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Fra redaktionen: 

Forsidebilledet er denne gang ikke 
knyttet til nogen artikel inde i 
bladet. Det skal blot give en au
gust-stemning fra en dansk grøfte
kant med gedeskægs dunbolle ly
sende i eftermiddagssolens stråler. 
Sommeren er ved at være forbi, 
og når dette hæfte er læseren i 
hænde, nærmer vi os stærkt den 
dato, hvor efteråret i følge kalen
deren begynder. For samleren og 
naturiagttageren reduceres uden
dørsarbejdet i takt med daglæng
dens aftagen. Men desto mere tid 
bliver der til at arbejde med sam
lingen, notaterne og litteraturen. 
Tit opstår da ønsket om at komme 
i forbindelse med andre, der ar
bejder på samme felt. Man har 
resultater at drøfte og erfaringer 
at udveksle. Man har et overskud 
af materiale, man gerne vil af
hænde, eller der er måske en eller 
anden bog, man kunne tænke sig 
at anskaffe. For i nogen grad at 
yde hjælp i disse tilfælde tilbyder 
redaktionen at stille »Flora og 
Fauna«s 3. omslagsside til rådig
hed for foreningernes medlemmer. 
For fremtiden vil man kunne få 
optaget småannoncer vedrørende 
naturhistoriske forhold (anmod
ning om hjælp ved indsamling af 
materiale og iagttagelser, byttefor
slag, køb og salg af bøger og red
skaber til brug for samlere). Disse 
annoncer optages gratis. De kom
mer på i den orden, de indløber, 
og for så vidt der er plads. 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. 



Ynglende Biæder (Merops apiaster (L)J i Thy 

Af Leo Novrup 

(Bredbnlle, Vejle) 

Det var en lille notits i » Jyllandsposten«, som i sommeren 1961 
satte mig på sporet af Biæderne i Thy. Meddelelsen var kort, men i 
allerhøjeste grad interessant, da den berettede, at dr. Knud Paludan, 
assistent Finn Christoffersen og Jørgen Fog havde set to Biædere nær 
Frøstrup i Thy. Det var to gamle fugle, og da den ene fodrede den 
anden, kunne det tyde på, at det var et ynglende par. Fuglene blev 
ikke set oftere, selv om man i de følgende fire dage holdt udkig efter 
dem. - J eg kunne ikke glemme disse Biædere, for var de ynglefugle, 
så burde det konstateres, og da det var midt om sommeren, så fandt 
jeg, at det mest naturlige måtte være, at det var et ynglende par. Der
for besluttede jeg at tage derop en weekend for at søge efter dem, og 
en lørdag sidst i juli begyndte jeg at lede efter dem, idet jeg under
søgte alle grus- og sandgrave, som var afsat på de målebordsblade, 
som jeg havde medtaget. 

Lørdag gik uden resultat, og søndag fortsatte jeg min søgen, idet 
jeg nu spurgte mig frem selv til de mindste sandgrave. Endelig kom 
jeg til en forholdsvis lille og temmelig gammel sandgrav, hvor jeg 
straks kunne se, at der havde boet digesvaler. Desværre var flere af 
deres gange udgravet, og af andre stak der pinde ud, så her havde 
sikkert nogle drenge været på spil. Snart fik jeg øje på to større huller, 
som sad for sig selv et godt stykke fra digesvalehullerne. Efter at have 
kigget noget nærmere på dem, var jeg klar over, at jeg havde fundet 
Biædernes redehuller. Hullet stod mere i det lodrette plan end dige
svalernes, og to tydelige furer havde benene slidt i bunden af røret -
akkurat som jeg kendte det fra isfuglen. Både indgangsåbning og rør 
så ud som isfuglenes, men dog noget større. I sandgraven fandt jeg 
flere gylpboller med rester af bier og guldsmede, som også fortalte, at 
det var her, Biæderne holdt til. 

I et hegn i nærheden skjulte jeg mig og holdt udkig i et par timer; 
men jeg så ikke noget til Biæderne. Jeg gik da ud fra, at Biæderne 
ligesom digesvalerne havde forladt stedet, og jeg håbede inderligt, at 
de måtte have nået at få et kuld unger udruget. Måske opholdt de sig 
i de store plantager i nærheden, hvis ikke de allerede var på vej mod 
syd. For mig var det selvfølgelig en skuffelse, at jeg ikke så fuglene 
ved redehullerne; men glæden over at have fundet stedet, hvor de 
holdt til, opvejede den, og jeg besluttede at holde min viden for mig 
selv og håbe, at Biæderne ville vende tilbage næste sommer. 

Nok var jeg klar over, at chancerne var små, for det har altid vist 
sig, at Biæderen, når den ynglede uden for sit egentlige yngleområde i 
Sydeuropa, aldrig kom igen det følgende år. Således gik det jo også 
med Nordens første Biædere, der i 1948 ynglede på Bornholm - se 
D. O. F. T. 48, pp. 129-146- hvor lektor Arne Larsen fortæller om to 
par Biædere, der rugede i en grusgrav nord for Hasle. I denne inter-
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essante og meget udførlige afhandling står der bl. a. : »Fra Danmark 
foreligger i alt (gennem de sidste 150 år) 13 kendte iagttagelser af 
Biædere, i Norge 2, Sverige 9, medens den aldrig er set i Finland«. 
Hertil kan jeg føje et par, som i maj 1955 holdt til ved en grusgrav i 
en plantage ved Skjern, og hvor den ene blev fundet død og næsten 
ædt, søndag den 22. maj (D. O. F. T. 52, pp. 144--45). Dette par ville 
jo sikkert have ynglet der, hvis ikke den ene fugl var død. Der kan jo 
være en svag mulighed for, at den overlevende Biæder fra Skjern kan 
være en af de fugle, som i 1961 og 1962 ynglede i Thy. Og jeg vil her 
føje til, at der er en mulighed for, at Biæderne allerede i 1960 ynglede 
der, da der jo i 1961 var to redehuller, som var lavet af Biædere, og 
hvoraf det ene så mere nyt ud og var slidt af fuglene -det var her, de 
tydelige furer stod i rørets bund. 

At det var med spænding, jeg i juli 1962 nærmede mig stedet, siger 
sig selv. Jeg turde jo næsten ikke tro på, at Biæderne var vendt til
bage; men heldigvis kørte jeg den lange vej fra Vejle til Thy for at 
undersøge sagen. J eg standsede bilen ca. 100 m, før jeg nåede sand
graven, rullede vinduet ned og lyttede. Næsten øjeblikkelig hørte jeg 
en ejendommelig lyd derovre fra - en kraftig fuglestemme, som jeg 
aldrig før havde hørt - og jeg sagde til min familie, som var med i 
bilen: »Det må være Biæderen, så er den alligevel kommet«. 

Da vi nærmede os sandgraven, fløj begge Biædere hen over os og 
lod deres korte advarselsskrig høre. Vi stod stille og nød det pragt
fulde syn af de to smukke fugle, der på svalemaner jog gennem luften. 
Snart faldt der ro over dem; den ene satte sig på en stor jordknold i 
selve sandgraven, og den anden begyndte at jage insekter i nærheden. 
Det så imponerende ud, når den jagende fugl på rappe vinger steg 
lodret op, eller den i et kast styrtede sig hovedkuls mod jorden og 
foretog de bratteste sving for at indfange insekterne. 

Sandgraven lå i et åbent, noget bakket terræn ind mod en plantage, 
overgroet med lyng, hvor der stod enkelte fritstående gran og fyr, 
hvor Biæderne havde deres særlige yndede standpladser. Ofte foretog 
de fangstture fra disse træer og vendte igen tilbage til samme sted 
med byttet. Her kunne de godt sidde i flere minutter, før de fløj til 
reden og afleverede til ungerne. Omkring 75 m fra sandgraven stod 
en lille fyrrebusk, som i toppen havde en nøgen, vandretsiddende 
gren, der særlig blev benyttet af begge Biædere. Under denne busk 
var der næsten altid gylpboller at finde. Øst for sandgraven var der 
opdyrkede marker, og også her jagede Biæderne insekterne; men jag
ten foregik dog mest i og ved plantagen, hvor de store guldsmede var 
særlig eftertragtede og stadig blev hjembragt til ungerne. Man kunne 
tydeligt høre, hvordan ungerne skreg op, når de gamle fugle afle
verede føden. 

For at jeg bedre kunne fotografere og smalfilme Biæderne, byg
. g ede jeg et fotoskjul 15 m fra redehullet. J eg ville gerne have været 
noget nærmere, men var bange for at forstyrre dem, hvorfor jeg holdt 
mig i passende afstand. Her sad jeg og iagttog deres færden i og om-
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Fig. l. Biæderen afleverer et insekt til en stor unge i røråbningen. 

kring sandgraven. Både hannen og hunnen havde deres bestemte 
standplads, som de altid tog, hvis de da ikke fløj direkte til redehullet 
og afleverede føden. Et sted var skrænten skredet ned i sandgraven, 
og på denne store jordknold sad hannen øverst til venstre og hunnen 
noget længere nede til højre. De to fugle lignede hinanden meget og 
var begge pragtfulde, men hannen var en del lysere på ryggen og far
verne gennemgående mere klare. Der var noget pastelagtigt over far
verne, og særlig skøn var den gule hals, der ved et sort bælte var 
skilt fra det turkisgrønne bryst, som gav Biæderen et meget fornemt 
præg. Når den stod i luften på svirrende vinger og holdt udkig efter 
insekterne, da kunne man rigtig se den grønne, udbredte hale med de 
to forlængede midterfjer, og da forekom det {m, at der var noget koli
briagtigt over den. 

Begge fugle var meget flinke til at fodre, og når de fløj direkte til 
reden, kunne jeg ikke afgøre, hvem det var, der fodrede. Ungerne 
blev nærmest fodret i perioder med hvilepauser imellem. Til gengæld 
blev de fodret stærkt, når tiden dertil var inde. Den 25. juli ankom 
jeg til mit skjul kl. 6,30 og så intet til fuglene. De kom først kl. 7,58 
og fodrede begge. Og nu gik det slag i slag lige til kl. 8,15. I de 17 
minutter blev ungerne fodret 21 gange. Det var strålende solskin med 
træk af bier hen over sandgraven, så der var overflod af føde. Bi-
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Fig. 2. På den vandrette fyrregren havde biæderen sit yndlingsopholds
sted - ca. 75 m fra ynglestedet. 

æderne fløj derefter mod plantagen, og jeg forlod stedet for at stræk
ke benene og få morgenkaffe, da klokken var 8,30. 

Om eftermiddagen var jeg fire timer i fototeltet, og da tog jeg et 
par farvesmalfilm af Biædernes færden ved sandgraven, ligesom jeg 
farvefotograferede dem og optog deres stemmer på lydbånd. Når jeg 
ankom, advarede Biæderne deres unger og lod en kort, skarp lyd høre. 
Ungerne holdt så nogle øjeblikke inde med deres >>tikken« efter mad; 
men snart begyndte de igen. Inden Biæderen fodrede, udstødte den 
nogle lange, bløde trillefløjt, som fik ungerne til at skrige endnu 
højere. Ungernes kalden lød, når den var svag, som den lyd små gæs
linger frembringer - altså en hyggelig pludren. Denne pludren endte 
med en voldsom skrigen op under selve fodringen inde i røret. Man 
kunne da godt tro, at der var en halv snes unger i reden. Det viste sig 
senere, at der ikke var flere end tre. 

Biæderens korte og hårde advarselsskrig og dens lange, bløde lok
ketone var meget forskellige; men de er ikke lette at gengive på tryk. 
Advarselsskriget er et kort dut eller duit, der kun har en stavelse. 
Lokketonen ved reden og parrene imellem var et blødt og trillende 
gryyhl eller prryyikk, som absolut var tiltalende og altid fik ungerne 
til at skrige voldsomt op. 

