ændrer ikke ved sagens principielle betyd
ning, snarere tværtimod. 

Indledningsvis må det også bemærkes, at der desværre ikke i en 
sag som denne, hvor påstand står mod påstand, kan føres direkte 
bevis for angivelsernes unøjagtighed, hvad enten denne skyldes slø
seri eller bevidst forfalskning. Fra min side er det kun muligt at frem
lægge et indiciemateriale, der afsvækker deres troværdighed, og som 
- sammenholdt med de foran givne oplysninger om den glintholmske 
samlings karakter på daværende tidspunkt - derfor medfører, at de 
alle må afvises. At overbevise anderledestroende er vel umuligt, men 
det er mit håb, at objektivt arbejdende faunistikere vil kunne benytte 
det følgende som vejledning under det fremtidige arbejde med den 
danske faunas problemer. 
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2. Arter, der udgår af den danske fortegnelse 

I det følgende er det først hensigten at omtale de arter nærmere, 
der overvejende eller udelukkende omtales som danske på grundlag 
af Clintholms angivelser. Det drejer sig om følgende arter: Melanar
gia galathea L., Procris pruni callunae Spul., Sesia 1nyopaefonnis 
Bkh., B1·yophila mumlis Fm·st., Cucullia prenanthis Bdv., Nycteola 
degenemna Hb. og Gnophos myrtillata Hb. 

Melana'l'gia galathea L. 

Angivelsen af 3 eksemplarer fra Ekkodalen, Bornholm 1905 (Hoff
meyer og Knudsen 1937 pg. 52, 1938 pg. 38) er ved første øjekast 
ejendommelig ved ikke allerede at være publiceret hos Kløeker i Dan
marks Fauna 1908, når man betænker, at det drejer sig om en så stor 
og letkendelig sommerfugl. Desværre viser de nærmere omstændig
heder omkring angivelsen, at Clintholm - der såvidt vides først be
gyndte at samle omkring 1920 - gang på gang ændrede lokalitetsnav
net overfor andre samlere, for eksempel afdøde overretssagfører Cud
mann, der var en fin kender af Bornholms fauna. At angivelsen tilfæl
digvis standsede ved Ekkodalen og året 1905 og kom på tryk trods 
forudgående advarsler herimod, er således mere end beklageligt. 

At de hidtidige mere end tvivlsomme danske >>fund« af arten - fra 
Ceelskov i 1895 og det ovennævnte - skulle opfattes som sh·ejfende 
forløbere for en egentlig invasion, falder heller ikke i tråd med artens 
optræden i Nordtyskland. Under sin udbredelse i dette område er 
arten som helhed rykket langsomt frem over en bred front og har kun 
sendt få blænkere ud og aldrig over større afstande, sml. Warnecke 
1955 pg. 36. Vil man søge at tage Ceelskov-angivelsen alvorligt, er 
den ydermere ejendommelig ved at ligge i en periode, hvor arten 
endnu optrådte fåtalligt i Nordtyskland. I denne sammenhæng er det 
interessant at sammenligne med forholdene for en anden art, Hete
ropterus morpheus Pall. Denne art havde, iøvrigt sammen med gala
thea, en kraftig udbredelsesperiode i Nordtyskland i årene 1934 -
1950. I løbet af denne periode forvildede nwrpheus sig i alt seks 
gange over Østersøen til Lolland-Falster, ganske vist uden at vinde 
fodfæste, mens galathea overhovedet ikke viste sig. 

Når der her benyttes så megen plads på disse fejlagtige angivelser, 
skyldes det ikke mindst deres skæbne i de seneste håndbøger. På 
trods af manglende tiltro til angivelsernes pålidelighed både for Mela
n argia galathea og Pararge achine Sc. (Langer 1958?, pg. 257 og 34 1) 
optages begge arter alligevel på linie med de andre danske arter i en 
senere bog af samme forfatter (Langer 1960). Det er derfor mit håb, 
at disse linier bliver de sidste, der skal bruges til at diskutere begges 
danske forekomst. Ingen af de hidtidige angivelser berettiger nogen 
af dem til en plads i den danske fauna. 
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Procris pruni callunae Spul. 
Om denne art foreligger kun en gammel angivelse af Schiødte, 

hvorefter arten »ikke skulle være sjælden på det østlige Jyllands lyng
heder« (Strøm 1891). Dokumentationsmateriale foreligger ikke. Her
udover foreligger kun de bekendte glintholmske eksemplarer, angivet 
fra Silkeborgegnen 1924. N. L. Wolff, der i sin tid havde dem til un
dersøgelse, oplyser, at et af dem viste et særdeles elegant pålimet 
hovede, hvad der er vanskeligt at forlige med Clintholms kendte 
øjenbygningsfejl. Hvorfra de stammer, får stå hen i det uvisse, men at 
optage arten som dansk på det foreliggende grundlag må anses for 
forkasteligt, og arten bør udgå som dansk. 