Flot så det ud, når Biæderen sad med en af de store guldsmede i 
næbbet, og solen fik de klare vinger til at skinne. Til tider så det lige
frem pudsigt ud, når Biæderen drejede hovedet, og man så det geval
dige >>overskæg«. Vingerne blev ikke afrevet. Ungerne fik det hele. 
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Fig. 3. Fem gylpboller opsamlet under fyrre
busken. 

Den 31. juli sad jeg igen fire timer hos Biæderne fra kl. 13-17. Igen 
var det dejligt vejr med solskin, og nu var ungerne blevet så store, at 
der det meste af tiden sad en og kiggede ud af redehullet Så snart 
den så et glimt af en af Biæderne, stemte den straks op med sin høje, 
kaldende »tikken«. Den eftermiddag blev der mest fodret med store 
guldsmede, som Biæderne fangede i den nærliggende plantage. Han
nen kom så godt som ikke med andet end guldsmede, og jeg for
undrede mig over, at der stadig var guldsmede nok at fange. 

En agerhøne og et par sanglærker gik og hyggede sig i sandgraven. 
Biæderne tog ingen notits af dem, men passede fodringen. Derimod 
blev de urolige og gik til angreb, da en skade-familie slog sig ned tæt 
ved redehullet. Skaderne måtte fortrække helt hen i hegnet for at få 
fred for de meget pågående fugle, der ikke tålte dem på deres ene
mærker. Ungen, der sad med hovedet ud af rederøret, trak det skynd
somst ind, da skaderne kom, og Biædernes korte, skarpe advarsels
skrig smældede gennem luften. 

Den eftermiddag fik jeg taget et nærbillede af ungen i redehullet 
og ligeledes den gamle Biæder, da den fodrede. Inden jeg forlod ste
det, fløj der en spurvehøg tæt forbi, og da blev Biæderne meget op
hidsede; de var sikkert klar over, at netop den fugl var deres værste 
fjende. J eg blev næsten lige så bange som Biæderne og var glad, da 
høgen fortsatte sin flugt over mod en nærliggende gård. 

Den 4. august var jeg igen om eftermiddagen hos Biæderne. Da jeg 
ankom til sandgraven, sad der tre Biædere på den store knold, og en 
stak hovedet ud af redehullet. Den første unge var altså fløjet ud; 
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men den trak sig skyndsomst tilbage til reden, da jeg gik i mit skjul. 
Det var alligevel dejligt at se den udenfor, og man forbavsedes over, 
at den næsten var lige så smuk som de gamle. Her er ingen mindre 
pæn ungfugledragt, som så mange andre fugle har. Biædernes unger 
får straks de farveprægtige fjer, som kendetegner pragtfuglene. Hos 
isfugleungerne har jeg lagt mærke til det samme, så det er nok et fæl
les træk. Ungerne fløj ikke ud mere den eftermiddag, og de blev fod
ret på sædvanlig vis af begge mager. De mange guldsmede var lette 
at kende, hvorimod de mindre insekter ikke med sikkerhed kunne be
stemmes. 

Hen på eftermiddagen kom en kat til sandgraven; den lagde sig et 
lunt sted for at nyde solskinnet; men det fik den ikke lov til. Så snart 
Biæderne opdagede den, styrtede de sig mod den under høje skrig, så 
katten efter nogle minutters forløb fandt det klogest at retirere, så den 
igen kunne finde et mere roligt sted. At Biæderne var meget ophid
sede over kattens besøg i sandgraven er forståeligt, da netop den vil 
være en meget farlig fjende for de udfløjne unger. Det er ganske 
givet, at katten sagtens kunne fange en unge i redehullet. Det skete 
muligvis på Bornholm i 1948, da man der fandt tydelige kattespor 
ved boet, og der kun blev to unger, som fløj ud fra denne rede. 

Nogle løsgående stude kom den eftermiddag flere gange til sand
graven; men det lod Biæderne sig ikke forstyrre af. Værre var det for 
mig, da de ofte stod i vejen, så jeg ikke kunne fotografere, og de ville 
også æde mit skjul. Derfor måtte jeg flere gange jage dem bort. 

Inden jeg hen mod aften forlod stedet, målte jeg rederørets gang, 
der havde en længde på 144 cm. Målene på de to rør fra Bornholm 
var henholdsvis 135 og 87 cm. Indgangsrøret havde foruden en højde 
på 7,5 cm og en bredde på 6 cm. Så vidt jeg kunne konstatere, lå rede
kamret i direkte forlængelse af røret. Mine apparater blev pakket 
sammen og båret hen i bilen. Derpå gik jeg tilbage for endnu engang 
at se Biæderne. De sad begge på den vandrette fyrregren med bytte i 
næbbet. Så forlod jeg stedet og kørte hjemad med en egen glæde i 
sindet. J eg følte, at fundet af Biæderparret i Thy havde givet mig den 
største ornitologiske oplevelse i mit liv, og at jeg sikkert aldrig ville 
opleve nogen større. 

Den 6. august var en kollega til mig, som jeg fuldstændig stoler 
på, i Thy for at se Biæderne. Da sad den ene unge stadig i redehullet 
og kiggede ud, medens de gamle fodrede den. Han blev så optaget af 
de skønne fugle, så han igen kørte den lange vej til Thy den 8. august. 
Da han kom, fløj der tre Biædere over sandgraven, og en unge stak 
som sædvanlig hovedet ud af hullet. De tre fløj nu mod plantagen, 
hvor ungen fulgte med de gamle på jagt. Den eftermiddag sad ungen 
på den hjemlige knold, eller den tog med på flyveturene ud omkring 
sandgraven. 

Også den eftermiddag kom Spurvehøgen flyvende hen over terræ
net. De to gamle Biædere angreb den straks under høje skrig i stor 
ophidselse; det var, som om de var klar over, at den udfløjne unge var 
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Fig. 4. Biæderens redehul i sandskrænten. Forfatteren peger 
på jordvolden midt i røret. 

et let bytte for høgen, som dog heldigvis forsvandt uden at lave ulyk
ker. 

I begyndelsen forundrede jeg mig over, at Biæderne havde valgt 
Thy til yngleplads, da jeg mente, der var langt bedre steder at vælge 
for en fugl, der elskede sol og varme. Jeg kunne forstå, at Biæderne 
i 1948 havde valgt Bornholm, da denne ø har en varmere sommer end 
de fleste steder i vort land. Men Thy - det forstod jeg ikke ret. J eg 
kom dog på andre tanker, da jeg på Mors læste om solskinsøen, som 
den kaldes, og der fik at vide, at denne ø har ca. 200 flere solskins
timer om året end det øvrige land. Da forstod jeg, at Biæderne tvært
imod havde valgt ret, da de bosatte sig i Thy lige over for solskins
øen, hvor solen sikkert skinner omtrent lige så meget som på Mors. 
De fire dage jeg var hos Biæderne, da skinnede solen så godt som 
hele dagen, og der var bagende varmt i sandgraven, der var åben 
mod øst, men hvor bakken gav læ både fra nord, vest og sydvest. 
Sommeren 1962 var meget våd og kold de fleste steder i vort land; 
men på Mors og i Thy skinnede solen som sædvanlig, og her var tider, 
hvor man sukkede efter regn. Sådan er det, at Biæderne ønsker det. 
Når solen skinner, flyver insekterne, og så har de let ved at skaffe 
sig føden. 

Biæderne havde hele sandgraven for sig selv, da der i 1962 ingen 
digesvaler var. I de fire dage jeg var der, kom der ikke andre menne-
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sker til sandgraven, så det var tillige et meget fredeligt sted, Biæderne 
havde valgt.- Når vejret var godt, havde Biæderne sikkert ingen van
skelighed med at skaffe føde, hvorimod man må tro, at det vil knibe 
i kolde og regnfulde perioder. Man kunne da tænke sig, at Biæderne 
ville opsøge bistaderne for at fange bierne der. På en gård i nærhe
den havde man et par bistader, og gårdejeren fortalte, at han et par 
gange i sommeren 1961 havde set Biæderen der og ligeledes en en
kelt gang i 1962. Det tyder jo ikke på, at Biæderne er slemme til at 
opsøge bierne ved staderne. Dette sidste er sikkert meget heldigt .for 
Biæderne, for hvis de til stadighed tog bierne der, så ville de sikkert 
lige så stille forsvinde. 

Hvor er det glædeligt, at Biæderen, denne henrivende fugl, har fået 
begyndt at ruge her i Jylland, og at der er tegn på, at den virkelig for 
alvor er interesseret i at være her. Det er i hvert fald givet, at den i 
sommeren 1962 udrugede tre unger i Thy, og at et par sommeren før 
havde en rede i samme sandgrav; men om de da nåede at få et kuld 
udruget, vides ikke. Der er endda en mulighed for, at Biæderne alle
rede i 1960 kan have ynglet der, da der som allerede nævnt i som
meren 1961 var to rederør i sandgraven, og hvoraf det ene så gam
melt og ubrugt ud. J eg kan her føje til, at sandgraven er så godt som 
uden sten i sandet, så Biæderne ikke behøver at grave mislykkede rør 
ud på grund af sten, som det var tilfældet i grusgraven på Bornholm. 
Da sandgraven tillige ligger så godt gemt hen i et øde terræn, hvor 
der sjældent kommer mennesker, så er det langt fra utænkeligt, at 
parret har opholdt sig der et par år, før det blev opdaget. 

I Feltornithologen nr. 3, 1962 meddeler Martin Lorenzen, at der 
den 25. juli 1962 blev fundet en død Biæder i en kartoffelmark ved 
Kandestederne, Hjørring amt. Dette kunne jo i høj grad tyde på, at 
der i 1962 også har været ynglende Biædere i Vendsyssel. Det ser ud 
til, at Vestjylland foretrækkes: Skjern, Thy og Kandestederne. - End
videre ser det ud til, at en Biæder har været i Århus den 17. juli 1958. 
Herom skriver fru Rigmor Sigurdsson til mig: »Jeg var på vej over 
gaden ved biblioteksparken. Vejret var diset, og det småregnede. 
Pludselig hørte jeg en fuldstændig ukendt fuglelyd, høj og gennem
trængende, kiggede op og så fuglen med den ejendommelige hale 
flyve rundt om de høje trækroner et par gange. Jeg var så ophidset, 
at jeg glemte at hæfte mig ved farver, men som jeg stod, havde det 
vist heller ikke været muligt. J eg gik rundt nogen tid og håbede at 
se fuglen igen, men forgæves. Derefter ind på bibliteket og lånte på 
læsesalen nogle bøger om fugle, som jeg bladede igennem, til jeg 
fandt Biæderen, så var jeg klar over, at den var det, og jeg havde 
aldrig vidst, at den existerede«. Da jeg var noget tvivlende angående 
en Biæder midt i Århus, skrev jeg til fruen og nævnte den mulighed, 
at fuglen måske kunne have været en grønspætte, da denne fugl har 
en ret lang og tilspidset hale. - Som svar på mit brev skriver fru 
Sigurdsson: »Det gør mig ondt, at De mistænker mig for ikke at 
være fortrolig med grønspætterne. Fra Århus-skovene kender jeg dem 
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både gående og flyvende i alle vinkler og holder meget af at høre de
res toner i moll. J eg kan derfor heller ikke have taget fejl af lyden. -
Fuglen jeg så, har jeg aldrig hørt eller set siden. Hvad jeg fæstede 
mig ved, var den lange hale med de længste fjer i midten, som kunne 
minde om halen på en kjove, som jeg ofte så i Island, og som jeg 
enkelte gange har set ude ved Fløjstrup-skovens strand. Den eneste 
anden fugl, der har en lignende hale, er skadegøgen, men den, som 
jeg så, var så karakteristisk, at jeg ikke tøvede med at fastslå identite
ten efter at have set billederne i biblioteket. Jeg regnede også med 
at finde den mellem skrigefuglene, selv om jeg bagefter for en sik
kerheds skyld bladede gennem alle tænkeligt mulige ordener«. -Da 
fru Sigurdsson kender de fleste af vore fugle og er en dygtig iagt
tager, så tør jeg tro, at den fugl, hun så, virkelig var en Biæder. 