Sesia myopaefo·nnis Bkh. 
Om denne art foreligger kun en angivelse af Glintholm: Fjenneslev, 

l han ex l. 1916 (Hoffmeyer og Knudsen 1936 b, senest Hoffmeyer 
1960). Angivelsens troværdighed rokkes ikke mindst af de angivne 
fundomstændigheder. At en samler skulle finde denne arts endofage 
larve, tilmed i en efter danske forhold usædvanlig foderplante, klække 
den og derefter lade arten sidde uerkendt i tyve år, er i høj grad 
utroværdigt. Også findeåret rokker ved fundets ægthed, jævnfør un
der galathea. At arten sandsynligvis kan findes i Danmark, berettiger 
ikke den hidtidige publikation herom på så løst et grundlag. Den bør 
ubetinget udgå, til nyt veldokumenteret materiale foreligger. 

Bryophila mu:ralis Forst. 
Arten publiceredes som dansk på grundlag af nogle uetiketterede (l) 

eksemplarer, fundet i en samling efter ejeren, skovrider Iversens død 
(Sønderup 1926). Af den senere ejer, C. S. Larsen, forsynedes de med 
en etiketteangivelse for det formodede findested, Bremersvold på 
Lolland. Siden er arten kun angivet fra Danmark af Clintholm fra 
Bøtø på Falster 1929, se bl. a. Hoffmeyer 1962 tavle 2 fig. 8. Grund
laget for denne arts danske forekomst er også her så løst og tvivlsomt, 
at arten ligeledes ubetinget må udgå af fremtidige fortegnelser. 

Cucullia prenanthis Bdv. 
Arten publiceredes som dansk hos Strøm (1891) på grundlag af et 

klækket stykke fra Lolland, da man på dette tidspunkt overvejende 
bestemte denne slægts vanskelige arter efter larvernes udseende og 
foderplante. Eksemplaret til grund for denne angivelse har ikke se
nere kunne genfindes, men muligvis var en angivelig »prenanthis« 
fra Falster (coll. Zool. Mus., København) fra samme periode, taget 
af en af de to angivne findere, dette eksemplar. Det viste sig ved 
genitalundersøgelse at være arten Cuc. lychnitis Rbr., jævnfør Hoff
meyer 1962 pg. 155. C. prenanthis' helt uforståelige danske forekomst 
støttes i dag kun af et eksemplar fra Clintholms samling, angivet fra 
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Rødding 1920 (Hoffmeyer og Knudsen 1936 a pg. 55, senest Hoff
meyer 1962). Dette grundlag er ligeledes alt for løst til at motivere 
artens tilstedeværelse i fremtidige danske fortegnelser, ikke mindst 
når man i øvrigt betænker artens europæiske udbredelse, der nord
ligst når op i det sydlige Mellemeuropa. 

Nycteola degenemna Hb. 
Denne arts plads i danske fortegnelser støttes for øjeblikket kun af 

et af Clintholm angivet eksemplar fra Bøtø, Falster 1929, idet et tid
ligere angivet fund fra Hanstholm 1924 med en omtumlet plads i lit
teraturen nu har fundet sin endelige plads under arten Nycteola sicu
lana Fuchs. (Torstenius 1960, van Deurs 1962). I betragtning af, at 
degenemna ikke er blevet fundet i det østlige Danmark under den 
intensive samlervirksomhed, der har udfoldet sig her i løbet af 
1950'erne, er det rimeligt at antage, at Danmark faunistisk set ikke til
hører artens skandinaviske område, men snarere det nordtyske om
råde, hvor den enten mangler helt eller er meget sjælden (Urbahn 
1961 og i.l.1962). På det hidtidige grundlag er det ikke muligt at op
retholde arten som dansk 

Gnophos my'l'tillata Hb. 
Arten publiceredes under navnet obfusca'l'ia Hb. som dansk hos 

Bang-Haas (1874) på grundlag af to eksemplarer fra Hornbæk i 
Nordsjælland. Ifølge oplysning fra N. L. Wolff var disse eksemplarer 
fejlbestemte og har senere ikke kunnet findes igen på Zoologisk 
Museum. Artens nuværende danske forekomst baseres kun på to eks
emplarer, som Clintholm har angivet fra Sunds ved Herning i 1918 
(Hoffmeyer og Knudsen 1936 a, senest Hoffmeyer 1952). De i ind
ledningen nævnte forhold i forbindelse med, at arten ikke vides at 
strejfe vidt omkring, endsige i flok, gør det også her umuligt at god
tage angivelsen. Arten må ubetinget slettes af fremtidige forteg
nelser. 

3. Fundangivelser, der udgår som danske 

Motiveringen for i det følgende at omtale de øvrige artsangivelser 
nærmere er dels deres lokalfaunistiske betydning og dels mere spe
cielle zoogeografiske forhold. Alle arterne hørte dengang til landets 
største sjældenheder, men er i øvrigt, modsat de foregående, senere 
blevet genfundet af andre samlere. 

Limenitis populi L. 
Artens eneste jyske angivelse stammer fra Clintholm, 2 eksempla

rer ved Broager i Sønderjylland 1925 (Hoffmeyer og Knudsen 1936 a, 
senest Langer 1960). Den falder kun i tråd med en gammel ubekræf-
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tet angivelse fra Flensborg (Bang-Haas 1874), som stadig flittigt cite
res. Artens recente sikre fundområde i Danmark omfatter kun det øst
lige Sjælland, Greve strand 1940--41 (P. Bjørn leg.) og Lolland-Falster, 
Fadeskov 1907 (Iversen leg.), Roden skov ret hyppig fra 1942 (M. 
Schrøder m. fl.) og Mellemskoven 1946 (N. L. Wolff leg.). I Nord
vesttyskland går arten kun i enkeltfund op i Midtholsten (Warnecke 
1955). De to ovennævnte angivelser ligger helt uden for disse områ
der, og Broager-angivelsen kan i hvert fald ikke opretholde en plads 
i fremtidige fortegnelser. 

Cele1·io euphorbiae L. 
I hvert fald en angivelse om denne tilfældige art i Danmark skyldes 

Glintholm, nemlig Klintholm på MØn (senest Hoffmeyer 1960). Tem·e
tisk set kan Clintholm godt have taget arten i Danmark, men trovær
digheden rokkes ikke mindst ved, at nyligt afdøde gartner C. L. Niel
sen, Sorø, der i 1928-29 ordnede Clintholms samling, dengang be
mærkede en euphorbiae med tydelig tysk firma-angivelse der. 

Oclontosia ca-rmelita Esp. 
Arten er hos Hoffmeyer (1948) angivet fra Stengårde ved Fåborg 

på Fyn - en angivelse, som forfatteren har fået oplyst, stammer fra 
Clintholm - men angivelsen er senere blevet slettet uden nærmere 
motivering (Hoffmeyer 1960). De angivelser, Hoffmeyer (l.c.) anfø
rer for både carmelita og en anden birkeart Polyploca flavicornis L. 
fra Fyn og Langeland (også Clintholms angivelse) er begge fejlagtige. 
Ingen af arterne er kendt fra den fynske øgruppe og er derfor heller 
ikke omtalt i den fynske lokalfauna (Pedersen og Sørensen 1948). 

Drepana binaria Hfn. 
I et grundigt og veldokumenteret arbejde er det for nylig vist (Kai

sila 1962), hvordan en lang række arter i Finland har bredt sig i to ad
skilte perioder i dette århundrede, dels mellem 1910-1920 og dels 
derefter igen i 1930' erne og 1940' erne. For visse arter, som måleren 
Abraxas sylvata Sc., har afgrænsningen mellem de to perioder været 
så skarp, at arten ikke blev fundet i den mellemliggende periode i 
Finland (Kaisila l.c. pg. 327). Noget ganske tilsvarende og med sam
me periodeforskel gør sig også gældende for en række danske arter, 
hvor forholdet for den første periode dog ikke er fremtrædende på 
grund af de dengang kun fåtallige danske samlere. Ved flere af disse 
arter er det mere end påfaldende, at Clintholm var den eneste danske 
samler, der angav fund i antal af disse arter i deres minimumsperiode 
i 1920'erne. Drepana binaria er en af de ovennævnte arter. Indtil 
1947 kendtes arten kun i tre sikre eksemplarer, alle på Lolland-Falster, 
Sæbyholm ca. 1910 (H. Madelung leg.) og Halskov vænge i 1928 og 
1937 (Pedersen 1944). I perioden 1947-1956 blev arten hyppigere og 
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bredte sig fra 1950 i enkeltfund til Bornholm, Sjælland, Fyn og Møn. 
Siden synes den dog at have trukket sig tilbage til Lolland-Falster 
igen, hvor den for tiden er meget sjælden. En antalsangivelse af Clint
holm fra Langeland 1930, som senest er gengivet hos Hoffmeyer 
(1960) sprænger både i sted, tid og tal attens daværende rammer og 
må alene af den grund udgå. 

Lemania dU?ni L. 
Clintholm (1930) angav at have modtaget 3 6 6 af den dengang 

meget sjældne art fra Møns fyr 1929, samt selv at have taget l � ved 
Bøtø på Falster 1929. Efter hvad gårdejer Erling Pedersen, Bogø, 
oplyser (i.l.l963), benægtede daværende fyrmester Tiderpand, Møns 
fyr, der skulle have sendt denne letkendelige art til Clintholm, over
hovedet at have taget arten på fyret. Clintholms angivelser kommer 
derved til at stå i et ejendommeligt skær og kan ikke godtages. Eks
emplarerne er senest omtalt og et afbildet hos Hoffmeyer 1960. 