Medens jeg sad og iagttog Biæderne i sandgraven, måtte jeg gang 
på gang forundre mig over, hvor vanskelige de var at få øje på, når 
de sad stille og havde sandskrænten til baggrund. Deres stærke farver 
viste sig da at falde forbavsende godt sammen med omgivelserne, så 
der virkelig var tale om camouflage. 

Efter at jeg har været deroppe, har jeg hørt, at der er kørt sand fra 
stedet, og at det netop er taget der, hvor reden var. Jeg håber ikke, 
at Biæderne skal lade sig skræmme, men at de alligevel næste som
mer kommer tilbage og graver deres rør i sandskrænten. Der vil så 
igen være lejlighed til at se denne pragtfulde fugl. Har man en gang 
set denne »flyvende diamant« i solskinnet, så tror jeg ikke, man no
gensinde glemmer den. Det vil blive et kært minde om noget sjældent 
og smukt, som man stadig vil kunne glædes over. 

Til sidst et par ord til de danske ægsamlere. Tag blot op og nyd 
synet af den skønne fugl, men lad dens· æg være i fred. Skal De ende
lig have fat i de æg, så byt Dem til dem fra Spanien, hvor fuglen er 
almindelig. Biæderen i Thy har vist Danmark tillid - lad os ikke 
skuffe den. Det vil være en skammelig gerning at røve dens æg. 



Nogle afvigende former af Dagsommerfugle 

Af Stig Aagesen 

(OIIerup, Fyn) 

I efteråret 1959 tog jeg den 10. september den på fig. l afbildede 
form af V. atalanta på en blomstrende Buddleia i min have i Ollerup. 
Den fløj i selskab med adskillige artsfæller og en del A. urticae. 

Som billedet tydeligt viser, er de to store, hvide randpletter så godt 
som bortelimineret, idet de er af en så dyb blå-voilet farvetone, at de 
næsten ikke kan ses på den sort-blå baggrund. I øvrigt taler billedet 
for sig selv, både hvad de nederste hvide sømpletter og formen på det 
røde tværbånd på forvingerne angår, og man bemærker ligeledes til
stedeværelsen af de sorte prikker i bagvingens sømbånd. 

Fig. l. V. atalanta L. Ollerup, 
10. 9. 1959. 

Formen er ikke ukendt. Den findes også i enkelte danske samlinger 
i ganske få eksemplarer, men disse er alle kunstigt fremkaldte kulde
former, der benævnes f. lclymene, hvoraf man kender adskillige styk
ker. En sådan form er afbildet i T. W. Langers »Nordens dagsommer
fugle i farver«, s. 234. Englænderen Frohawk afbilder andetsteds en 
irsk form f. albopunctura Froh. 1938, der ligeledes er klækket, og som 
kommer nær til Ollerup-dyret, der i forvingetegning står midt mellem 
klymene og albopunctura, begge disse mangler dog de sorte prikker i 
bagvingesømbåndet, som Olierup-stykket således synes at være ene 
om at have bevaret, hvilket er særdeles bemærkelsesværdigt; på dette 
ene punkt afviger »naturproduktet« altså væsentligt fra de kunstigt 
fremkaldte former. Også forvingens underside afviger stærkt fra det 
normale farve- og tegningsmønster. Her er den store randplet lige
ledes blevet smuk blå-violet om end i knap så dyb farvetone, og de 
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forstørrede, hvide sømpletter og tværbåndets ændrede form følger i 
det store og hele ret nøje oversidens afvigelser. Bagvingens underside 
er ligesom oversiden ganske normal i såvel farve som tegning. 

Det er overordentlig interessant at se en af de eksperimentelle for
mer i et ikke-kunstigt fremkaldt eksemplar, der - så vidt vides - er 
det eneste stykke, der kendes. 

Fig. 2. M. fw·tina var. fraeta 
Zweigelt. 
»Flæskholm<<, 20. 7. 1958. 

Fig. 2 viser undersiden af M. furtina var. fraeta Zweigelt 1918. Den 
er tilsyneladende ikke almindelig, og er da heller ikke tidligere omtalt 
her fra landet; varietetsspecialisten Lempke kender da også kun et 
eksemplar fra Holland. Det afbildede dyr er fanget den 20. juli 1958 
på den lille ø »Flæskholm«, der ligger mellem Avernakø og Skarø i 
Det sydfynske Øhav. 

Fig. 3. V. cardui L. Ollerup, 
10. 9. 1962. 

På fig. 3 afbildes en V. cardui L., der har fået en ekstra, hvid plet 
på hver fm·vinge. Den er taget den 10. september 1962 i Ollerup af 
min søn Vagn Aagesen. Jeg kender ikke variantens navn og vil være 
glad for en eventuel oplysning herom. 
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Fig. 4. C. euphrosyne L. Olle
rup, 14. 6. 1962. 

Fig. 5. C. pamphilus L. Ollerup, 19. 6. 1962 
(øverst) og Skibby, 7. 6. 1954. 

Fig. 4 afbilder en dobbeltvariant af C. euphrosyne L. , idet den 
både er var. flavopuncta Nrdstr. , der mangler den sorte plet i bagvin
geundersidens midtcelle og var. interligata Cab. med forbundne plet
ter over forvingerandens midte på undersiden af vingen. Dette sidste 
er ikke nær så hyppigt forekommende som den tilsvarende afvigelse 
på oversiden. Eksemplaret er taget i Ollerup den 14. juni 1962. 

Endelig viser fig. 5 a og b to eksemplarer af C. pa1nphilus L. Hos 
begge dyr går oversidens klare gulbrune farve partielt igen på under
siden af venstre bagvinge, hos 5 a i ca. en trediedel af vingefladen. 
Om det har noget med fænomenet homoeose at gøre, tør jeg ikke 
udtale mig om. På de pågældende partier er skællenes struktur af 
nøjagtig samme art som oversiden og afviger altså noget fra de nor
male undersideskæl både i form og farve, ligesom der heller ikke fin
des de lange, håragtige skæl, der ellers giver undersiden en stærk 
lodden karakter. 5 b er taget i Skib by den 7. juni 1954 og 5 a den 19. 
juni 1962 i Ollerup. 

Af de seks forannævnte dyr, der alle sidder i min samling, er de to 
første, fig. l og 2 samt fig. 5 a, velvilligs t blevet beset og undersøgt af 
T. W. Langer, hvem jeg hermed bringer min bedste tak for ydet hjælp 
og oplysninger. 



Om vore Solenobia-arter 
Af Gorm N. Pallesen 

(Grøooegade 4, Århus C) 

Mit deutscher Zusammenfassung 

Slægten Solenobia i Danmark 

Da jeg (tilfældigt!) fandt Sol. lichenella L. på to jyske lokaliteter i 
1958 var arten hidtil kun noteret {m gang fra den jyske fauna (H. S. 
Petersen, Virklund). Det følgende år ledte jeg efter den til dels sam
men med Skat Hoffmeyer, og overalt fandt vi den relativt alminde
lig. Med andre ord: Ingen havde endnu beskæftiget sig væsentligt 
med denne gruppe af små sækspindere, og da det tillige var mig 
bekendt, at der i Mellemeuropa fandtes et helt kompleks af nærstå
ende arter, var der god grund til at skaffe et stort materiale fra flest 
mulige lokaliteter med en videregående undersøgelse for øje. 

I 1960 fandt jeg om foråret nogle store Solenobia-sække ved Sejs 
på birkestammer. De afveg i den grad fra det, jeg tidligere havde set 
af sække, at jeg straks blev klar over, at det måtte være noget nyt. 
J eg så spændt frem til klækningen, der typisk nok skete, mens jeg var 
bortrejst et par dage. Der kom to hanner, som var totalt affløjne, da 
jeg omsider fik dem aflivet, men alene af vingeform og -størrelse blev 
jeg overbevist om, at det var »noget andet« end lichenella. Den føl
gende vinter omtalte jeg dem ved et møde i »Århus Entomologklub«, 
og det viste sig, at Svend Kaaber havde samlet nogle sække af samme 
type i de samme dage og ligeledes ved Silkeborg - men på bøge
stammer. Disse sække var dog knap så store og afstikkende som mine 
fra birkestammer, og det var vel grunden til, at de ikke var fore
kommet ham mærkværdige. 

I 1961 lykkedes det mig ikke at skaffe yderligere materiale, men 
i 1962 var der mange. Af ca. 85 sække fra Sejs og Silkeborg klække
des 29 hanner og 2 hunner. 

Herefter kunne jeg gå i gang med bestemmelsen, der voldte mig 
flere vanskeligheder, end jeg havde ventet. Af den sædvanlige hjem
lige og udenlandske litteratur var der ikke megen hjælp at hente, 
snarere tværtimod, idet navnene lichenella, pineti, fumosella, cem
brella og inconspicu.ella er brugt forskelligt i forskellige lande. Først 
med dr. W. Sauters store afhandling i Revue Stdsse de Zoologie 
(1956) fik jeg lidt klarhed over Solenobieme. Det er et stort systema
tisk arbejde, som bringer al den orden i gruppen, man overhovedet 
kan forvente. 

Det vil dog føre for vidt at komme ind på alt dette her, men jeg 
vil prøve at opridse nogle få ting, som kommer danske forhold ved. 

Solenobia lichenella blev i 1761 beskrevet af Linne, der anførte, 
at den var rent parthenogenetisk. I 1852 beskrives Sol. pineti af 
Zeller, og endelig beskriver Heinernann i 1870 en bisexuel art, som 
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han benævner fumosella. De er alle ret udbredte i Mellemeuropa 
og har været håbløst rodet sammen indbyrdes og med t1'iquet1'ella, 
hvis parthenogenetiske former har bidraget bravt til den almindelige 
forvirring (bl. a. har pineti ofte fået tildelt en parthenogenetisk form, 
hvilket den tilsyneladende alligevel ikke har). Endvidere h�r »fumo
sella« og lichenella i Nordeuropa almindeligvis figureret under navnet 
pineti, således i »Spinderbogen<< (Skat Hoffmeyer) og i Svenska 
Fjarilar (Nordstri:im). Fornylig (1958) lykkedes det Sauter at vise (ud 
fra Heinernanns typer), at det man hidtil har kaldt fumosella ikke er 
andet end en bisexuel form af lichenella, hvorfor navnet fum.osella 
må falde (Sauter 1958). Herefter har det vist sig, at vor art- S. pineti 
Z. (Spinderbogen l. udg.)- var »fumosella« (altså lichenella), hvoraf 
vi har både den bisexuelle og den parthenogenetiske form. Bestem
melsen blev foretaget af Sauter på en Solenobia-han fra Lillerød (leg. 
N. L. Wolff). Dette rettes i 2. udg. af Spinderbogen, hvor S. pineti 
reduceres til en sydligere art. Mærkværdigvis tilføjer Hoffmeyer, at 
det rigtige navn måske er Sol. cemb1'ella L. (se p. 248), idet Lempke 
kalder den bisexuelle form cemb1'ella, den parthenogenetiske liche
nella. Dette må absolut være en forveksling med fumosella, som 
Lempke ganske rigtigt i sit supplement opretholder som art - på 
trods af Sauter, der følges af Forster & Wohlfahrt. Spørgsmålet cem
b1'ella er et ganske andet, det berører overhovedet ikke lichenella, 
men kun pineti. 

Som grund for fumosellas fortsatte artsberettigelse anfører Lempke 
to punkter: 

l. De opfører sig som to arter (selv flyvetiderne er ikke ens, selv 
om de overlapper). 

2. Larvens grundfarve er hos lichenella mørkebrun (henvisning til 
Forster & Wohlfahrt), hos fumosella gullighvid, som ved de andre 
arter. 