Fig. l. Sesia. vespiformis L., 6 ,  
Sjælland, Knudskov 16.6. 1948 (A. 
Møller leg., E. J arby coll.) ( X  2,3). 

Sesia vespiformis L. 
Clintholm angav at have taget arten ved Venge i Jylland i 1918 

(Hoffmeyer og Knudsen 1938, senest Hoffmeyer 1960). Selvom arten 
må være overset i Danmark, hører angivelsen til samme kategori som 
de øvrige og bør ubetinget afvises. De hidtil publicerede sikre dan
ske fund består således af fund af artens tomme puppehylstre. Der 
eksisterer imidlertid et upubliceret dansk imagofund, som afbildes 
her for at vise udseendet af et sikkert dansk eksemplar til sammen
ligning med et af de glintholmske eksemplarer, afbildet hos Hoff
meyer 1960, tavle 16 fig. 24. 

Pachytelia unicolor Hfn. 
Clintholm har angivet nogle hanner fra Romhede "i Vestjylland 

(Hoffmeyer og Knudsen 1938, senest Hoffmeyer 1960). Denne eneste 
jyske angivelse falder helt uden for rammerne for denne sol- og var
meelskende arts sikre danske udbredelse, der er udpræget sydlig og 
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østlig, og er ikke bekræftet af andre samlere, der har samlet på denne 
velundersøgte lokalitet. Angivelsen bør derfor ubetinget afvises. 

Bmchionycha nubeculosa Esp. 
Af Clintholm angivet i 5 stykker fra Kegnæs fyr på Als 1926 

(Hoffmeyer og Knudsen 1936a, senest Hoffmeyer 1962). I 1938 for
modedes det (Hoffmeyer og Knudsen l.c pg. 136), at angivelsen 
skulle være udtryk for et træk, trods den manglende forekomst i alle 
naboområder. Hertil er at bemærke, at denne tidlige forårsart ved 
Sejs i Midtjylland, hvor den ofte er talrig, er så lokal og træg, at den 
end ikke de seneste 25 år har kunnet trække de tre kilometer, der 
adskiller lokaliteterne Sejs og Svejbæk. Clintholms angivelse er atter 
her så usandsynlig, at det må undre, at den ikke forlængst er slettet. 

Hapalotis venustula Hb. 
Arten har ligesom den følgende art bredt sig efter linier, der sidt

seredes under Drepana binaria Hfn. Den toges i Danmark først ved 
Sæbyholm på Lolland 29.7. 1916 (H. Madelung leg.), men blev der
efter først genfanget i 1935 i antal på Dueodde på Bornholm (N. L. 
Wolff leg.). Omkring 1944 havde arten et kraftigt fremstød, idet den 
toges både på Lolland, Roden skov 1944 (G. Jakobsen leg.), på Fal
ster i Hannenav 1944 (Pedersen 1944) og i Nordsjælland ved Asserbo 
1944 (J. Lundquist leg.), og senere i Østjylland ved Skæring 1948 
(Arnau Møller leg.). På Lolland, Falster og Bornholm er arten nu ud
bredt og lokalt ikke sjælden, og siden 1950 er den taget i mange en
keltfund på Sjælland, et på Fyn ved Ringe 1954 (Sv. Kaaber leg.) og 
endnu et i Østjylland ved Grenå 1955 (V. Hornsyld leg) og i Nord
jylland ved Vester Saltum 1962 (V. Bering leg.) - alle sandsynligvis 
endnu kun som et udtryk for en tilfældig, omend kraftig strejfning. 
Helt udenfor disse rammer ligger en glintholmsk antalsangivelse fra 
Als 1926 (senest Hoffmeyer 1962), der også ubetinget må udgå. 

Lithacodia deceptorfa Sc. 
Denne arts anden udbredelse i Danmark begyndte ligesom venu

stula's igen i 1930'erne, og en talstærk population findes for øjeblik
ket på Lolland, Falster og i Sydsjælland. På Bornholm - først 
siden 1948 - og på Fyn - siden et fund på Langeland i 1918 først 
igen siden 1947 - synes arten derimod endnu ikke helt at have kon
solideret sig. I Jylland har den - som led i en særlig kraftig spred
ning i det østlige Danmark mellem 1946-56 - kun vist sig i enkelt
fund på Djursland, Fjeldskov 1947 (Arnau Møller leg.) og Ramten 
skov 1954 (0. Høegh-Guldberg leg). Først i 1963 er arten dukket op 
i Sydjylland, Styding skov 10.6. 1963 (H. Lind leg.). En glintholmsk 
antalsangivelse fra Als 1927 (senest hos Hoffmeyer 1962) kan ikke 
have relation til artens spredning i Nordvesttyskland, der først be
gyndte omkring 1938. Den bør ligeledes ubetinget afvises. 
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Fig. 2 Udbredelsen af En11omos au.tmn11aria Werneb. i Danmark. 
0: fund indtil 1937 (dvs. perioden 1874-1936). 
e: fund siden 1937 (dvs. perioden 1937-1963). 

Plusia bractea F. 
Denne arts recente spredning i Danmark følger andre linier end 

for de foregående to sydligt udbredte arter. I dette århundrede toges 
i perioden 1913-1917 fire eksemplarer i Midtsjælland, sikkert kun 
strejfere. Først fra 1954 er arten fundet påny, i de seneste år enkelt
vis, inen næsten hvert år på Bornholm som led i en kraftig spredning 
mod vest, der i Østskandinavien begyndte allerede i 1936, jævnfør 
Hoffmeyer 1962 pg. 345. Clintholms angivelse af fire stykker fra 
Hanstholm fyr i Vestjylland 1927 stammer fra en periode, hvor arten 
i nabofaunaerne kun fandtes i en isoleret og ganske stationær popu
lation i Skotland, og ellers først i Finland. Angivelsen står også her 
helt isoleret og må ubetinget afvises. 

Ennomos autumna.ria Werneb. 
Denne art har i de sidste årtier været i en jævn spredning mod 

nord i store dele af Danmark, se fig. 2. En geografisk helt isoleret 
jysk angivelse af Clintholm fra Sondrup ved Horsens (Hoffmeyer og 
Knudsen 1936a, senest Hoffmeyer 1952) må i denne sammenhæng 
bortfalde. Endvidere bør også en sjællandsk angivelse før 1920 fra 
Ruds Vedby udgå. På øerne konstateredes arten først i slutningen af 
1930' erne på Falster - ved Bøtø 1937 (E. Pyndt leg.) - og er især 
siden 1949, efter at moderne lysfangst-metoder har fået vid anven-
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delse, blevet fundet i store dele af det ødanske område. Derimod sy
nes den jyske forekomst at være stationær, da nordgrænsen stadig 
ligger på højde med Ribe-egnen, hvor arten har været kendt fra før 
århundredskiftet. 

Den ældre sjællandske angivelse af en larve i Vedby skov (L. P. Jensen 1920 
pg. 15) skyldes sandsynligvis en fejlbestemmelse i lighed med larve-angivelsen af 
arten Henninia tentacularia L. fra samme sted. Karakteristisk nok har den eneste 
autu.mnaria., der fandtes i den angivelige finders, C. Madsens samling, kun en 
seddel med artsnavn og bemærkningen : e.o ( :ex ovo) kl. 10/9 1911. Dette eksem
plar er, som andre lignende etiketterede dyr fra samme samling, utvivlsomt af 
udenlandsk herkomst, i modsætning til Madsens danske fund, der alle er omhyg
geligt etiketterede med lokalitetsangivelse. I denne sammenhæng bør det derfor 
bemærkes, at angivelsen Ruds Vedby på den tentacularia, der fandtes i coll. C. 
Madsen (Hoffmeyer 1962 pg. 370), først er tilføjet eksemplarets etiketter efter 
Madsens død. 

Foruden de her nøjere omtalte angivelser kan jeg henvise til en 
række andre, der alle virker mere eller mindre meningsforstyrrende, 
når artens øvrige danske forekomst tages i betragtning. Da kilden, 
som er Glintholm, i de fleste tilfælde aldrig har været opgivet, har 
disse angivelser fået et uberettiget præg af troværdighed. Der skal 
her henvises til de grelleste: Adopaea flava Briinn. (thaumas Hfn.) 
fra Bornholm (Hoffmeyer og Knudsen 1937), Hyphilare littoralis 
Curt. fra Ulkebøl på Als, Cucullia artemisiae Hfn. fra Langeland, 
Cucullia lychnitis Rbr. fra Hanstholm (senest hos Hoffmeyer 1962), 
samt Anagaga pulveraria L. og Bapta bimac-ulata F. ligeledes fra 
Hanstholm i Vestjylland (senest hos Hoffmeyer 1952). En særl.ig om
tale fortjener også de glintholmske angivelser af de østjyske lokali
teter Mols og Helgenæs for arten Chloridea m.aritima Grasl. Da disse 
angivelser daterer sig tilbage til 1927-28 og således længe før 
Hoffmeyer i 1938 erkendte denne overvejende vestjyske arts for�
komst i Danmark, turde der her enklest være sket en sammen
blanding af det daværende glintholmske materiale af de to habituelt 
nærtstående arter, den overvejende østjyske Chl. dipsacea L. og 
ma1'itima før etiketteringen, en sammenblanding af materiale, der 
åbner vide muligheder for fortolkning af andre glintholmske angi
velser. Ikke desto mindre har disse angivelser troligt fulgt arten 
maritima under omtalen af dens danske udbredelse (senest hos Hoff
meyer 1962), og de har foranlediget flere samlere til forgæves at 
eftersøge arten på disse steder, hvor dens karakteristiske danske 
biotop, fugtige hedeflader, totalt mangler. 