Mod disse to påstande kan der indvendes følgende: 
ad l) Under alle omstændigheder vil en parthenogenetisk og en 

bisexuel form af samme art opføre sig forskelligt på visse punkter, og 
jeg har bemærket følgende interessante forhold, som muligvis f01·kla
rer årsagen til denne forskel på såvel forekomst som flyvetid: Ved 
kysten syd for Århus, hvor lichenella er ganske almindelig, findes den 
parthenogenetiske form især helt ude mod vandet, hvor der er mørkt, 
blæsende og koldt. Så snart man kommer blot nogle hundrede meter 
længere ind i landet, hvor der er mere stille og noget varmere, domi
nerer den bisexuelle form ganske. Også inde midt i landet kan noget 
lignende iagttages. Står træerne solbeskinnede, finder man hoved
sageligt den bisexuelle form (»fumosella«). Omvendt på skyggefulde 
og fugtige steder- der finder man kun den parthenogenetiske. 

Essensen af dette bliver efter min mening, at den bisexuelle race 
er den oprindelige form, men en form, der er meget afhængig af gun
stige vejrforhold (p.gr.a. hannernes svage vinger?). Kan en popula-
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tion af bisexuelle individer ikke længere klare sig på grund af æn
drede mikro-klimatiske forhold, »slår den over« i en parthenogenetisk 
form, der på grund af, at parring ikke kræves, i langt højere grad er 
i stand til at klare sig under fugt, kulde og blæst. Dette forklarer ogl!å, 
hvorfor flyvetiderne er forskudt, idet en population, der lever under 
ugunstige forhold (her den parthenogenetiske form), gennemgående 
klækker lidt senere end en population, der trives under gunstigere 
kår. Dette er muligvis en lovlig »populær« forklaring eller teori, men 
naturen viser sig jo ofte at være logisk og hensigtsmæssig. 

ad 2) - Dette er p.t. et noget ømtåleligt problem. Til at begynde 
med forvirrede det mig en del, at jeg ikke kunne finde nogen forskel 
på larvens kropsfarve mellem liche-nella' s to former. Det fik mig en 
overgang. til at antage, at vor parthenogenetiske »lichenella« var en 
anden art - evt. en af de parthenogenetiske stammer af Sol. incon
spic-uella, som i rigt mål er omtalt fra England (Tutt 1900). (Disse 
synes ved nyere undersøgelser alle at være identiske med lichenella 
pm·th.). 

Imidlertid skrev jeg til dr. Sauter og omtalte sagen for denne, der 
svarede, at han ikke kendte noget til, at der skulle bestå en forskel 
mellem larverne. Han rådede mig i øvrigt til at undersøge sagen hos 
Galliker. (Denne har indgående behandlet Solenobiernes praeimagi
nale stadier i overensstemmelse med Sauters systematik). Dette var 
imidlertid allerede sket, uden at jeg der havde fundet mindste omtale 
af fænomenet under lichenella parth. 

Til trods for Sauters udtalelser til mig fandt jeg i dennes egen af
handling fra 1956 et stykke (p. 519), hvori han fastslår, hvordan man 
har kunnet henføre Linne's navn -lichenella-til denne bestemte art 
til trods for den lidet fyldestgørende beskrivelse. Det fremgår nemlig 
af omtalen, at den art, Linne havde for sig, var parthenogenetisk. Der 
kendes kun tre Solenobia-arter, hvor parthenogenese forekommer: 
triq-uetrella, seileri og den art, der nu almindeligvis kaldes lichenella. 
U n der en senere beskrivelse omtaler Linn e larven noget grundigere 
og nævner, at kroppens farve er gråsort. Dette gør, konkluderer Sau
ter, at vi i dag sikkert kan udpege den art, som Linne har benævnt 
lichenella, idet kun den 3. af de nævnte parthenogenetiske arter op
fylder denne betingelse. 

Jeg henvendte mig herpå atter til dr. Sauter og foreholdt ham, 
hvad han tidligere selv havde skrevet, men i hans svar af 26.2.1964 
kommenterer han ikke dette ud over følgende: 

»Opgivelserne om larven af den parth. lichenella ved Forster-Wohl
fahrt regner jeg kun for fantasi. J eg har nu diskuteret spørgsmålet med 
hr. Lempke. Også han har kun overtaget opgivelsen fra Forster. En 
bekræftelse af denne opgivelse har han ikke. I øvrigt har det vist sig, 
at hr. Lempkes overbevisning om, at begge lichenella-formerne var 
gode arter, er opstået på grundlag af forkert bestemt materiale. Sol. 
nicke1'lii- og lichenella-hanner var blevet sammenblandet, hvad der 
let kan ske, når man ikke kontrollerer genitalierne.« 
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Altså intet tilfredsstillende svar på mine forskellige spørgsmål, og 
jeg tillader mig indtil andet fremkommer at antage, at dette farve
fænomen hos larven af lichenella parth. er en fejlopgivelse, som går 
i arv mellem de forskellige autorer, uden at nogen har sat sig for selv 
at undersøge sagen. 

Denne opgivelse er endvidere - iflg. Sauter - grundlaget for, at 
man kunne udpege den art, som Linne benævnte lichenella. Dette 
grundlag synes mig nu mindre velbegrundet (jvf. ovenstående). 

Betragter man nu Linne's opgivelse om lichenella-larven som tvivl
som, medfører det, at man ikke længere kan vide, om han ikke den
gang netop beskrev den art, vi i dag kalder triquetrella, og kaldte den 
lichenella. Denne mulighed sandsynliggøres yderligere derved, at 
triquetrella i Nordeuropa, hvorfra jeg antager, at Linne's typemate
riale stammede, er rent parthenogenetisk og i øvrigt er ganske almin
delig, hvorfor Linne næppe kunne undgå at finde arten. Sol. t?·ique
trella blev først beskrevet af Hiibner 1812. 

Men dette interesserer mindre. Lad mig kun slå fast, at larven af 
den parthenogenetiske race af lichenella i k k e  adskiller sig syn
ligt fra larven af den bisexuelle form. 

Forholdet her i landet er altså, at vi af slægten Solenobia nu ken
der følgende arter: 

l. S. triquetrella, der er gammelkendt og letkendelig. Hos os fore
kommer kun en parthenogenetisk race. Almindeligt udbredt over hele 
landet. 

2. S. lichenella, der hos os findes i to former: 
a) en parthenogenetisk form, der er almindelig udbredt over hele 

landet. Det er den, der oprindelig blev beskrevet af Linne som en 
rent parthenogenetisk art, senere har det dog vist sig, at den også 
findes i 

b) en bisexuel form, som man tidligere antog for en selvstændig art 
- fumosella, og i Nordeuropa (herunder Danmark) har den især gået 
under navnet S. pineU. - Den er almindelig mange steder, men der 
mangler endnu notater fra Vest- og Nordjylland samt fra Bornholm. 

3. S. pineti, en ny art for Danmark. Denne skal nu nærmere 
omtales. 

Solenobia (Siederia) pineti Zeller 

I Forster & Wohlfahrt er slægtsnavnet Solenobia erstattet med 
det nye Siederia. Grundlaget for denne uddifferentiering af pineti 
samt to andre midteuropæiske arter er, at de er i besiddelse af en så
kaldt subapicalspore på fm·skinnebenet, som andre Solenobia-arter 
mangler. Da det herhjemme drejer sig om en gruppe, der kun om
fatter få arter, der tilmed ligner hinanden meget, ser jeg ingen grund 
til nogen splittelse af slægten. 

Om artsnavnet pineti Zeller kan man med god ret hævde, at Linn e' s 
et hundrede år ældre navn - cembrella - var at foretrække. Imidler
tid er det ikke lykkedes Sauter at fremskaffe Linne's typemateriale af 
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Foto: Palle Gert 

Fig. l. a. S. pineti (ex l. Sejs, 18. 4. 1962). b. S. pineti (ex l. Sejs, 18. 4. 1962). c. S. 
Iiehenella (fanget ved Lillerød, 8. 5. 1962 kl. 5 - flyvende). d. S. Iiehenella (ex l. 
Moesgaard, 6. 4. 1963). e. S. liehenel/a (ex l. Moesgaard, 19. 4. 1963). f. S. Iiehenella 
(ex l. Moesgaard, 19. 4. 1963). c. og d. er skarpere tegnet end normalt, e. er et 
meget lyst eksemplar, medens f. må betegnes som ganske normalt (»Spinder
bogen«, p. 248). 
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cembrella, og man har derfor ingen mulighed for at anvende Sauters 
moderne systematik i dette spørgsmål til at undersøge, om det drejer 
sig om to forskellige eller to identiske arter. Men skulle der dukke 
materiale op fra Sverige, som overbevisende synes at være af den 
type, som Linne beskrev, og hvis det viser sig, at disse arter er identi
ske, så må vi erstatte pineti-navnet med cembrella. De små forskellig
heder i størrelse, som jeg har fundet i mit materiale mellem danske og 
midteuropæiske pineti, berettiger ikke til at antage, at den danske 
stamme er en anden art- evt. cembrella. Sauter skriver (1958, p. 513), 
at han, indtil nærmere foreligger, fortsat vil anvende betegnelsen 
pineti Zeller om den sydlige form. 

H a n n e n  (fig la og b) 
Sol. pineti er en efter forholdene ret stor art (se tabel I). Det skal 

blot nævnes, at såvel sæk som imago er noget større end de midteuro
pæiske exemplarer - et forhold, som muligvis kan tilskrives vor af 
kystklimaet begunstigede mildere efterårssæson og den dermed føl
gende længere ædeperiode, som larven får. I hvert fald er det ikke 
lykkedes mig at finde forskelle, der er tilstrækkelige til at fremvise en 
selvstændig art. 

Tabel I 

Oversigt over vingefang hos S. pineti og S. lichenella. N = antallet af undersøgte 
eksemplarer. 

Vingefang i mm 

Middelværdi l Største værdi l Mindste værdi 

pineti 
15,6 17,1 14,0 

(N= 28) 

Uchenella 
12,7 

(N= 40) l 13,7 15,1 

Forvingerne er lange og smalle med let konkav forkant; arten er 
noget mere spidsvinget end lichenella. Gråsort grundfarve med små 
regelmæssigt fordelte lyse pletter i modsætning tillichenella' s grovere 
tegning. 

Dækskællene (fig. 2a) udgør et nemt og konstant kendetegn, idet 
de er brede og Hertakkede i modsætning til lichenella; det drejer sig 
om skæl fra området mellem midtcellen og apex af fm·vingen. 

Antallet af følehornsled er hos pineti = 30-34, hos lichenella = 

ca. 28. 
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a b 

c d 
Fig. 2. Dækskæl fra a. S. pineti (ex l. Sejs, 5. 4. 1962). 
b. S. liehenel/a (ex l. Skelsnæs, 11. 4. 1926). c. S. liche
nella (ex l. Lindet, 15. 4. 1962). d. S. Iiehenella (ex l. 
Moesgaard, 19.  4. 1959) . 

Den allerede omtalte spore på forskinnebenet (fig. 3) er karakte
ristisk for pineti (samt to arter, vi ikke behøver at bekymre os om). 

Oprindelig bestemte jeg mine exemplarer af pineti ved indgående 
at betragte de pragtfulde afbildninger af Solenobia-forvinger, som 
findes hos Sauter (og gengives i Forster & Wohlfahrt). Da jeg imid
lertid ville verificere afgørelsen ved en forbensundersøgelse, kunne 
jeg ikke finde nogen spore. Jeg berettede herom til dr. Sauter, som 
rådede mig til at prøve igen, da den kunne være svær at se, idet den 
omgives af mange hår. Altså prøvede jeg at pensle - stadig uden re
sultat, indtil jeg opdagede, at sporen bliver usynlig i mikroskopet, så 
snart forbenet behandles med xylol og kanadabalsaml I vand eller 
sprit ses den derimod særdeles tydeligt efter afpensling. 

Fig. 3. Forben af S. pinet·i. 
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H u n n e n  
Denne frembyder ingen særlige kendetegn, hvorfor den ikke om

tales nærmere. Den lægger kun æg efter forudgående parring. 

La r v e n  
Denne ligner larven af lichenella (sort rygskjold og hovede) og ad

skiller sig tydeligt fra tr-iquetrella (gulbrunt hovede og rygskjold). 
Den lever af alger på stammer af birk, bøg og skovfyr. I 1962 var 
60 Ofo parasiterede, i 1963 langt flere. 

S æ k k e n  (fig. 4c og d) 
Sækken er større end hos lichenella, men mindre end hos trique

trella (se tabel II). Forholdet bredde/længde er større end hos liche
nella. Mod bagenden går den ikke ud i en spids men afbrydes stumpt. 
Farven er aldrig lysegrå til honningbrun som hos tr-iquetrella, men 
varierer fra stærkt broget (helt hvid basaldel, sort rhombefigur på 
ryggen- fig. 4c) til ensfarvet mørkegrå eller sort. Den er fremstillet af 
grovere materiale (d.v.s. med større sandskorn og barkstykker) end 
lichenella-sækken, men aldrig med en krans af kitindele fra andre 
insekter som hos triquetrella. 

Tabel Il 

Oversigt over sækkens størrelse hos de tre So!enobia-arter. N = antallet af 
undersøgte eksemplarer. 

Middelværdi Største værdi Mindste værdi 
i mm i'mm i mm 

Længde 7,4 8,1 6,9 
pineti 
(N = 33) 

Bredde 2,6 2,9 2,2 

Længde 6,5 7,1 5,7 
Iiehenella 
(N = 34) 

Bredde 2,2 2,5 2,0 

Længde 8,0 8,9 7,2 
tri.quetrella 
(N= 26) 

Bredde 2,8 3,0 2,5 
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Fig. 4. Sække af a. S. triquetrella (Løven
holm, 25. 4. 1959). b. S. triquetrella (Lø
venholm, 25. 4. 1959). c. S. pi·neti. (Sejs, 
27. 3. 1960). d. S. pineti (Sejs, 18. 4. 1962). 
e. S. lichenel/a. (Svejbæk, 28. 3. 1962). f. 
S. liehenel/a (Lindet Skov, 15. 4. 1962). 

K l æ k k e- o g f l y v e t i d  

c 

e 

b 

f 

Foto : Palle Gert 

Hannerne klækkes ved 22-24 tiden, hunnerne om morgenen, hvor 
hannerne flyver. Larven af pineti kommer frem om foråret få dage 
efter lichenella (lidt før triquetrella), altså normalt i marts måned, og 
klækningen foregår sidst i april til først i maj. 
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U d b r e d e l s e  
S. pineti er udbredt ned gennem Europa. Nogle steder i Tyskland 

er den almindelig i de fleste skove, men både i Holland, Svejts og 
Østrig er den særdeles lokal. Biotopen er oftest fyrreskove (Pinus 
silvestris), men den findes dog også på lærk og løvtræer. Om fore
komsten i Skandinavien foreligger der endnu ikke noget, da der - så 
vidt jeg ved - ikke har været foretaget nogen undersøgelse af arterne 
baseret på Sauters systematik. I »Svenska Fjarilar« kaldes Solenobia
arten pineti, men jeg tillader mig indtil nærmere foreligger at for
mode, at forholdet i Sverige er omtrent som i Danmark: S. lichenella 
er den udbredte og almindelige art, mens pineti er lokal. 

Herhjemme må pineti kunne findes andre steder end på Silkeborg
egnen. Der bør søges efter den i Norddjursland, Nordsjælland samt 
på Bornholm. 

D a n s k e  f u n d  
1960: De første danske eksemplarer e r  fra Sejs, e.l.26.3. (ego). Kort 

efter samme år og sted af Sv. Kaaber. 
1961: Udelukkende af Sv. Kaaber (enkelte). 
1962: Mange ved Sejs og Silkeborg 1.4 . ,  5.4., 18.4. og 24.4. (ego). 

Enkelte samme sted af Sv. Kaaber og P. O. Johannesen. 
1963: Få larver v. Sejs 27.4 (ego). 
1964 : Mange larver v. Sejs og Silkeborg 4.4., 5.4. ,  11.4. og 12.4. (ego). 

Først og fremmest skylder jeg dr. W. Sauter i Ziirich tak for venlig og bered
villig vejledning. Men dernæst vil jeg også gerne rette en tak til frk. Bente Mart
lev, der har hjulpet mig med hele den tyske korrespondance, Naturhistorisk 
Museum i Århus for lån af målemateriale samt P. O. Johannesen og Ole Sandvej, 
der i 1962 hjalp mig med at skaffe Solenobia-materiale. 

Zusammenfassung 

Friihere Notate iiber Solenobia pineti Z. aus Danemark haben sich alle ais feh
lerhaft erwiesen. Es handelte sich statt dessen um S . liehenella L. (W. Sauter det.), 
die hier sowohl in der bisexuellen ais auch in der parthenogenetischen Form vor
kommt. 

Seit 1960 hat man nun auch S. pineti gefunden. Sie kommt allgemein in einem 
kleinen Gebiet bei Silkeborg (Jiitland) vor, wo man Sacke an Stammen der Birke, 
Buche und der Kiefer (Pintts silvestris) finden kann. 

Die Durchschnittsgrtisse der danisehen Exemplare ist fiir sowohl Sacke (Tab. Il) 
ais I magines (Tab. I) etwas grosser ais die der entsprechenden mitteleuropaischen 
Tiere. Ich habe aber keine anderen Abweichungen finden konnen, die die Ver
mutung bekraftigen konnten, dass es sich um zwei Arten handeln ktinnte. 

Betr. S. Iiehenella habe ich die Beobachtung gemacht, dass die bisexuelle Form 
bessere klimatische Verhaltnisse (Licht, Warme und Windschutz) verlangt ais die 
parth. Form, daher findet man Larven letzterer Form an manehen Stellen, wo 
bisexuelle Individien sich nicht halten ktinnen. Dies kann eine Erklarung dafiir 
sein, dass die beiden Formen in Bezug auf die Flugzeit etwas voneinander ab
weichen. Die ungtinstigen Verhaltnisse verztigern das Ausschliipfen der parth. 
Iiehenella im Verhaltnis zu der bisexuellen. 

Weiterhin ist angefiihrt worden, dass die Larve der parth. Iiehenella sich von 
der der bisexuellen unterscheidet (Abdomen soli dunkel sein). Dies scheint eine 
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verkehrte Annahme zu sein, und daher sind die beiden Argumente Lempkes in 
Supplement zum Catalogrts der Nederlandselle Macrolepidoptera (in der Tijd
schrift voor Entomologie) bez. der Beibehaltung der fumosella ( = bisex. Iiehe
neli a.) ais selbstlindige Art abzuweisen. 
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Anmeldelser 
M. Maeterlinck: Blomsternes intelligens og Glasedderkoppen. (Den levende 

natur, bd. 5). 119 sider. Pris kr. 8,50. Munksgaards Forlag. København 1964. 
Dette bind af »Den levende natur« indeholder to af Maeterlincks naturfilosofi

ske essays, der ikke tidligere har været oversat til dansk. Det første handler om 
planternes bevægelser og om blomsternes tilpasning til insektbestøvning, det 
andet om vandedderkoppens liv. Ligesom i de større bøger om myrer, b1er og 
termitter er også disse mindre arbejder en sæ1præget blanding af korrekte be
skrivelser, følelsesbetom•de forklaringer og personlig filo�ofi, en blanding, der 
efter "nrnelderens mening ikke er med til at fremme biologisk forståelse. Maeter
lincks sprog er poetisk og formfuldendt, og oversættelsen ved T. W. Langer har 
ramt forfatterens sprogtone meget fint. E. N 

A. Portmann: Havdyr. (Den levende natur, bd. 6) . 99 sider. 25 tekstfigurer, 16 
tavler med 19 fotografier. Pris kr. 8,50. Munksgaards Forlag. København 1964. 

I oversættelse ved l. Langer foreligger nu den schweiziske zoolog, dr. A. Port
manns fornøjelige lille bog om havdyr. Mange slags dyr - fra koraller til delfiner -
er beskrevet, og deres livsforhold er klarlagt, så vidt man nu kender til dem. Med 
glæde noteres det, at forfatteren omhyggeligt nævner, hvor han har sin viden fra, 
og med ikke mindre glæde bemærker man, hvor stor en andel dansk forskning har 
i opklaringen af havdybets gåder. Galatheaekspeditionens resultater refereres så
ledes på mange steder i denne bog, f. eks. i kapitlerne om urbløddyret Neopil-ina 
og dybhavsfisken Galatheathauma. Bogen henvender sig til alle, der har interesse 
for havets dyreliv. Den er let læst, og den giver s mag for mere. E. N. 
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Fund af storsommerfugle fra Danmark i 1963 

Meddelelser fra de lepidopterologiske foreninger i Danmark 

Af Sv. Kaaber 
(Holme Møl levej 35, Viby J, )  

og Ib Norgaard 
( Lyngbygårdsvej 87, Kgs. Lyngby) 

Den følgende liste er som de to foregående over fund fra 1961 og 1962 blevet 
udarbejdet efter retningslinier, der tidligere har været omtalt i dette tidsskrift 
(Flora og Fauna 68: 1962: 1 80), hvorfor der henvises dertil. 

I modsætning til 1962 bragte 1963 et par tilføjelser til den danske fortegnelse, 
nemlig arterne Nycteola asiatica Krul. og Narraga fasciolaria Hfn. Endvidere er 
det interessant at kunne konstatere, at den spredning, som mange arter for tiden 
synes inde i, ikke hæmmedes nævneværdigt af den fugtige og kølige sommer i 
1962. Dette gælder især de to noctuider Xanthia ocellaris Bkh. og Plusia. bractea 
F. samt geometriden Venusia cambrica Curt. Derimod synes den spredning, som 
endnu i 1961 var i gang af andre arter som CuculUa fmudatrix Ev. og Plusia. con
fusa Stph. at være ophørt for tiden, da der hverken i 1962 eller 1963 blev gjort 

fund af dem på danske områder. 
Vejrmæssigt set prægedes årets tre første måneder af en uafbrudt frostperiode 

uden større snemængde. Tøbruddet satte først ind omkring l. april, men på trods 

af det sene forår fløj langt de fleste forsommer- og højsommerarter til sædvanlig 
tid. Et par særlig tidlige (eller særlig sene?) fund får på denne baggrund interesse, 
dels af juli-arten Lycaeides idas L. fra Sjæl! . :  Asserbo adskillige (S o 5/6-63 (J. 

Calov & R. Torp) og dels af september-arten Trichiura c rata eg i L. fra Bornh. : · Sal
tuna l o 15/7-63 (E. Vilsund). Den lange vinter nærede heller ikke forhåbnin
gerne til en optræden af partielle 2. generations-forekomster. Et par arter fortjener 
dog en omtale i denne sammenhæng, dels Acasis l)iretata Hb. fra Falster: Mellem
skoven l stk. 1/8-63 (0. Rich) og dels Opistograptis luteolata L. samme sted flere 
stk. 2-3/8-63 (H. Lind & O. Rich) og fra Sjæl! . :  Hillerød l stk. 17/9-63 (S. Hoff
meyer). 

Forekomsten af immigranter i 1963 var artsmæssigt set upåklagelig med enkelt
fund af mange af de jævnligt optrædende sydlige og sydvestlige vandrere, mens 
der ikke synes at være gjort fund af de sporadisk optrædende arter af samme 
kategori, bortset fra Bryophila algae F. Derimod var der langt kraftigere optræden 
end ellers af flere af de østlige og boreo-montane arter, der kun undtagelsesvist 

har fast dansk forekomst. Vi kan i denne sammenhæng henvise til fundene af 
Diarsia sobrina Gn. og Xylina ingrica H. S., Dasypolia te·m.pU Thbg., Plusia ·inter
rogat'ionis L. og Chloroclysta miata L. 