4·. Konklusioner 

Den udførlige omtale af de her nævnte angivelser viser med al 
tydelighed, at der med rette kan rejses en så alvorlig kritik mod deres 
ægthed, at de uvilkårligt inddrager de øvrige glintholmske fund
angivelser, selv af almindelige arter, i denne kritik. Det er klart, at en 
samler med Clintholms energi givetvis har gjort bemærkelsesværdige 
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fund, men den her demonstrerede uorden i forbindelse med de om
stændigheder, der motiverede Naturhistorisk Forening for Sjælland 
til at foretage så drastiske skridt mod ham, gør det også klart, at 
samtlige angivelser for fremtiden primært må mødes med stor skepsis. 

Det skal derfor konkluderes, at ingen glintholmske angivelser om 
sommerfugle for fremtiden kan tillægges nogen faunistisk betydning, 
medmindm fundene direkte eller indirekte har været kontrolleret af 
troværdige samlere. De vigtigste af sådanne fund er: Pygaem anasto
masis L. fra Slotslyngen, Bornholm 1931, Chloridea peltigem Schiff. 
fra Møns fyr 1928, samt Xanthorhoe obstipata F. fra Møns fyr 1928 
og Dueodde, Bornholm 1930. Det vil være rimeligt her også at nævne 
en række senere glintholmske angivelser fra Vendsyssel 1932, der 
virker tilforladelige, ikke mindst derved, at samtlige arter senere 
er blevet genfanget af andre. Det drejer sig bl. a. om arterne Coscinia 
cribmria L., Polia chi F., Camdrina selini Bdv., Anaitis plagiata L. 
og Entephria caesiata Schiff. Nogen større faunistisk betydning har 
de dog ikke, da de som anført ikke længere står isolerede, hvorfor der 
udmærket kan ses bort fra dem i fremtiden. 

I betragtning af, at man primært må gå ud fra, at en samler er sig 
sit ansvar bevidst og derfor forsyner sine fund med ganske nøjagtige 
fundangivelser, er det beklageligt, at ovenstående sag har måttet dra
ges frem i lyset her. Men alene det, at noget sådant er sket og meget 
vel kan gentage sig, og at der kan finde en spredning sted af sådanne 
fejletiketterede dyr til andres samlinger, bør mane fremtidige forfat-· 
tere til stor forsigtighed, ikke mindst overfor sjældne arter med angi
velige danske data, der uventet dukker op i en samling. Endvidere bør 
det for den fremtidige håndbogslitteratur være en ufravigelig regel, 
at fund, der er særlig enestående - i dette ords videste betydning -
altid forsynes med finderangivelse, et princip, der hidtil langt fra har 
været fulgt i det ønskede omfang. 

Under indsamlingen af oplysninger til dette arbejde har jeg mod
taget velvillig hjælp fra gårdejer Erling Pedersen, Bogø, og ingeniør 
N. L. Wolff, København. Ligeledes har Naturhistorisk Museum, År
hus, velvilligt stillet afd. overlærer Sigfred Knudsens arkivmateriale 
til min disposition under forarbejdet med at opspore manglende 
kildeangivelser til en lang række af de ovenfor refererede angivelser. 
For denne velvilje bedes alle modtage min bedste tak. 

Summary 

The foliowing eight species of Lepidoptera have hitherto erroneously been 
inelucled in the Danish list and consequently have to be omitted: Melanargia 
gala.thea L., Pamrge ach:ine Sc., Procris pnmi callunae Spul., Sesia. myopaeformis 
Bkh., Bryophila. muralis Forst., Cttcullia prenanthis Bdv., Nycteola degenera.na. 
Hb. Furthermore a special mention is given to some Danish Lepidoptera a.o. to 
the recent spreading in Denmark of Hapaiatis venust11la Hb., L-ithacodia decep
toria. Sc. and Ennomos autttmnaria Werneb. 
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Nycteola (Sarothripus) asiatica Krul. (Lep. Noct.) 

fundet i Danmark 

Af Niels Madsen 
(Laurentsvej 27-31, Bagsværd) 

With an English summnry 

På vej hjem fra Bøtø 20.9.1963 havde E. Worm-Hansen og jeg be
sluttet, at vi skulle holde ved oplyste steder på landet, da der ofte kan 
være en hel del sommerfugle tiltrukket af lyset. Vi standsede da også 
ved Storstrømsbroen og så lidt på de oplyste butiksvinduer. Der sad 
en hel del dyr, hvoraf en kunne ligne Nycteola mvayana.  Jeg tog 
dyret med hjem, og det kom i samlingen. En dag havde jeg besøg af 
Preben Holst, og vi blev enige om, at den ikke lignede en rigtig 
mvayana. Holst fik den med hjem for at lave genitalpræparat på den. 
Det viste sig straks, at det måtte være en ny storsommerfugl for Dan
mark ved navn Nycteola asiatica Krul. 