Rhopalocera 
Fontia daplidice L. (D) : J y I l. :  modsat 1961-62 sås arten hverken i maj eller i 

begyndelsen af juli 1963 i sine to sædvanlige indigene kuld på Djursland (Sv. 
Kaaber). Fra 1963 foreligger kun et enkelt fund af strejferpræg: Dyngby ved 
Odder 2 stk. 4/8-63 (P. O. Johannesen) . 

Colias hyale L. (D) : F a l s t e r : Mellemskoven l �  på Hg-lys 23/7-63 (0. Rich), 
senere talrig optræden flere steder på lucernemarker (G. Pallesen) samt på Bogø 
(Eri. Pedersen). Ellers kun bemærket i N o r d s j æ I l. :  Asserbo-Liseleje, flere stk. 
sept. 1963 (J. Calov) . 
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Apatura iris L. (C) : J y l l. :  Vonsild, l trækkende <j? 30/7-63 (K. Larsen). Fra 
øerne (Bornholm, Falster, Sjælland og Fyn) foreligger adskillige iagttagelser eller 
fund af arten, tildels i an tal. 

Vanessa cardui L. (D) : meget fåtallig i 1963. En indflyvning synes kun iagttaget 
på F y n: Hindsholm 5/6-63 (K. V. Stausholm) .  Eftersommerkuldet optrådte enkelt
vis på Århusegnen i september 1963 (flere samlere). 

Polygonia c-albu.m L. (D) : L o l l. :  Vingsnæs l stk. var. hu.tchinsonii Robs. 20/7-
63 (B. H. Thomsen) . J y 1 1. :  Ar hus l stk. 12/8-63 (K. Larsen). 

Pararge maera L. (D) : S j æ l l. :  Bøllemosen i Jægersborg hegn l <j? 30/6-63 (K. 
A. Sørensen). 

Sphinges etc. 
Acherontia a tropos L. (D) : en del spredte fund i eftersommeren. J y 1 1. :  Ad1lls 

4 stk. (iflg. K. Larsen og G. Pallesen), Randers l stk. 10/9-63 (iflg. J. C. Overgård 
Jensen), Haderslev l stk. (iflg. O. Rich). S j æ l !. :  Asserbo l stk. 9/8-63 (K. 
Schnack), Hyllinge l stk. 31/8-63 (H. K. Jensen) . 

Herse convolvuli L. (D) : ligeledes en del fund i 1963. J y l l. :  Blåvand l stk. 
1/9-63 (G. Pallesen), Lemvig l stk. 5/9-63 (N. U. Møller). S j æ 1 1. :  København 
(Østerbro) 3 stk. 29-30/8-63 (N. L. Wolff) . 

Mimas tiliae L. (A) : S j æ l !. :  Gentofte l stk. 15/6-63 (R. Torp). 
Gluphisia. crena.ta Esp. (B) : F a l s t e r : på Østersødiget ved Marielyst strand, 

Bøtø og Gedesby kom både � og <j? regelmæssigt til Hg-lys i perioden 17/6-19/7-
63 (flere samlere). 

Notodonta phoebe Sieb. (D?) : F a l s t e r :  Bøtø l � 3/8-63 (0. Rich). 
Lophopteryx cuculla Esp. (A, C) : J y l l. :  Damende v. Haderslev l � 16/7-63 

(H. Lind). 
Cyma.tophora or Schiff. var. permarginata Hasebr. : J y l l. :  Øer v. Ebeltoft l stk. 

7/6-63 (R. Holm). 
Dasychira. a bietis Schiff. (A, C) : B o r n h. : flere steder, bl. a. Boderne l � 

18/7-63 (H. K. Jensen). S j æ l l. :  Horserød 26/7-63 (J. Jensen). 
E-up roetis chrysorrhoea L. (B) : F a l s t e r :  Mellemskoven l stk. 28/7-63 (K. A. 

Sørensen). 
Poecilocampa populi L. (A) : J y 1 1. :  Nr. Saltum (V. Bering). 
Celama centonalis Hb. (A) : F a l s t e r : Mellemskoven l stk. 22/7-63 (0. Rich). 
Oeonist·is qua dm L. (D) : F a l s t e r : Gedesby l stk. 1/8-63 (G. Pallesen) . 
Pelosia obtusa H. S. (B) : L o l l.-F a l s t e r : Hannenau (P. O. Johannesen), Bøtø 

og Gedesby, flere stk. (G. Pallesen), Skørringe (G. Pallesen). S j æ 1 1. :  Glænø 23/8-
63 (Gr. Jørgensen). 

Coscinia st1·iata L. (A) : S j æ l !. :  Høve Strand l <j? 4/7-63 (J. Calov) . Også tid
ligere fundet ved Sejrøbugt: ved Vejrhøj 1961 (0. Karsholt) . 

Coscinia cribraria L. (A) : J y l l. :  Als Odde flere � � 3/8-63 (P. Jørgensen, E .  
Strandbæk). 

Hyphoraia aulica L. (A) : J y 1 1. :  Klitmøller, larver 11-13/4-63 (H. Lind), Grenå 
hede, larver i stort antal 4/5-63 (P. O. Johannesen & G. Pallesen), Boeslum v. 
Ebeltoft, et dødt ekspl. i spindelvæv (P. O. Johannesen). 

Sphecia crabroniformis Lewin (A) : S j æ l !. :  Vangede l <j? 117-63 (E. Vilsund). 
Sesia scoliaeformis Bkh. (A) : arten må være ret udbredt i store dele af landet 

efter iagttagelser af dens flyvehuller i gamle birketræer at dømme. F a l s t e r :  
Borreby Lyng (G. Pallesen). J y 1 1. :  Hals Nørreskov, Als Odde, Sødringholm, Bøn
nerup (meldt af P. O. Johannesen & G. Pallesen), larvefund : Løvenholm på 
Djursland, klækket i antal, også fra birkestød sammen med Sesia culiciformis L. 
(P. O. Johannesen & G. Pallesen). 

Ses i a spheciformis Gern. (A) : F a l s t e r :  Hannenau l � 9/6-63 (E. Christensen). 
J y l l. :  Hals Nørreskov og Sønderskov, samt Løvenholm: klækket i antal af larver 
(G. Pallesen & P. O. Johannesen). 

Acanthopsyche atra L. (A) : J y I l. :  Sødringholm i antal (P. O. Johannesen) . 
Epichnopteryx pul/a Esp. (A) : J y I l. :  Løjt Kirkeby l sæk og l � maj 1963 (G. 

Pallesen), Stensbæk Plantage, både larver, pupper og senere - 26/5-1/6-63 - han-
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ner i stort antal. Larverne forekom i to vel adskilte størrelser m. h. t. sæklængde, 
hvoraf de s må med en sæk på ca. 5 mm's længde fandtes samtidig med nyud
klækkede imagines. Dette viser klart et to-årigt generationsskifte for arten i Dan
mark, men påbegyndte klækningsforsøg vil sandsynligvis inden længe belyse 
artens danske generationsskifte yderligere (0. Rich m. fl.). 

Epichnapteryx reticella Newm. (A) : J y I l. :  Filsø l o -sæk 12/5-63 (U. Tern
drup), Bure l o 2/6-63 (N. U. Møller). 

Bacatia sepium S pr. (A) : J y I l. :  fundet et antal nye steder på den østlige halv
del af halvøen: Seggelund, l sæk på bøg 1962 (0. Sandvej), Sejs og Vejlbo Mose 
ved Silkeborg (G. Pallesen), Hald Egeskov og på Als Odde (P. O. Johannesen), 
alle steder som gamle sække eller larver. S j æ I l. :  Ti birke Bakker l sæk 3/6-63 (S. 
Frey Larsen), Knudskov l sæk på bøg 17/6-63 (M. Fibiger). F a l s t e r : Bøtø l o 
6/7-63 (H. K. Jensen). 

Noctuidae 
Arsilanche alba Denasa Goeze (D?) : F a l s t e r :  Mellemskoven l stk. 4/8-63 (0. 

Rich). 
Aeranyeta strigasa F. (A) : F a I s  t e  r :  Gedesby l stk. 5/7-63 (G. Pallesen) . 
Aeranyeta crtspis Hb. (A) : F a l s t e r : Gedesby l stk. 19/7-63 (G. Pallesen) . 

J y l l. :  Styding v. Haderslev l stk. 10/7-63 (H. Lind). Begge eksemplarer tilhører 
artens mørke form. 

Bryaphila algae F. (D) : S j æ I l. :  København (Østerbro) l stk. mellem 19-20/8-63 
(N. L. Wolff). 

Mesaeuxaa lydia Cr. (B) : J y l l. :  Henne l stk. 6/8-63 (N. Madsen). 
Rhyacia glareasa Esp. var. edda Stgr. : J y I l. :  ved Oks by på Kaismærk Hede 

optrådte denne mørke form ikke helt ualmindeligt, idet der i 1963 af forskellige 
samlere skønsmæssigt blev taget 10 stk., sammen med talrige Euretagratis aga
thina. Dup. 

Rhyaeia. depuneta L. (A) : M ø n :  Ulfshale l stk. 17/8-63 (Forum-Petersen). 
Rhyaeia raD i da Schiff. (D?) : F a l s t e r :  Bøtø l stk. 2/8 og l stk. 4/8-63 (G. Pal

lesen) . S j æ I l. :  Kastrup på Amager l stk. 4/8-63 og Kongelunden, flere stk. (0. 
Karsholt), København (Østerbro) talrig til lys i aug. 63 (N. L. Wolff). 

Rhyacia simrdans Hfn. (D?) : F a l s t e r :  Bøtø enkeltvis 23-24/7-63 (G. Pallesen) 
og 30/7-63 (O. Karsholt). S j æ I l . :  Slagelse l stk. 22/7-63 (P. K. Nielsen), Skovlunde 
l stk. 24/7-63 (Henn. Hansen), derefter igen i slutningen af august: Bagsværd 3 
stk. 20/8-63 (N. Madsen), l stk. 8/9-63 (R. Torp), København (Østerbro) 5 stk. 
ultimo aug. 63 (N. L. Wolff), Maarsø i antal 24-31/8-63 (B. H. Thomsen & C. C. 
Andersen). 

Rhyacia saucia. Hb. (D) : B o r n h . :  Saltuna l stk. 18/10-63 (E. Vilsund). 
Diarsia sabrina Gn. (D) : B o r nh. : Rønne Plantage l stk. 7/8-63 (Fl. Weis), 6 

stk. 8/8-63 (J. Chr. Jensen). J y I l . :  Sejs l S? 26/8-63 (G. Pallesen) . 
Aetebia praecax L. (A) : F y n : Fynshoved (T. Krake). 
Ammacania eaeeimacula F. (C): J y l i. :  Frøslev l S? 31/8-63 (H. Lind), i øvrigt 

fundet inden for det hidtidige jyske forekd'mstområde i Nordjylland og Vestjyl
land ved Nr. Saltum i 1963 (V. Bering) . 

Trichaclea albicalan Hb. (A) : F a I s t e r :  Bøtø 2 stk. juni 1963 (G. Pallesen). 
Dianthaecia fiUgmmma. Esp. (A) : S j æ l ! . :  Sejrø i stort antal 9/6-63 (E. Worm

Hansen). 
Paehetra leucophaea Schiff. (A) : M ø n :  Ulfshale l stk. 31/5-63 (Forum-Peter

sen). 
Conisania leineri pamerana Schultz. (A) : S j æ l !. :  Højstrup l stk. 30/5-63 (N. 

Madsen). Det er første sjællandske fund af arten, der hidtil kun har været kendt 
fra Bornholm. 

Cucullia lychnitis Rbr. (B) : F a l s t e r : Borreby Lyng l stk. 19/7-63 (G. Pal
lesen). 

Dasypolia templi Thbg. (D) : B o r n h . :  Rønne ca. 20 stk. okt. -63 (M. Fibiger & 
P. O. Johannesen), Dueodde 7 stk. 20-27/10-63 (flere samlere). S j æ I 1 . :  Roskilde 
l stk. 23/9-63 (E. Worm-Hansen) . 
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Aporophyla lut·ulenta Wneburgensis Frr. (A) : S j æ 1 1. :  Rørvig l stk. (S. Frey 
Larsen), Maarsø l stk. (B. H. Thomsen) . 

Xylina ingrica H. S. (D) : S j æ l l. :  Jungshoved l stk. 21/9-63 (N. L. Wolff). 
F a l s t e r : Hannenau l stk. 21/9-63 (J. Lundquist). B o r n h. :  Dueodde l stk. 
27/10-63, l stk. 2/11-63 (A. Dalberg og E. Groot) . 

Calotaenia celsia L. (C) : J y l l. :  Tversted Plantage i antal (F. Naabye, G. Pal
lesen). 

Polia polymita L. (B, D) : J y 1 1 . :  Haderslev 5 stk. i 1963 (H. Lind). S j æ I l. :  Lise
leje (J. Calov). 

Polia ch i L. (A) : J y I l . :  Kandestederne og Tversted Plantage (G. Pallesen & F. 
Naabye), Ryomgård fl. stk. (U. Terndrup). 

Conistra wbiginea F. (B) : B o r n h . :  Dueodde 2 stk. okt. 63 (F. Frederiksen, 
J. Jensen) . 

Xanthia ocellaris Bkh. (C) : B o r n h . :  Boderne 13 stk. 5-8/9-63 (Gr. Jørgensen), 
Rønne 3 stk. 12/9-63 (J. C. Jensen). S j æ l l. : København (Østerbro) i stort antal 
11-16/9-63 (N. L. Wolff) og Jungshoved i antal 21/9-63 (N. L. Wolff), begge ste
der siddende friskklækket under larvens næringsplante, landevejspoppel (Popultts 
eanescens S m.), Kongelunden, Amager, i antal 13-22/9-63 (H. Hendriksen m. fl. 
samlere) . 

Xanthia citrago L. (A) : J y l l. :  Nørrestrand v. Horsens i antal på sukkerlokning, 
blomster og Hg-lys 1-10/9-63 (E. Strandbæk m. fl.), Bygholm v. Horsens l � 
30/8-63 (E. Strandbæk). S j æ 1 1. :  Kongelunden, Amager, l stk. 3/9-63 (R. Jacobsen) . 

Hadena hepatica Hb. (C) : J y l l . :  Damende v. Haderslev l o 12/7-63 (H. Lind). 
Hadena illyria Frr. (C) : J y l l. :  Juelsminde l � 22/6-63 (0. Høegh-Guldberg). 

S j æ 1 1. :  Asserbo l stk. 8/6-63 (Gr. Jørgensen), 2 stk. 16/6-63 (E. W orm-Hansen), 
Horserød i antal (flere samlere). 

Hoplodrina respersa Schiff. (B) : F a l s t e r :  Bøtø l stk. 3/8-63 (G. Pallesen), 
Mellemskoven l stk. 16/7-63 (0. Rich), l stk. 30/7-63 (H. Lind). 

Rydroecia petasitis Dbld. (A) : J y l l. :  Ryomgård (U. Terndrup), Haderslev (0. 
Rich). 

Calymnia affinis L. (B, D?) : M ø n : Ulfshale l stk. 14/8-63 (Forum-Petersen). 
Sedina biittneri Her. (A, C) : S j æ I l. :  Frederiksdal, talrig (fl. saml.) .  
Arehanara neurica Hb. (B) : J y I l. :  Haderslev Dam (H. Lind, R. Torp), Starup v .  

Haderslev 8 stk. i aug. 63, deriblandt ekspl. af  var. fusca Edelst. (0. Rich), Hor
sens Nørrestrand l o 16/8-63 (E. Strandbæk), Brabrand Sø l o var. fttsca Edelst. 
10/8-63 (N. P. Nielsen, coll. F. Naabye). 

Arehanara sparganii Esp. (A, C) : J y 1 1. :  Nr. Saltum 4 stk. 1963 (V. Bering) . 
Coenobia rufa H w. (A) : F a l s t e r : Bøtø l � 3/8-63 (G. Pallesen. 
Acontia lttctuosa Esp. (D?) : S j æ l l. :  Rågeleje l stk. 4/8-63 (P. L. Jørgensen) . 
Lithocadia deceptoria Sc. (D) : J y I l. :  Styding v. Haderslev l stk. 10/6-63 (H. 

Lind) . S j æ I l. :  Asserbo l stk. 24/6-63 (R. Torp). 
Ettstrotia olivan a Schiff. (D) : B o r n h. : Dueodde l stk. 21/6-63 (0. Rich). F a l

s t e r : Bøtø l stk. 1/7-63 (G. Pallesen) og l stk. 19/7-63 (P. O. Johannesen). 
E ttstrotla candidttla Schiff. (A) : J y l l. :  Ebeltoft 5 o o 1 5-16/6-63 (Sv. Kaaber) . 
Nycteola asiatica Krul. (D) : F a l s t e r :  Storstrømsbroen l o 20/9-63 (N. Mad

sen leg., Pr. Holst det.). Første danske fund, se tillige N. Madsen i »Flora og 
Fauna« (70: 1964: 57-58). 

Plttsia bractea F. (D) : jævn strejfning i enkelte eksemplarer over hele landet 
igennem juli måned, hvorfor arten næppe endnu kan anses for at være fast be
boer af den danske fauna. Fundene gengives i kronologisk følge : S j æ 1 1. :  Uls e 
l stk. 2/7-63 (T. Jensen). B o r n h . :  Svaneke l o 13/7-63 (A. Rasmussen). J y l l . :  
Malling l stk. 14/7-63 (Baden Sørensen), Bogensholm, Mols, l stk. 16/7-63 (E. 
Christensen). B o r n h. : Dalslunde l stk. 16/7-63 (P. Holst). F a l s t e  r :  Mellem
skoven l stk. 18/7-63 (0. Rich). S j æ I l. :  Farum l stk. juli (u. dato) 1963 (E. V. R. 
Eriksen). J y l l. :  Sæby l stk. 23/7-63 (Ø. Moestrup), Tebbestrup v. Randers l stk. 
27/7-63 (J. C. Overgård Jensen), Nr. Saltum l � 1/8-63 (V. Bering). B o r n h. :  
Ølene l � 3/8-63 (E .  Vilsund) og S j æ l l . :  Farum l stk. 3/8-63 (E. V. R .  Eriksen) 
samt Rågeleje l stk. 4/8-63 (P. L. Jørgensen) . 
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Plusia interrogationis L. (D) :  J y I L :  Århus l stk. 30/7-63 (E. Christensen) og Als 
Odde 2 stk. 3/8-63 (E. S trand bæk, O. Høegh-Guldberg). B o r n h. : Dueodde l stk. 
1/8-63 (I. Norgaard) , l stk. 3/8-63 (T. Haspang). 

Toxocampa viciae Hb. (B) :  M ø n : Klinteskoven l stk. ultimo juni 1963 (E. 
Traugott-Olsen). 

Henninia tentacularia L. (A) : F a l s t e r :  B ø tø l stk. 23/7-63 (G. Pallesen) . 

Geometridue 
Cosymbia porata L. (B) : S j æ I L :  Højstrup l <j> 3/8-63 (Pr. Holst). 
Acidalia incanata L. (A) : J y l l. :  Kandestederne l <j> 24/7-63, l stk. 30/7-63 (0. 

Høegh-Guldberg, Ø. Moestrup).  
Acidalia nigropunctata Hfn. (B) : F a Is t e r :  B ø tø l stk. 17/7-63 (P. O.  Johanne

sen), Gedesby l stk. 16/7 og l stk. 19/7-63 (G. Pallesen). 
Ortholitha mucronata Sc. (D) : L o i i. :  Vindeholme l 3 17/6-63 (G. Pallesen). 
Lithostege fa.r-inata Hfn. (B) : 1963-fundenes beliggenhed giver et godt indtryk 

af det danske område, hvor arten med størst sikkerhed kan apsøges : J y I L :  enkelt
vis flere s teder syd for Ebeltoft 9-15/6-63 (F. Naabye, R. Holm, Sv. Kaaber), Lø
venholm l stk. 1/7-63 (P. O. Johannesen). F y n : Fynshoved l stk. 31/5-63 (T. 
Krake). S j æ I L: Sejrø i antal 9/6-63 (E. W orm-Hansen), Kaldred v. Kalundborg 
l stk. 20/6-63 (N. Madsen). 

Anaitis plagiata L. (A) : S j æ I L :  Horserød l stk. 5/6-63 (E. V. R. Eriksen). 
Carsia sororiata imbutata Hb. (A) : F y n : Fynshoved l stk. på Hg-lys 21/7-63 

(T. Krake) . 
Eucosmia ceminalis Sc. (C) : J y l l. :  Haderslev l <j> 1961, 2 <j><j> 1963 (0. Rich). 
Chloroclysta miata L. (B, D) : J y I l . :  Nr. Saltum l <j> 12/10-63, l 3 20/10-63 (V. 

Bering), Århus l 3 23/9-63 (K. Larsen). 
Euphyia polygrammata Bkh. (D?) : F a I s t e r :  Gedesby l stk. 1/8-63 (G. Pal

lesen). 
Euphyia. luctuata Schiff. (C) : B o r n h . :  flere steder, bl. a. Svaneke l stk. 8/8-63 

(R. Jacobsen), Ølene l stk. 14/8-63 (F. Naabye). S j æ l !. :  Kastrup, Amager, l <j> 
7/8-63 (0. Karsholt). 

Venusia cambrica Curt. (C) : arten er åbenbart inde i en udbredelsesperiode og 
blev i 1963 fundet for første gang på B o r n h. :  Slotslyngen l stk. 19/7-63 (H. K. 
Jensen), Stampen, l stk. (også) 19/7-63 (H. K. Jensen). S j æ ! !. :  Tisvilde fl. ekspl. 
bl. a. l stk. 29/7-63 (E. Bloch), in coll. S. Hoffmeyer). J y I l . : Sæby, hyppig i juli 
1963, således 35 stk. i perioden 14.-26. juli (O. Karsholt, Ø. Moestrup, O. Høegh
Guldberg, K. Schnack). Endvidere blev den konstateret på et par nye lokaliteter, 
Hals Nørreskov l 3 28/6-63 (K. Larsen) og Hammer Bakker l stk. 13/7-63 (0. 
Karsholt). 

Eupithecia contermina.ta Z. (B) : J y I l. : Snaptun l 3 29/5-63 (0. Høegh-Guld
berg, Kn. Juul det.). 

Ettpithecia inturbata Hb. (A) : S j æ I l.: Hillerød l 3 4/8-63 (S. Hoffmeyer). 
Eupithecia valerianota Hb. (A) : J y l l. :  Hals Nørreskov (K. Larsen), Legind, 

Mors, larven talrig medio juli 63 (Sv. Kaaber) . S j æ l !. :  Eskebjærg Lyng, larven 
talrig 7/7-63 (Sv. Kaaber) . 

Ariehanna melanaria L. (D) :  F a I s t e r :  Gedesby enkeltvis på Hg-lys 16 og 
19/7-63 (G. Pallesen) . 

Ha li a wauaria L. : J y I l . :  Århus l ensfarvet mørkebrun 3 2/8-63 (K. Larsen). 
Ribernia leucophaearia Schiff. var. merularia Weym. : B o r n h. :  Ølene l 3 

11/4-63 (Pr. Holst). 
Ennomos autmnnaria Werneb. (C) : Æ r ø : Ærøskøbing i antal primo september 

1963 (E. Vilsund). 
Lycia hirtaria CL (A) : J y l l. :  S tyding Skov l 3 7/6-63 (0. Rich). 
Boannia cinctaria Schiff. (A) : J y I L :  Nr. Saltum (V. Bering). 
Narraga fasciolaria. Hfn. (D) : F a l s t e r :  Bøtø l 3 23/7-63 (0. Karshalt leg., 

P. O. Johannesen coll.) .  Første danske fund af arten, jævnfør »Flora og Fauna<< 
69: 1963 : 135. 
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Om rygsvømmeren Notonecta maculata Fabr. 

i Danmark (Hemiptera, Notonectidae) 

Af E. W. Kaiser 
(Klokkedal  pr. Horsens) 

Meddelelse fra Naturhistorisk Museum, Århus 

\Vith an English summary 

Vandtægen Notaneeta maculata har en ejendommelig udbredelse 
og forekomst i Danmark (Leth 1943, 1946 og 1948). Den er meget 
almindelig på Bornholm, hvor den især findes i rock-pools (Johnsen 
1945 og 1946, Leth 1948), men fra det øvrige Danmark foreligger 
kun 5 eksemplarer. Deraf er de 3 fra Sjælland: Plejelt, Suså ved Røde
bro og Ringsted Å ved Tidselbro (Leth 1943 og 1946), og de reste
rende 2 fra Fyn: Odense Å ved Tietgens Bro (Leth 1943). 