N. asiatica er en art, som kun sjældent er fundet i Nordeuropa, men 
er mere almindelig fra Japan gennem Asien til Sydfrankrig. Nærmest 
Danmark er kun nævnt tre fund fra Tyskland, et fra Finland og et 
fra Sverige (F alsterbro ), alle af nyere dato. 

N. asiaUca er en ret lys art med svage tegninger, men er vanskelig 
at skille fra visse former af revayana. Grundfarven er lysegrå med 
violet skær (hos lyse eksemplarer af revayana med grønt skær). Af 
andre kendetegn kan nævnes, at hos asiatica virker forvingen bredere, 
idet forkanten er svagt buet. Tegningsforskelle i vingerne hos de to 
arter har jeg ikke kunnet finde. Fotografiet viser <;><;> af mvayana og 
asiatica. 

Genitalorganerne hos asiatica afviger stærkt fra de øvrige arter i 
gruppen. Desværre er det ikke lykkedes at skaffe en o ,  men jeg kan 

Fig. L Habitus af 
a. Nycteola. asiatica Krul., <j>, Dania, Fal
ster, Storstrømsbroen 20.9.1963, N. Mad
sen leg., gen. præp. PLH 374. ( X  1,8). 
b. N. revayana. Sc., <j>, Dania, Nord-Sjæl
land, Maglemose, L 25.6.1941, kl. 13.7. 
1941, coll. E. Kjær. ( X  1,8). 

( B.  W. Rasmussen fot.) 

a 
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Fig. 2. Genitalapparat hos : 
a. Nycteola asiatica Krul., <j?, Da
nia, Falster, Storstrømsbro 20.9. 
1963, N. Madsen leg., gen. præp. 
PLH 374 ( X 15). 
b. N. revayana Sc., <j?, Dania, 
Nord-Sjælland, Asserbo 2.6.1963, 
P. L. Holst leg., gen. præp. PLH 
542 ( X 15). 
(P. L.Holst præp. & del.) 

nævne, at aedeagus er langt bredere end hos de øvrige arter med en 
meget lang cornutus (2/s aedeaguslængde) og et bundt mindre. I øv
rigt kan jeg henvise til artilder af Dufay (1958), Torstenius (1960) og 
Urbahn (1961), der alle giver afbildninger. <;?-genitalierne af det 
danske eksemplar er vist på figuren; til sammenligning er vist geni
talierne hos revayana. Karakteristisk for arten er, at apofyserne er 
ulige lange, at tornefeltet i bursa's munding er meget stort, samt at 
hele bursa er besat med små torne. 

Larven lever på pil og poppel, og sommerfuglen er som revayana 
fremme i vinterhalvåret. 

Nycteola asiatica blev beskrevet på materiale fra Transkaspien af 
Krulikowski i 1904 som en form af revayana. I 1927 blev den op
højet til selvstændig art af Filipjev. N. popttlana Patocha, 1953, og 
N. hungarica Kovacs, 1954, skal i følge Urbahn (1961) henføres til 
denne art. 

Til slut vil jeg rette en velment tak for hjælpen til Preben Holst, 
der har udført tegningerne, og til Bent W. Rasmussen, der har frem
stillet fotografiet. 

Summa1·y 

The capture of the first Danish specimen of Nycteola asiatica is recorded. It 
was caught at a shop-window 20.9. 1963 on the island of Falster in the Baltic sea. 
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Mindre meddelelser 

Gedehams fanget af blåmusling. I sommerferien 1961 fandt min søn Bo på 
havnemolen i Humlebæk en blåmusling (MytiltiS edulis), ca. 3,5 cm lang, siddende 
på en bøje, som et par timer tidligere var fisket op fra havneindløbet Muslingen 
havde klappet skallerne sammen om en gedehams (Vespa germanica). På billedet 
ses, hvorledes bagkroppen, det ene bagben og lidt af vingerne rager uden for 

muslingskallerne, der er presset sammen om hvepsetaljen. Formodentlig har hvep
sen villet suge fugtighed fra den åbne muslings kappebræmme. Muslingen har da 
reageret ved at trække sine lukkemuskler sammen, og hvepsen har siddet uhjælpe
lig fast. Dens forsvarsmiddel, brodden, er stukket frem, men har været nytteløs i 
den givne situation. Begge dyr var døde, da de blev fundet. 

Jens Munksvej 24, Arhus N. N.  Knattrup. 

Myrelove (Myrmeleon formicarius) i Jylland. Efter at have noteret mig de få
tallige findesteder for myreløven i H. Jørgensens artikel i sidste hæfte af >>Flora 
og Fauna« føler jeg mig tilskyndet til at anmelde et nyt findested :  I sommeren 
1961 fandt jeg i nærheden af Sandmilen, Skagen, snesevis af tragte med dyr i 
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livlig aktivitet. Flere eksemplarer hjemtages, og i et stort sylteglas med tørt sand 
fodredes de hele sommeren med utallige myrer. Hen på efteråret aftog deres 
aktivitet, og glasset blev henstillet i en kold garage hele vinteren. Næste forår 
undersøgte jeg sandet i håb om at finder pupper. Det viste sig da, at dyrene stadig 
befandt sig i larvestacliet, om end noget dorske så dog stadig levende. Henstillet i 
varme og sol og lokket med friske myrer gik de hurtigt i gang med at lave tragte. 
I midten af juni gravede de sig atter dybt ned i sandet, og lidt senere fandtes de 
karakteristiske »sanclkugler<< - forpupning var sket. I slutningen af juli fremkom 
imagines. Til slut skal tilføjes, at dyrene er genfundet på samme lokalitet i 1962 
og 1963. 

Maarsø, Sjælland. B. Holm Thomsen. 

Anmeldelse 
B. Berglund, K. Curry-Lindahl, H. Luther, V. Olsson, W. Rohde, G. Seller

berg: Ecological studies on the mule swan (Cygnus olor) in sontheastern Sweden. 
(Acta Vertebrata, vol. 2, nr. 2). 122 sider. 38 figurer. Pris sv. kr. 25,00. Almquist & 
Wiksell. Stockholm 1963. 

I Sverige - som også her i landet - er der gennem den sidste snes år og da 
især siden 1950 sket en voldsom forøgelse af antallet af knopsvaner, både ynglende 
og ikke-ynglende. Denne forøgelse blev iagttaget med stigende ængstelse af den 
svenske kystbefolkning, der mente, at knopsvanerne kunne få en uheldig indfly
delse på skærgårdsfiskeriet BL a. mente man, at svanerne kunne ødelægge bund
vegetationen, hvor fiskeyngelen holdt til, og de kunne æde fiskenes rogn og yngel 
og eventuelt også de dyr, der skulle tjene fiskene som næring. Desuden kunne de 
mange fugle skræmme fiskene bort, ligesom de også på uheldig vis kunne forurene 
vandet med deres ekskrementer. I 1957 påbegyndtes da en undersøgelse af knop
svanens økologi på initiativ af K. Curry-Lindahl, Nordiske Museet, Stockholm. 
Resultaterne af fem års arbejde fremlægges i ovennævnte publikation, der er 
smukt udstyret med fotografier, diagrammer og tabeller. 

Som man vil forstå, er der tale om en undersøgelse med vidtrækkende prak
tiske konsekvenser, men den er også gennemført og publiceret på en sådan måde, 
at vi har fået en bog med spændende læsning af almenbiologisk karakter. Derfor 
skal jeg gå lidt nærmere ind på nogle af resultaterne og måske animere en eller 
anden til selv at læse denne svanebiologi. 

Undersøgelser af maveindhold og ekskrementer viste, at knopsvanen er ud
pi·æget planteæcler, der nipper skud af bundvegetationen (Ruppia, Potamogeton, 
Zannichellia, Chara) på 0,3-1,5 m's vanddybde, og hvad der fandtes af smådyr 
i maveindholdet må betragtes som tilfældig slugt sammen med planterne. Rogn 
og fiskeyngel fandtes overhovedet ikke. Knopsvanen indgår således som konsu
ment af første grad i brakvandsskærgårdens økosystem, og en beregning viser, 
at med den nuværende svanebestand fortæres der fra 3-6 g plantetørstof pr. m2 
i løbet af 3 måneder. Pwduktionen af plantetørstof fm samme tidsrum er be
regnet til fra 400-900 g pr. m2. Denne ringe beskatning af plantevæksten skulle 
efter forfatterens mening ikke have nogen skadelig indflydelse, og når vegetatio
nen til ticler går meget s tærkt tilbage, skal årsagen være iserosion. 

De kemiske og bakteriologiske undersøgelser kunne ikke vise nogen ændring 
af vandet, der kunne sættes i relation til stigningen i svaneantallet, og de fiskeri
biologiske iagttagelser gav ikke støtte til den antagelse, at svanerne skulle skræm
me fiskene bort fra deres sædvanlige legepladser. Resultatet af undersøgelserne 
kan altså sammenfattes derhen, at den nuværende koncentration af knopsvaner 
ikke på nogen måde er skadelig for fiskeriet. E. N. 
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