Ved gennemgang af materiale af vandtæger indsamlet gennem 
mange år, har jeg fundet yderligere 3 stk. af denne rygsvømmer uden 
for Bornholm, nemlig 

Odense Å ved Tietgens Bro 27.8.1948 l <i?,  
Stavis Å i Langesø Skov 13.9.1951 l 8 og 
Højen Bæk udfor markvej øst for Højen Kro 17.2.1939 l <i?.  

Endvidere har stud. scient. Nils Møller Andersen venligst meddelt 
mig et nyt fund fra Sjælland, nemlig 

Stasevang NV for Hørsholm 20.10.1962 l <i? (leg. gymnasieelev 
Peter Jensen). 

Fundet fra Højen Bæk ved Vejle er bemærkelsesværdig ved at 
være det første og hidtil eneste i Jylland. 

Stilles materialet af N. mactdata op efter landsdele bliver det føl
gende, idet dog fundene nævnt hos Johnsen 1945 og 1946 ikke indgår 
i bearbejdelsen, da talmæssige angivelser mangler. 

Bornholm og Christiansø 284 stk. 
Sjælland 4 » 

Fyn 4 » 

Jylland l » 

Eksisterende samlinger af danske vandtæger går over et hundrede 
år tilbage, og da der kun er fundet 9 eksemplarer af N. maculata fra 
7 lokaliteter uden for Bornholm i løbet af 55 år, må man formode, at 
denne rygsvømmer ikke er noget permanent eller regelmæssigt fore
kommende insekt i det øvrige Danmark. 

Artens forekomst i Danmark har altså udpræget slagside mod øst, 
og dette kunne tyde på, at det er en østlig art, hvilket imidlertid ikke 
stemmer med dens øvrige europæiske udbredelse, der er udpræget 
mediterran med hovedforekomster i Middelhavslandene. I Sverige 
findes den kun i Skåne (Ossiannilsson 1947), og i England er den al
mindelig i den sydlige del (Macan 1956). I Tyskland forekommer den 
spredt og er sjælden (Wagner 1961). 
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Forekomsten og udbredelsen af N. macttlata i Danmark må nok 
snarere sættes i relation til, at det er en sydlig art med en ejendom
melig æglægningsbiologi. 

Poisson (1924, her efter Jordan 1938) har vist, at N. maculata kun 
flyver ved en temperatur på 20-22°C., medens andre l;Votonecta
arter (glauca, viridis og obliqua) kun kræver l6°C. for at gå på vin
gerne. Walton (1935) har eksperimentelt fastslået, at N. maculata 
flyver med vinden og finder nye lokaliteter ved hjælp af synet. 

Medens hunnerne af vore øvrige 4 N otonecta-arter ( glauca, ab li
qua, lutea og reuteri) borer deres æg ind i plantedele, bruger 
N. maculata sten eller andet hårdt materiale, hvorpå æggene fast
klæbes (se bl. a. Walton 1936). I sjældne tilfælde kan plantedele be
nyttes, men i så fald lægges æggene uden på disse, bores ikke ind, 
hvilket også ville være vanskeligt, da hunnens læggebrod ikke er ud
formet til at save eller bore med, således som det er tilfældet hos vore 
øvrige N ot01wcta-arter. 

De bornholmske rock-pools har høje sommertemperaturer. John
sen (1946 p. 42-43) angiver således d. 14.-19. juli 1944 temperaturer 
fra 18.4 til 27.1 °C. i 9 forskellige rock-pools, og han oplyser, at den 
højeste temperatur, han har målt, er 31 °C. 

De bornholmske lokaliteter byder altså N. macttlata så gunstige 
temperaturforhold, at den kan gå på vingerne og dermed spredes til 
nye lokaliteter, og klippeunderlag og sten afgiver ideelle betingelser 
som substrat for æglægningen. 

N. macttlata har også den fordel, at den ikke er strengt bundet 
til ferskvand. På Bornholm er den taget ved saltholdigheder fra 
0-6.9 °/oo  (Johnsen 1946), og fra Middelhavslandene kendes arten 
også fra brakvand. I brakvandsbrønde ved Bushire ved den persiske 
Golf har jeg i 1937 taget N. macttlata ved saltholdigheder på helt 
op til 22.9 %o. 

Spørgsmålet er nu: findes der ynglende bestande af Notaneeta 
macttlata uden for Bornholm og Christiansø? 

Af de 9 eksemplarer uden for Bornholm er de 7 enkeltfund, og den 
østlige tendens i beliggenheden af findestederne (Østjylland, Fyn og 
Sjælland) kunne tydes derhen, at de få eksemplarer, der med års 
mellemrum er fanget spredt over landet, er individer, der med østlige 
og sydøstlige vinde er bragt uden for artens hovedforekomster på 
Bornholm (og evt. fra Skåne?). 

Fra Odense Å ved Tietgens Bro foreligger der derimod l par 
(13.8.1942) og seks år senere et enkeltfund (l � 27.8.1948), og det 
synes lidet sandsynligt, at 3 eksemplarer lander på den samme loka
litet efter den lange rejse fra Bornholm. Disse fund sandsynliggør 
ynglelokaliteter i området. 

I England findes N. maculata ofte i vegetationsløse, cementerede 
beholdere, havebassiner o.l. steder (se f. eks. de udførlige oplysnin
ger hos Walton 1943 p. 247-248), og det er ejendommeligt, at der 
ikke fra Danmark foreligger lignende fund. De fleste danske fund 
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S V E R I G E.  

Fig. l .  Fund af Notaneeta maeulata Fabr. Det skraverede område (Bornholm og 
Christiansø) angiver, at arten her er almindeligt forekommende (over 33 lokali
teter kendt, deraf mindst 26 fra rock-pools), medens e markerer findestederne i 
det øvrige Danmark. De skånske fund er angivet ved O (efter Larsen 1930, og 
der er ingen nye fund senere ifølge meddelelse fra dl'. Ossiannilsson, Uppsala) . 

uden for Bornholm er fra vandløb, og de få fund fra Sverige er lige
ledes fra vandløb (Larsen 1930). 

Måske det vil vise sig lønnende at samle vandtæger- specielt Nota
neeta - fra havebassiner o.l. steder, der er sten- eller cementklædte, 
og forfatteren vil gerne være eventuelle samlere behjælpelig med be
stemmelse af materiale. 

Summary 

On the bnck·swimmer Notaneeta maculata Fabr. in Denmark 
(Hemiptera, Notonectidne) 

Notaneeta maeulata Fabr. has a remarkable distribution in Denmark : the spe
cies is common on the isle of Bornholm, where it abounds in rock-pools (Johnsen 
1945 and 1946, Leth 1948). 

Until now only five specimens has been recorded outside Bornholm, but the 
present paper gives four more specimens, one of them being the first record from 
Jutland. 

Strange enough most records outside Bornholm are from running water 
(brooks and rivers). 
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The known records outside Bornholm (9 specimens from a period of 55 years} 
are spread over a wide area having an eastern range, so the records suggest that 
N. maetdata. is not a permanent inhabitant of Danish inland waters outside 
Bornholm. 

Until the breeding of the species outside Bornholm has been proved, the few 
specimens found possibly may be explained as migration from the main distribu
tion area on Bornholm. 
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Anmeldelse 

K. Curry-Lindahl:  Natur i Lappland. I - II. 1046 sider. 580 tekstillustrationer. 
16 tavler med 34 farvefotografier. Pris sv. kr. 184. BakfOrlaget Svensk Natur. 
Uppsala 1963. 

Med to digre bind om Lappland afsluttes den pragtfulde svenske naturserie, 
der nu i 22 bind har beskrevet de forskellige svenske landskaber. Det er ganske 
imponerende, at man har kunnet gennemføre udsendelsen af et sådant kæmpe
værk på 18 år, og ikke mindre imponerende er det, at K. Curry-Lindahl har 
kunnet overkomme at redigere værket og skrive store partier af det - ikke mindst 
i de nu foreliggende to Lapplands-bind. Mange forfattere (i alt 47) har ellers 
bidraget til at gøre disse afsluttende bind så kundskabsfyldte og levende, at man 
virkelig føler sig hensat til Lapplands rigt facetterede natur under læsningen. 

Først behandles fortidens Lappland : geologien, planternes, dyrenes og men
neskets indvandring. Dernæst følger afsnit om Lapplands nutidige naturforhold 
i dette ords videste betydning: terrænformer, klima, plantevækst, dyreliv. På 
side 435 begynder så gennemgangen af de enkelte Lappmarker: Asele, Lycksele, 
Pite, Lule og Torne Lappmark. Illustrationsmaterialet er som i de tidligere bind 
forbilledligt både i udvalg og reproduktion. Smukke fotografier, tegninger, kort 
og diagrammer underbygger og anskueliggør teksten, og nydelige farvebilleder 
af planter og dyr er anbragt på særlige tavler. Kun en indvending skal rettes 
mod dette svenske bogværk. Prisen er for høj - ikke efter, hvad man får for pen
gene, men efter, hvad en dansker normalt har til rådighed for bogkøb. Men 
ethvert nogenlunde stort bibliotek med agtelse for sig selv må have værket 
stående. E. N. 
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Guldsmedevandringer 

I maj og juni 1963 iagttoges en massevandring af guldsmeden Ubellula qt�adri
maculata L. (vandreguldsmeden) i Nordsøegnene. Hollandske entomologer søger 
at indsamle oplysninger om sværmens oprindelse og rejserute. Hvis nogen skulle 
have iagttaget svæ1men i Danmark, bedes dette venligst meddelt Anker Nielsen, 
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, Kbh. Ø, som da vil viderebringe med
delelsen. Der ønskes oplyst tid og sted, vejrforhold samt en kort beskrivelse af 
svæ1men og dens rute. 
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Manuskriptets udfmmning m. v.: 

Manuskriptet bor helst være maskinskrevet med dobbelt linieafstand og bred mar

gin i venstre side. Kun den ene side af papiTet anvendes. Latinske slægts- og arts

navne understreges. Som illusb·ationer kan anvendes gode fotografier (sorte, blanke 
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Knudsen, S. ,  1955: Afvigende sommerfugleformer 4. - Flora og Fauna 61.  

Forfatteren får tilsendt en første korrektur, der rettes og returneres til redaktionen 

Jmgående. Rettelser imod manuskriptet betales af forfatteren. Om ønskes kan 

forfattere til større artikler få 50 særtryk gratis. 

Fmmændene for de foreninger, der har FLORA og FAUNA som medlemsblad: 

Jylland : overlærer Knud Juul, Provstebakken 24, Arhus V. 

Sjælland: overlærer Evald Larsen, Vermehrensvej 8, Ringsted. 

Lolland-Falster: dyrlæge E. Worsøe, Ullerslev, pr. Aunede St. 

Fyn: adjunkt fargen Aarup, Abels Alle 45, Fruens Bøge. 

Bornholm :  overlærer, reelaktør Th. Sarensen, Aakirkeby. 

Lepidopterologisk Forening: kriminaJoverbetjent Ib Norgaard, Lyngbygårdsvej 87, 
Kgs. Lyngby. 




